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Direto de Paris, a cantora maranhense Anna Torres (voz estentórea e de abalar quarteirão) nos manda notícias de seus projetos
musicais, sendo um deles a gravação da canção “E Daí” (em parceria com Marco Duailibe e Roland Casanova) que, entre outras
coisas, busca conscientizar sobre a gravidade da atual pandemia, tanto no Brasil quanto na França, e cujo clipe foi gravado no

tradicional Cimetière d’Antony (onde estão sepultados vultos históricos que, de certa maneira, transformaram os rumos da evolução
social, além de cantores, atores, líderes espirituais e heróis de guerra) e também no Parc du Sceaux

Dom Pedro
O jovem dentista e empresário Lucyan Rezende
é o nome do partido Progressistas para a
disputa pela sucessão no município de Dom
Pedro. Por meio dele, recebemos notícias de
que a cidade sofre com problemas de
abastecimento de água, saneamento básico,
falta de infraestrutura urbana e carência de
uma rede básica de saúde para atender à
população. Rezende filiou-se ao partido no
início deste ano e, no mês de fevereiro, o
deputado federal André Fufuca reuniu
centenas de correligionários em um sítio
naquele município para avalizar a escolha do
jovem para a sucessão do prefeito Alexandre
Costa.

Menu do Al Khalifa
A Chef Leslie Trovão nos contou que, em breve,
trará de volta ao mercado gastronômico
maranhense o menu do aconchegante
restaurante Al Khalifa, para entrega delivery,
com todos os itens que fizeram sucesso no
empreendimento. Especializado em comida
árabe, o restaurante funcionou por algum
tempo na Rua das Garoupas, no Calhau, dentro
da residência de sua proprietária, tendo como
diferenciais os apetitosos pratos e a
ambientação remetendo às mil e uma noites
nas Arábias.

Visita de Nicolau
Esta semana, o novo procurador-geral de
Justiça do Maranhão, Eduardo Nicolau, fez uma
visita de cortesia ao presidente da Assembleia
Legislativa do Maranhão, deputado Othelino
Neto. O encontro serviu para reforçar o
relacionamento harmonioso entre o Poder
Legislativo e o Ministério Público Estadual,
estreitando o diálogo entre as duas instituições.
Nicolau foi empossado recentemente e
comandará a instituição até 2022.

Irmão Sol
A terceira (e provavelmente a última) live do Boi
de Morros neste período pandêmico acontece
na noite deste domingo, diretamente da
Chácara Irmão Sol, com transmissão pelo
YouTube. As lives, diga-se de passagem, dão
bastante trabalho aos coordenadores dos
grupos folclóricos, não muito acostumados aos
trâmites tecnológicos e que acabam tendo
trabalho redobrado.

O Lojista
Saiu a nova edição da revista O Lojista, editada
pela Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís.
Em destaque, os protocolos que modificaram o
cenário do comércio na retomada das
atividades econômicas e informações sobre
linhas de crédito para empresas, além da régua
de cobrança para associados e cases de
empreendimentos que inovaram e lucraram na
quarentena, entre elas, Potiguar, Villa do Vinho
Bistrô e Purific. Leia acessando
www.cdlsaoluis.org.br.

No Rio Poty
O ex-jogador de futebol e bon vivant Mário
Carneiro Júnior comanda, neste sábado, ao pôr
do sol, no Rio Poty Hotel, a live solidária do
Samba do Pinto, com a presença dos grupos Os
Parças, Argumento, Feijoada Completa e Vamu
di Samba. A intenção é arrecadar o máximo de
cestas básicas e doações em benefício das
famílias que vivem do entretenimento e foram
atingidas pela pandemia.

Ajuda 
humanitária
As cidades de Imperatriz, Davinópolis, Porto
Franco e Estreito estão sendo beneficiadas com
parte do pacote de ajuda humanitária da VLI,
empresa de soluções logísticas que opera a
linha férrea e tem um complexo de oficinas na
região. O apoio consiste na doação de 4.200
cestas básicas, 4.200 kits de limpeza e higiene e
insumos para a produção de 13 mil máscaras
de tecido. Além da assistência com itens
básicos, as parcerias incentivam a prevenção e
fomentam a geração de renda.

Academia de Artes
A Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil
conferiu ao jovem artista e educador
maranhense Willame Belfort o título de
“Imortal”, por sua produção intelectual e
destaque precoce no cenário musical, literário e
acadêmico. O felizardo é ligado à Escola de
Música do Maranhão.

No empório
As lanchonetes com o selo Empório Fribal
voltaram a funcionar e incluíram novidades no
cardápio. O menu pode ser conferido
digitalmente, a partir de um QR Code
disponibilizado nas mesas e acessado com
câmeras de celulares.

Tudo novo
O radialista Nódson Júnior lançou nova
programação e logomarca da Rádio Difusora
FM, com uma pegada moderna e promoções
para os ouvintes. Com ele à frente da emissora,
não há como não sacudir esse mercado, já que
se trata de um profissional eclético, antenado,
experiente e que gosta de inovar. 

Influência e propósito são palavras que definem a digital influencer maranhense Themys Vale, após reposicionamento de imagem.
Durante a quarentena, ela passou por um rebrading no mercado digital, mudando a percepção do público em relação à sua opinões
na internet. Atualmente, é também consultora de imagem e cool hunter, ou seja, profissional que está atenta ao que acontece em seu

entorno e às tendências mundiais

Orealizador e dinâmico reitor da Universidade
Federal do Maranhão, Natalino Salgado, que, na
última terça-feira, participou da sessão solene

virtual comemorativa aos 191 anos de Fundação da
Academia Nacional de Medicina, com a presença de,
aproximadamente, 200 participantes, sob a
coordenação do presidente Rubens Belfort Júnior Mário Carneiro Júnior, que comanda o Samba do Pinto, com uma turma

animada de amigos fiéis, está pronto para a live do projeto, que acontece
neste sábado, direto do Rio Poty Hotel. Área de anexos
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COLUNA DO SARNEY

N
essa imensa tragédia da pan-
demia de Covid-19 — que
atinge números difíceis de

imaginar, crescendo agora a 50 mil
casos por dia e já sendo mais de um
milhão e meio, com mais de 60 mil
mortes — ficamos em casa, no ne-
cessário isolamento para que a cala-
midade seja menor e perdemos o
convívio diário com a família e os
amigos. Mas no mês passado o que
faltou também foi a alegria de tam-
bores, matracas, a alegria da festa que
toma conta da cidade. 

As festas juninas devem ser uma
adaptação das comemorações do
solstício de verão na Europa, cele-
brado com fogueiras e dança. Ainda
hoje há festas em toda a Europa. De
lá, de Portugal, vieram para o Brasil,
já cristianizadas, centradas na trilo-
gia Santo Antônio, São João e São Pe-
dro, e adotando a maneira portugue-
sa de reunir em torno de mastros e
usar os trajes tradicionais.

Nos Açores, de onde vieram alguns

dos primeiros colonizadores do Ma-
ranhão, as festas juninas incluem o
boi – boi de verdade, solto nas ruas.
Daí a presença, que já se estendeu por
quase todo o Brasil, das diversas for-
mas de dança com o boi, mas que só
sobrevive com força entre nós, no
bumba-meu-boi, e em Santa Catari-
na – também colonizada por açoria-
nos –, no boi de mamão. 

Os bois de matraca se reuniam to-
dos os anos no João Paulo, porque a
polícia os proibia de chegar ao Centro.
Os bois eram tidos como brincadeira
de caboclo e a cidade, preconceituo-
sa, não os deixava descer. Em 66, go-
vernador do Estado que adorava os
Bois e os acompanhara na mocidade,
mandei que brincassem na cidade in-
teira. Para começar, trouxe o primeiro
para dançar no Palácio do Leões. 

Roseana herdou esse gosto pelo
Bumba-Meu-Boi e pelos folguedos
populares. Ela tem a consciência da
importância da cultura popular. Com
o seu incentivo, as festas se enrique-

ceram, mantendo sempre seu espí-
rito espontâneo, sua tradição de não
se comercializar. 

Aqui prevaleceu o boi autêntico,
com seus sotaques, boi de matraca, boi
de zambumba, boi de orquestra, boi
da baixada, e seus personagens, o do-
no da fazenda, o Pai Francisco, a Mãe
Catirina, as índias, os vaqueiros, os ca-
boclos de fita e de pena, o cazumbá. O
miolo dança com o boi, os mutucas
distribuem cachaça. Mantivemos tam-
bém as variantes das fantasias, aqui as
fitas, ali as penas, sempre o brilho das
contas. Os couros dos bois falam por si
mesmos, na extraordinária inventivi-
dade dos desenhos e das cores. 

Felizmente a cultura do Bumba-
Meu-Boi, revigorada por Roseana, é
hoje parte essencial de nossa perso-
nalidade, e somos capazes de fazer
como ela, no pequeno filme em que
canta para minha bisneta Luísa: “Eu
te levo, morena / pra onde meu boi te
levar.” E com as toadas do Boi ganhar
forças para enfrentar a pandemia. 

Sem e com a toada do Boi

INSTAGRAM/        TWITTER: @oestadoma      FACEBOOK: /jornaloestadoma WHATSAPP: (98) 99209-2564 (Redação)          3215-5055 (Central do Assinante)
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Dinheiro não falta

• O Maranhão ultrapassou nesta semana a barreira dos 86 mil casos regis-
trados de infecção pelo novo coronavírus.

• O governador Flávio Dino falou em estabilidade da pandemia no Mara-
nhão, apesar de os números de contaminados e óbitos crescerem todos os
dias no estado.

• O apoio de Eliziane Gama a Rubens Júnior em São Luís pode ser o nas-
cedouro de uma aliança para 2022.

E MAIS

O
governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), tem
sempre direcionado muitas críticas ao governo federal,
na pessoa do seu titular, o presidente Jair Bolsonaro

(sem partido).
E tem todo o direito de fazê-lo. Faz parte do processo

democrático. O debate é salutar para a construção de uma
sociedade cada vez mais justa.

Mas se tem algo do qual o comunista não pode reclamar é da
“generosidade”, por assim dizer, e Bolsonaro com o seu
governo. Sobretudo em tempos de pandemia.

Durante a semana, a União,
por intermédio do Ministério
da Saúde, confirmou o aporte
de mais R$ 672 milhões ao
Estado e aos municípios
maranhenses como mais um
reforço financeiro para o
combate à pandemia do novo
coronavírus.

Desse total, mais de R$ 96,3
milhões são verbas
exclusivamente direcionadas
ao governo Flávio Dino. O
restante vai para os municípios.

Desde o início da pandemia, no total, o governo federal já
mandou quase R$ 250 milhões em recursos extras para o
Governo do Maranhão. É dinheiro novo, enviado
exclusivamente em razão da crise sanitária da Covid-19.

Num momento em que, alegando diminuição de procura
por assistência, o governo estadual já desativa leitos
hospitalares, é dinheiro o suficiente para garantir o apoio
necessário à rede estadual de saúde nestes tempos.

Mais R$ 672
milhões foram
enviados pelo
Ministério da
Saúde ao governo
do Maranhão e
aos municípios

Pré-candidatos de São
Luís aprovam adiamento
das eleições municipais
Emenda Constitucional foi promulgada durante a semana, após aprovação no
Senado e na Câmara; apesar da prorrogação das datas do 1º e do 2º turnos

Generoso
Em publicação nas redes, o senador Roberto Rocha (PSDB), aliado de Jair

Bolsonaro, destacou a "generosidade" do chefe do Executivo federal com  o
Maranhão.

Para o tucano, o envio de mais R$ 672 milhões ao estado é prova disso,
apesar dos constantes ataques disparados pelo governador Flávio Dino
(PCdoB).

- O governo federal tem sido muito generoso com o Maranhão, não há
como negar. Apesar da hostilidade e falta de respeito do governador e alia-
dos com o presidente Bolsonaro -, disse.

Cobrou
Já o deputado federal Eduardo Braide (Podemos), cobrou do governador

Flávio Dino o investimento dos recursos no pagamento do pessoal da saú-
de.

Ele quer que o dinheiro seja utilizado no pagamento do adicional de 40%
de insalubridade desses profissionais, porque,  apesar do anúncio do gover-
no estadual, nem todos recebem.

- Que o governador pague o adicional de 40% de insalubridade e os salá-
rios atrasados de profissionais da saúde -, destacou.

Segunda onda? I
Um estudo divulgado nesta semana pelo médico epidemiologista Antô-

nio Augusto Moura Silva, professora UFMA, alerta para o fato de que o Ma-
ranhão pode estar entrando em uma segunda onda de contaminação pelo
novo coronavírus.

A nova onda seria uma consequência da reabertura de vários setores da
indústria e do comércio.

Os dados são do Grupo de Modelagem Covid-19 da UFMA, e apontam
para a retomada da curva de crescimento de novos casos da doença na pri-
meira semana de julho.

Segunda onda? II
Segundo o professor, há três tendências novas na disseminação do vírus

que têm preocupado os cientistas da UFMA.
- A primeira é que a gente vinha tendo uma queda nos casos ativos. Essa

tendência foi interrompida - declarou Antônio Moura da Silva, em live rea-
lizada na noite de quinta-feira (2).

Ele pontuou, também, que a tendência de estabilização no número de
casos novos, na capital e no interior do estado, foi interrompida.

Vai licitar
A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB) pu-

blicou edital de licitação para a concessão do serviço de ferry-boat para a
realização da travessia São Luís/Cujupe.

As empresas ou consórcios terão 60 dias para analisarem os termos do
edital e apresentarem as propostas à MOB, e se habilitarem no certame.

Poderão participar da licitação, empresas e consórcios nacionais e tam-
bém internacionais, desde que, nestes casos, as empresas nacionais dete-
nham o controle acionário do consórcio.

Apoio
O pré-candidato do PCdoB à Prefeitura de São Luís, deputado federal Ru-

bens Júnior, conseguiu um apoio importante para a disputa eleitoral.
Na manhã de sexta-feira (3), em  ato político transmitido pelas redes so-

ciais, o Cidadania, partido da senadora Eliziane Gama, declarou apoio ofi-
cial à pré-candidatura comunista.

Eliziane Gama justificou o apoio pela parceria histórica com o PCdoB e
afirmou que Rubens Júnior representaria o sentimento de renovação que
São Luís precisa.

DE OLHO

R$ 575,6milhões
é o valor que caberá aos municípios do total de R$ 672
milhões enviados pelo Ministério da Saúde ao
Maranhão para o combate à Covid-19.

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

P
ré-candidatos a prefeito
de São Luís ouvidos nesta
semana por O Estado
aprovaram a decisão do

Congresso Nacional de adiar as elei-
ções municipais deste ano. O pleito,
que estava previsto para ocorrer nos
dias 4 e 25 de outubro, foi remarca-
do para o mês de novembro, dias 15
e 29, após aprovação da PEC
18/2020, que deu origem à Emenda
Constitucional 107, já promulgada.

A PEC foi aprovada na Câmara
dos Deputados na noite de quarta-
feira, 1º. Iniciada no Senado, a pro-
posta determina que os dois turnos
eleitorais serão realizados em no-
vembro. Por meio de uma emenda
de redação, os deputados definiram
que caberá ao Congresso decidir so-
bre o adiamento das eleições por
um período ainda maior nas cida-
des com muitos casos da doença.

Para o deputado estadual Adria-

no Sarney, pré-candidato do PV, "a
decisão foi correta, pois conside-
rou a opinião dos especialistas em
saúde”.

Primeiro a defender a tese de
que não haveria condições de se
realizar eleições no mês de outu-
bro, em virtude da pandemia do
novo coronavírus, o ex-juiz fede-
ral Carlos Madeira, pré-candidato
do Solidariedade, acredita que o
adiamento  atende aos interesses
de saúde pública.

Além disso, o ex-magistrado
avalia que a decisão dá mais equi-
líbrio ao pleito, já que as ativida-
des de pré-campanha ficaram pa-
ralisadas por meses, prejudicando,
em tese, candidato menos conhe-
cidos do eleitorado e que aprovei-
tariam esse períodos para apre-
sentar-se.

"Candidatos pouco conhecidos
do grande eleitorado, como é o meu
caso, que possui uma feição de out-
sider, ficaram prejudicados pela
pandemia, impedidos de travarem
contato no corpo a corpo com as

comunidades. Nessa perspectiva, a
legitimidade do processo eleitoral
ficou duramente comprometida; o
adiamento das eleições, ainda que
por poucos dias, serve para mitigar
esse desequilíbrio de forças entre os
candidatos já conhecidos e os que
estão colocando os seus nomes no
processo eleitoral pela primeira vez”,
afirmou.

Ciência 
Na opinião do pré-candidato do Po-
demos, deputado federal Eduardo
Bradie, a ciência já apontava que o
caminho era o adiamento. Para ele
foi acertado tomar uma decisão ba-
seada no conhecimento científico,
não em política.

"Sempre defendi que essa não
deveria ser uma decisão política,
mas guiada pela ciência. Como to-
dos os especialistas ouvidos nesse
debate afirmaram que o melhor
para segurança dos eleitores bra-
sileiros seria o adiamento, cami-
nhamos no mesmo sentido. Acima
da política está a vida e a saúde das

pessoas”, disse.
O pré-candidato do PSOL, pro-

fessor Franklin Douglas destacou
que, além do prejuízo aos candida-
tos, haveria enormes problemas pa-
ra os próprios eleitores. Para ele, a
pandemia da Covid-19 abalou mi-
lhares de famílias que perderam en-
tes queridos, e seria injusto cobrar
destes, no atual momento, atenção
ao debate político.

"Sempre que pude, registrei mi-
nha preocupação com a pandemia.
Famílias abaladas não têm a míni-
ma condição de discutir política ou
qualquer outra coisa, frente a pa-
rentes enfermos ou à óbito. Sou fa-
vorável à mudança da data. Com o
novo calendário, mesmo com as di-
ficuldades trazidas pelo Covid-19,
será possível fazer um bom debate
e apresentar nossas propostas para
uma cidade sustentável, inclusiva e
moderna. Sempre discordei foi da
prorrogação dos mandatos. São Luís
não aguentaria mais dois anos de
Edivaldo Holanda na Prefeitura”,
apontou. 

Com o novo calendário, a propa-
ganda eleitoral começa no dia 26 de
setembro, inclusive na internet.
Cabe aos partidos e a cada candi-
dato, em 27 de outubro, divulgar
um relatório tratando das transfe-
rências do Fundo Partidário e do
Fundo de Campanha, além de ou-

tros recursos recebidos, assim
como os gastos realizados e pre-
vistos para a campanha.

Vai até 15 de dezembro o prazo
para o encaminhamento à Justiça
Eleitoral das prestações de contas
de candidatos e partidos, relativos
ao primeiro e, onde houver, ao se-

gundo turno das eleições.
Se houver necessidade de adia-

mento maior em determinada ci-
dade, a Emenda Constitucional
107 prevê que, após pedido do TSE
instruído por autoridade sanitária,
o Congresso deverá aprovar um
decreto legislativo para remarcar

o pleito, tendo como limite o dia
27 de dezembro. A data da posse
dos eleitos permanece em 1º de ja-
neiro de 2021.

Para o presidente do Senado,
Davi Alcolumbre, prevaleceu o en-
tendimento no Congresso, “dia-
logando com o TSE, a comunidade
científica, prefeitos e vereadores”.
Relator da matéria no Senado, o se-
nador Weverton (PDT-MA) refor-
çou que o motivo principal do
adiamento das eleições é salvar
vidas, evitando mais contágio da
Covid-19. 

Adiamento também altera
prazos para as eleições

Apesar do adiamento das eleições
municipais para novembro, o crono-
grama de execução do que estava pla-
nejado segue mantido pela Justiça
Eleitoral em todo o país, mesmo com
a pandemia, seguindo um protocolo
de cuidados sanitários.

No Maranhão, um exemplo des-
se trabalho é a manutenção preven-
tiva das 18.825 urnas eletrônicas que
o Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
tem em sua central de armazena-
mento, atualmente localizada no
bairro do São Cristóvão, em São Luís.
No local, os equipamentos seguem
em manutenção enquanto aguar-
dam definição de quando poderão
ser enviadas aos 217 municípios ma-
ranhenses.

Por dia, cerca de 200 urnas pas-
sam por manutenção feita por téc-
nicos que atuam em escala de reve-

zamento. Lucilene Cardoso, chefe da
Seção de Administração e Manu-
tenção das Urnas da Coordenadoria
de Logística, conta que das 18.825
urnas eletrônicas que o TRE-MA
possui atualmente, 2.193, do mode-
lo 2010, serão cedidas a São Paulo,

como parte do processo de redistri-
buição do equipamento programa-
do pelo Tribunal Superior Eleitoral,
que não conseguiu êxito licitatório
em adquirir novas.

Ela antecipa ainda que para as
eleições 2020 há uma projeção esti-

mada de funcionarem 13.834 seções,
mas o número pode sofrer alteração.

Simulado nacional
Outra ação que a Justiça Eleitoral
mantém ativa é o simulado nacional
de urnas, que visa a testar todos os
procedimentos de uma eleição, des-
de a carga, emissão da zerésima, vo-
tação durante oito horas seguidas, en-
cerramento e transmissão de dados.

A atividade envolve toda a Secre-
taria de Tecnologia da Informação e
Comunicação dos TREs, que fica tes-
tando os sistemas de eleição para ve-
rificar possíveis erros e soluções.

Em 2020, os TREs estão realizan-
do este evento nacional desde o dia
22 de junho, e até 24 de julho devido
à pandemia. No Maranhão, o simu-
lado está programado para o período
de 20 a 24 de julho. �

Cronograma de manutenção das
urnas eletrônicas é mantido
No Maranhão, planejamento para a manutenção de mais de 18,8 mil urnas eletrônicas tambem será
mantido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE); cerca de 200 urnas passam por manutenção por dia

Os pré-candidatos Adriano Sarney, Carlos Madeira, Eduardo Braide e Franklin Douglas concordam ser necessário o adiamento das eleições de 2020

Tribunal Regional Eleitoral realiza manutenção de urnas eletrônicas

Divulgação
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Em junho, quando O Estado fez monitoramento de pontos, já havia aglomerações, apesar do uso de máscaras

Transportes públicos
têm aglomerações
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Com a reabertura do comércio, muitos voltaram ao trabalho presencial,
contribuindo para lotação dos ônibus, principalmente nas horas de pico

A
pós a reabertura do co-
mércio, muitos volta-
ram a trabalhar presen-
cialmente, usuários de

transporte público passaram a se
queixar de aglomerações dentro
dos coletivos. De acordo com ima-
gens divulgadas pela TV Mirante,
no início do mês de junho, os ôni-
bus estavam com lotação acima
do indicado para prevenção con-
tra a Covid-19. Muitos passageiros
estavam em pé e próximos uns aos
outros, dificultando o distancia-
mento e facilitando o contato
entre as pessoas.

Segundo os dados divulgados
também na ocasião, durante o pe-
ríodo do lockdown, a frota de ônibus
foi reduzida e apenas 75 mil passa-
geiros usavam o transporte público
em São Luís. Porém, com a retomada
das atividades econômicas, o nú-
mero de passageiros no início de
junho subiu para 175 mil, diaria-
mente, nos terminais de integração.
A maioria dos passageiros alega que
não há transportes suficientes para
garantir a segurança e o distancia-
mento social dos passageiros.

No dia 17 de junho, O Estado fez
o monitoramento de alguns pon-
tos de ônibus da capital. Nos locais,
além do interior dos ônibus, que
paravam estarem lotados, foi no-
tada aglomeração nos pontos de es-
pera. As paradas  monitoradas fi-
cavam na Rua das Cajazeiras, na
região central de São Luís, nas pro-
ximidades do Hospital Municipal

Djalma Marques (Socorrão 1), e a
região do Complexo Deodoro.

O Estado apurou que a maioria
dos passageiros se deslocava ao Cen-
tro para fazer compras na Rua
Grande e adjacências, enquanto ou-
tras pessoas estavam apenas pas-
seando, para depois retornarem às
suas residências, sem ter feito algo
de concreto ou importante nas ruas.

O Estado entrou em contato
com a Prefeitura de São Luís,
porém não recebeu resposta até o
fechamento desta edição.

Higienização
O Decreto Municipal Nº 54.890, edi-
tado no dia 17 de março pelo pre-
feito Edivaldo, em virtude da pan-

demia do novo coronavírus, reco-
mendou que as empresas que pres-
tam os serviços de transporte ur-
bano mantenham uma rotina diária
de limpeza dos veículos especial-
mente nas áreas de contato dos pas-
sageiros como barras, portas, jane-
las etc. A limpeza deve ser feita com
água e sabão ou álcool em gel a 70%.

Terminais
No início do mês de maio (6), o Sin-
dicato das Empresas de Transporte
de Passageiros de São Luís (SET),
cumprindo os Decretos Estadual e
Municipal, realizou a demarcação
de espaços no chão, para a espera
dos coletivos. A ação foi realizada
em todos os cinco Terminais de In-

tegração de São Luís com o intuito
de auxiliar no distanciamento so-
cial. Contudo, como foi apurado por
O Estado no dia 9 de junho, nem
todos os passageiros estão respei-
tando as demarcações e alguns ter-
minais, como o terminal de inte-
gração Cohab/Cohatrac, tem
apresentado pontos de aglomera-
ção na hora da espera  pelo coletivo.

Além das demarcações, a Prefei-
tura de São Luís, por meio da Se-
cretaria das Cidades e Desenvolvi-
mento Urbano (Secid),
disponibilizou, no dia 5 de maio,
pontos para lavagem das mãos em
locais de grande circulação de pes-
soas em São Luís, incluindo os ter-
minais de integração.�

Lojas dos asiáticos
voltam a funcionar
no centro da capital
Estrangeiros reabrem ponto comercial e seguem
normas sanitárias para evitar proliferação da Covid-19

Os asiáticos já reabriram seus es-
tabelecimentos comerciais, locali-
zado no centro de São Luís, se-
guindo as normas sanitárias
determinadas pelo Governo do Es-
tado, para evitar a proliferação da
Covid-19, o novo coronavírus. Os
primeiros casos dessa doença, in-
clusive óbitos, foram registrados na
cidade de Wuhan, na China, ainda
na primeira semana do mês de ja-
neiro deste ano, antes de se espa-
lhar no mundo.

Na Rua de Santana, onde há uma
grande concentração de comércios
com proprietários asiáticos, na
sexta-feira, 3, a movimentação de
pessoas era intensa. As lojas dos es-
trangeiros estavam funcionando,
com várias restrições, como as de-
mais. Eduardo Santos, de 38 anos,
disse que o proprietário do ponto
comercial onde trabalha é da China
e somente voltou a funcionar na se-
mana passada, após mais de três
meses fechado.

Ele contou que o seu horário de
trabalho está reduzido, das 9h até
12h, e até o momento não sabe
quando o ponto comercial vai fun-
cionar o dia todo. “O meu chefe está
há um ano sem ir a China e tive que
entrar em acordo para não ficar de-
sempregado”, disse Eduardo Santos.

Vanda Machado, de 42 anos,
também trabalha como vendedora

em um ponto comercial de estran-
geiro, no Centro. Ela declarou que
ficou em casa por mais de 90 dias e
teve de fazer outro tipo de atividade
para conseguir obter dinheiro para
o sustento da família. “A loja voltou
a funcionar na semana passada e
agora estou mais tranquila, porque
tenho certeza que vou ter dinheiro,
no fim do mês, para pagar as mi-
nhas contas”, disse a vendedora.

Na entrada dos pontos comer-
ciais havia o álcool em gel dispo-
nível e os estrangeiros estavam
utilizando luvas e máscaras. Ana
Karla Silva, de 29 anos, ressaltou
que recebeu ordem da proprietá-
ria para dar acesso de clientes ao
local somente após o processo de
higienização.�

Íntegra em oestadoma.com/488111

Paulo Soares

Lojas cumprem normas  sanitárias
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U
ma das formas de dissemi-
nação da Covid-19 é o con-
tato pessoal, pois a trans-
missão ocorre por meio de

secreções contaminadas, como gotí-
culas de saliva, espirro, tosse e catarro.
Por isso, é importante evitar alguns há-
bitos, como o toque ou aperto de mão,
e manuseio de objetos ou superfícies
infectadas. Nesse sentido, a testagem
para detectar o novo coronavírus é fun-
damental. No Maranhão, que receberá
R$ 672 milhões do governo federal para
enfrentar a infecção, a testagem será
ampliada. Já foram realizados mais de
174 mil no estado até o momento.

Em uma entrevista coletiva ocor-
rida na manhã dessa sexta-feira (3), o
governador Flávio Dino (PC do B)
anunciou que o número de testes para
o novo coronavírus será aumentado
no Maranhão. No boletim epidemio-
lógico divulgado pela Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), é mencionado
que já foram realizados 174.442 mil tes-
tes no estado. A partir desse procedi-
mento, sendo o mais utilizado no Bra-
sil o denominado Transcrição Reversa
seguida de Reação em Cadeia da Po-
limerase (RT-PCR), foram descartados
87.488, mas ainda há 6.545 suspeitos.

Segundo informado pela SES, do
total de testes realizados, 156.207 foram
feitos na rede pública de saúde, en-
quanto 18.235 são oriundos da rede
privada. Com a ampliação, o governo
e as prefeituras poderão adotar outras
medidas para controle do contágio da
doença. Na prática, isso representa a

manutenção de um baixo índice de
subnotificações referentes à Covid-19.

Importância da testagem
Para muitas pessoas, a máscara e o ál-
cool em gel são as principais formas de
prevenção contra o novo coronavírus.
Todavia, os testes também são impor-
tantes nesse cenário de pandemia, pois
são ferramentas essenciais para a to-
mada de decisão. Isso ocorre porque é
capaz de detectar quem está infectado,
o que resulta em maior controle com
relação a quem está contaminado. Em
termos sociais, o objetivo é fornecer
orientações de distanciamento social,

para que os doentes não saiam de casa
em um determinado período.

Quando alguém infectado mantém
o isolamento domiciliar ou permanece
internado, isso impede a transmis-
são. Se testar positivo, a pessoa não
circularia nas ruas e tomaria as pre-
cauções para não passar o novo co-
ronavírus a familiares, amigos ou des-
conhecidos. Nesse sentido, quanto
mais pacientes forem submetidos ao
procedimento, melhor se torna o
combate à Covid-19. Com base nisso,
a União, os estados e municípios
podem planejar estratégias de libe-
ração gradativa de quem contraiu a

doença, no que se refere ao conví-
vio social.

Tipos de testes
No que tange ao novo coronavírus,
existem dois tipos de testes: o molecu-
lar (RT-PCR) e rápido (sorológico). O
mais recomendado pelos virologistas,
epidemiologistas e infectologistas é o
primeiro, que deve ser realizado entre
3 e 7 dias depois do aparecimento dos
sintomas característicos da Covid-
19.Ele identifica o RNA do vírus por
meio do swab nasofaríngeo, com a co-
leta de amostra na mucosa na cavidade
nasal da pessoa. Sobre o segundo, o
ideal é que seja feito a partir do 10º dia.

Acerca do primeiro, o resultado sai
no mínimo em 4 horas. O material é
enviado a um laboratório específico,
para que seja analisado por profissio-
nais. Esse procedimento descobre a  in-
fecção mesmo em pacientes assinto-
máticos, isto é, que não apresentam
nenhum sintoma da Covid-19. Já o  re-
sultado do segundo é emitido entre 10
e 30 minutos. A coleta neste último é
feita no sangue, de forma similar ao
exame de glicemia. A amostra bioló-
gica é colocada diretamente em um
aparelho, para detecção de anticorpos.

Nesse teste rápido, o procedimento
é parecido com a testagem capilar, na
qual o dedo é furado delicadamente.
Por meio desse sorológico, os profis-
sionais analisam se as amostras são rea-
gentes aos anticorpos. �

Governo ampliará testes
para diagnóstico do novo
coronavírus no Maranhão
Secretaria de Estado da Saúde informa que já foram feitos 174.442 testes para detectar a Covid-19
no estado, dos quais 87.488 casos foram descartados; ampliação vai favorecer o combate à doença    

Profissional de saúde colhe amostra de paciente para teste de Covid-19
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BRASÍLIA

O concurso 2.276 da Mega-Sena
pode pagar R$ 27 milhões neste sá-
bado (4). O sorteio será realizado às
20h (horário de Brasília), no Espaço
Loterias Caixa, localizado no Termi-
nal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. 

As apostas podem ser feitas até as
19h nas lotéricas de todo o país, pelo
portal Loterias Caixa (www.loteria-
sonline.caixa.gov.br) e pelo app Lote-
rias Caixa, disponível para usuários
da plataforma iOS. Caso apenas um
ganhador leve o prêmio da Mega-
Sena e aplique todo o valor na Pou-
pança da Caixa, receberá aproxima-
damente R$ 46 mil em rendimentos
mensais.

Sorteio
Em observância às orientações para
prevenção ao coronavírus, o acesso
do público ao Espaço Loterias Caixa
foi reduzido. Os sorteios são transmi-
tidos ao vivo diariamente pela TV e
pelas redes sociais das Loterias Caixa
(perfil @LoteriasCaixa Oficial no Fa-
cebook e canal Caixa no Youtube). É
possível acompanhar a transmissão
integral dos procedimentos iniciais
de abertura de maletas e carrega-
mento dos globos e, após os sorteios,
o fechamento e encerramento. Na pá-
gina das Loterias Caixa
(www.caixa.gov.br/loterias), aba trans-
missão de sorteios, o público também
pode rever as últimas transmissões
realizadas.

Loteria Federal
As extrações da Loteria Federal serão
retomadas neste sábado (4).Os bi-
lhetes já  produzidos e distribuídos
continuam à venda nas lotéricas, e
estão válidos, ainda que a data im-
pressa seja março ou abril. Os sorteios
das extrações 5478 a 5489 ocorrem as
só aos sábados. �

Mega-Sena
acumulada
pode pagar
R$ 27 mi
neste sábado

Íntegra em oestadoma.com/488139
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Mundo

Número de casos globais
da Covid-19 ultrapassam
11 milhões de pessoas
O número de casos é mais do que o dobro da cifra de ocorrências graves de gripe
registrados anualmente, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS)

WASHINGTON

Os casos globais de coronavírus
ultrapassaram 11 milhões na
sexta-feira, de acordo com uma
contagem da Reuters, o que as-
sinala mais um marco da proli-
feração da doença que já matou
mais de meio milhão de pessoas
em sete meses.

O número de casos é mais do
que o dobro da cifra de ocorrên-
cias graves de gripe registrados
anualmente, segundo a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS).

Muitos países atingidos dura-
mente estão relaxando isola-
mentos implantados para frear a
disseminação do coronavírus ao
mesmo tempo em que fazem al-
terações amplas no trabalho e na
vida social que podem durar um
ano ou mais até uma vacina estar
disponível.

Alguns países estão testemu-
nhando um ressurgimento de in-
fecções, o que tem levado as au-

toridades a reinstaurarem par-
cialmente os isolamentos – o que
especialistas dizem que pode ser

um padrão recorrente que se es-
tenderá a 2021.

Os Estados Unidos relataram

mas de 55.400 casos novos de
Covid-19 na quinta-feira, um
novo recorde diário mundial de-
corrente do aumento de infec-
ções na maioria dos Estados. Vá-
rios governadores suspenderam
planos de reabertura diante da
elevação dos casos.

Quase um quarto das mortes
conhecidas em todo o mundo
ocorreram nos EUA – quase 129
mil. A América Latina, onde o
Brasil tem 1,5 milhão de casos,
responde por 23% do total global
de pessoas infectadas. A Índia se
tornou o novo epicentro da Ásia
ao chegar a 625 mil casos.

Ásia e Oriente Médio têm
cerca de 12% e 9% respectiva-
mente, segundo a contagem da
Reuters, que usa registros gover-
namentais.

Em algumas nações com ca-
pacidade limitada de exames, os
números de casos refletem uma
proporção pequena do total de
infecções.�
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Muitos países atingidos duramente estão relaxando isolamentos

UE disse estar em negociações para obter doses de Remdesivir

Três assassinatos e uma
tentativa de homicídio
na cidade de São Bento

BRUXELAS

A  Comissão Europeia informou
nesta sexta-feira que aprovou con-
dicionalmente o uso do antiviral
Remdesivir para tratar casos graves
de Covid-19 após um acelerado pro-
cesso de revisão, sendo o primeiro
medicamento autorizado na região
para combater o vírus.

A medida ocorre apenas uma se-
mana após a Agência Europeia de
Medicamentos (EMA) aprovar o me-
dicamento, produzido pela Gilead
Sciences, para uso em adultos e ado-
lescentes a partir dos 12 anos de ida-
de, que também sofrem de pneumo-
nia e requerem suporte de oxigênio.

“Não deixaremos pedra sobre
pedra em nossos esforços para ga-

rantir tratamentos ou vacinas efi-
cientes contra o coronavírus”, dis-
se Stella Kyriakides, comissária da
UE para Saúde e Segurança Ali-
mentar, em comunicado.

A Comissão informou na quarta-
feira que estava em negociações com
a Gilead para obter doses de remde-
sivir para os 27 países do bloco.

No entanto, isso pode ser difícil
depois que o Departamento de Saú-
de dos Estados Unidos anunciou que
havia garantido toda a produção pro-
jetada da Gilead para julho e 90% da
produção para agosto e setembro.

O remdesivir está sob alta de-
manda depois que o medicamento
administrado por via intravenosa
ajudou a reduzir o tempo de recu-
peração hospitalar. �

Comissão autoriza
uso do Remdesivir
A medida ocorre apenas uma semana após
a Agência Europeia aprovar medicamento

Somente no bairro Isaaclândia ocorreram duas mortes a tiros e uma das
vítimas era cigano, enquanto o terceiro assassinato foi na área central

ISMAEL ARAÚJO
Da editoria de Polícia

T
rês assassinatos a tiros e
uma tentativa de homicí-
dio ocorreram em um in-
tervalo de 12 horas na ci-

dade de São Bento, Região da Bai-
xada Maranhense. Uma das vítimas
foi o cigano Ivaldo, o Sem Camisa.
O crime ocorreu durante o período
da manhã desta sexta-feira (3), no
bairro Isaaclândia. De acordo com
a polícia, essa ação criminosa tam-
bém  resultou na morte de um ho-
mem, identificado como Seu João;
e um adolescente, de 14 anos, foi
baleado no braço.

O caso está sendo investigado
pela equipe da Delegacia de Polí-
cia Civil de São Bento. O delegado
Rodrigo Alonso declarou que as ví-
timas estavam em um veículo Ônix
vermelho, de placas não identifi-
cadas, e foram abordados por
dois criminosos, que estavam
em uma motocicleta branca.

Seu João, que estava no ban-
co carona do carro, ainda tentou
fugir, mas acabou sendo balea-
do nas costelas e morreu a cami-
nho do hospital daquela cidade.
Ivaldo foi baleado na cabeça e
morreu dentro do veículo. O
adolescente, que estava no ban-
co traseiro, acabou sendo atingi-
do no braço e foi levado para o
hospital onde passou por trata-
mento cirúrgico, mas não corre
mais risco de morte.

O delegado informou que tes-
temunhas já foram ouvidas na
delegacia e as vítimas vinham
sofrendo ameaça de morte.
Também existem informações
que Seu João era suspeito de ter
cometido um crime de homicí-

dio doloso no município de Ca-
japió, ocorrido no mês de agos-
to do ano passado.  Ivaldo tinha
envolvimento com agiotagem
na Baixada Maranhense. “A po-
lícia está trabalhando para
identificar e prender os acusa-
dos desse duplo assassinato e
tentativa de homicídio, inclusi-
ve, as oitivas já iniciaram na de-
legacia”, contou o delegado Ro-
drigo Alonso.

Faccionado
O delegado também disse que du-
rante a madrugada de sexta-feira
(3), foi executado o ex-presidiário
e faccionado, identificado como Jú-
nior, dentro de sua residência, lo-
calizada na área central de São
Bento. Esse crime contou com a
participação de mais de 10 inte-
grantes de uma facção criminosa.

Ainda segundo o delegado, os
criminosos chegaram ao local do
crime em dois veículos, de marca
e placas não identificadas, e disse-
ram que eram policiais. Eles efe-
tuaram vários tiros em plena via
pública e invadiram a residência
da vítima.

O delegado informou que a ví-
tima foi baleada na frente de sua
namorada, nome não revelado, e
os acusados tomaram rumo igno-

rado. Os militares foram acionados,
mas não conseguiram prender os
criminosos. “A vítima era integran-
te de facção criminosa como ain-
da havia suspeitas de envolvimen-
to com o tráfico de droga”, frisou
Rodrigo Alonso.

Ex-parlamentar
O assassinato do ex-vereador de
Penalva, Edésio Rodrigues Domi-
nici, Dezão, de 62 anos, continua
sendo investigado pela equipe da
Delegacia Regional de Viana. Ain-
da no último dia 2, a polícia pren-
deu em cumprimento de ordem
judicial o acusado de ordenar a
execução, nome não revelado,
mas, as incursões continuam sen-
do realizadas no interior para
prender o executor, identificado
como Branco.�

Paulo Soares

Três assassinatos a tiros e uma tentativa de homicídio ocorreram em 12 horas na cidade de São Bento 
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A polícia informou que a vítima estava em uma motocicleta branca

NÚMERO

3
Assassinatos ocorreram
em menos de 12 horas em
São Bento

O motociclista Denilson Sousa Sil-
va, de 24 anos, morreu durante um
acidente de trânsito, ocorrido no
começo da tarde de sexta-feira (3),
na MA-203, nas proximidades do
viaduto Neiva Moreira, no Ara-
çagi, em São José de Ribamar.
Dados da Secretaria de Seguran-
ça Pública (SSP) revelam que seis
pessoas morreram no mês pas-
sado durante casos de acidente
de trânsito na Grande Ilha.

A polícia informou que a víti-
ma estava conduzindo uma mo-
tocicleta branca, de placa PSE-
8527, e, após passar do viaduto, o
pé engatou no mato, acabou per-
dendo o controle do veículo, em
seguida, colidiu de forma frontal
em um poste de eletricidade.

Denilson Sousa sofreu várias
fraturas e morreu ainda no local.
Uma viatura do Batalhão de Po-
liciamento de Trânsito (BPRV) da
Polícia Militar foi acionada e os
policiais isolaram a área do aci-
dente até a chegada dos peritos
do Instituto de Criminalística
(Icrim).

Os militares ainda controla-
ram o trânsito na área para evi-
tar outras ocorrências na via es-
tadual, inclusive, com óbitos. O
corpo da vítima foi removido pa-
ra o Instituto Médico Legal
(IML), no Bacanga, para ser au-
topsiado e, logo após, liberado pa-
ra os familiares.

Achado
Populares encontraram morto na
sexta-feira (3), Leonardo Nasci-
mento Santos, idade não revelada,
no Parque Florêncio, área do Miri-
tiua, em São José de Ribamar. A po-
lícia foi comunicada e está investi-
gando o caso. O corpo da vítima foi
levada para o IML e o resultado pe-
ricial vai ser encaminhado para a
equipe da Superintendência de
Homicídio e Proteção à Pessoa.

Prisão
A equipe da SHPP prendeu ontem
na Ilha Lauriana Gomes da Costa,
de 32 anos, acusada de ter partici-
pado do assassinato do ex-presi-
diário Davisson Vitor Diniz Fon-
seca, de 26 anos. A polícia infor-
mou que a vítima tinha sido presa
no dia 29 de janeiro de 2016, no
João Paulo. Em poder dele, foram
apreendidos maconha, crack e
uma balança de precisão. Ele tam-
bém tinha passagem pelos crimes
de roubo e homicídio.

No dia 14 de abril do ano pas-
sado, o criminoso saiu do presídio
por determinação judicial e, após
cinco dias, acabou sendo executa-
do, no bairro da Cohab. Ainda se-
gundo a polícia, ele sofreu uma
emboscada feita por Lauriana Go-
mes, que utilizou a rede social. O
crime foi motivado devido uma ri-
xa que havia entre a vítima e o ex-
namorado da detida.�

Homem morre
em acidente de
moto na MA-203
Condutor da moto colidiu de forma frontal
em poste e sofreu várias fraturas pelo corpo
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03H41 ................ 1.0M

09H26 ................ 5.4M

16H08 ................ 1.0M

22H15 ................ 5.2M

A eleição municipal deste ano no Brasil é mais complicada 
para a Justiça eleitoral, o eleitor e os políticos do que a primei-
ra disputa presidencial pelo voto direto em 1894. 
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 PRIVATIZAÇÃO
Aeroportos de São 
Luís e Imperatriz 
têm documentos 

aprovados pela Anac
 PÁGINA  16

VIOLÊNCIA 
Mais de 1.000 

prisões em 
apenas seis meses 

no Maranhão

ELEIÇÕES 2020
  Pré-candidatos a 

prefeito de São Luís e 
sua influência digital   

 
Analisamos as  redes sociais dos  postulantes 
ao cargo de prefeito de São Luís. Quem  você 

acha que tem mais seguidores?  Veja!

 84 mil servidores públicos 
do Maranhão  receberam

  auxílio  ilegalmente 

LÍDER EM "FRAUDE" NO BRASIL

De acordo com levantamento do TCE-MA, 84 mil servidores públicos receberam indevidamente 
o auxílio, causando um prejuízo superior a R$ 60 milhões de reais aos cofres públicos

PÁGINA 7

VOLTA DO 
FUTEBOL 

Clubes do 
Maranhão  
começam a 

treinar a partir 
de amanhã

 PÁGINA  15

DIVERSÃO 
EM CASA

Confira as live’s 
show  do fim 
de semana  

 PÁGINA  16

PÁGINA 6

 Dos três chamados gran-
des da capital, o Moto é o 
único que começará mais 

tarde, dia 13. Os demais par-
ticipantes ainda não têm 

data fixa para a volta.

No início do ano de 2020 foi 
realizado um planejamento 

tendo como base a 
intensificação das operações 
policiais que culminaram em 

milhares de prisões
PÁGINA 12

Força das redes sociais contra o racismo
Manifestações virtuais acabam pressionando decisões sobre assuntos que 

normalmente não tomariam grande dimensão caso não fossem viralizados
PÁGINA 11

28 feminicídios 
registrados no 

primeiro semestre
PÁGINA 11

Prefeito Edivaldo leva ao bairro 
Jaracati obras de drenagem profunda, 

asfaltamento e reforma da praça
A nova frente do programa São Luís em Obras vai melhorar a vida da comunidade 

que há anos espera pelos serviços. PÁGINA 12
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Tire suas dúvidas sobre como se comportar no retorno gradual. As medidas valem
tanto para os consumidores quanto para os estabelecimentos

Shop pings e lo jas

Ba res e res tau ran tes

Aca de mi as

Igre jas e ou tras or ga ni za ções re li gi o -
sas

EX CLU SI VOS PA RA SÍN DRO MES GRI -
PAIS

EM DOIS FLU XOS (SIN TO MÁ TI COS
RES PI RA TÓ RI OS E DE MAN DAS)

PA RA CON SUL TAS E OU TROS PRO CE -
DI MEN TOS

RETORNO GRADUAL

As regras para os
estabelecimentos

C
om o re tor no gra du al da mai- 
or par te dos es ta be le ci men- 
tos co mer ci ais no Ma ra nhão,
uma sé rie de re gras foi es ta- 

be le ci da pa ra evi tar a dis se mi na ção
do co ro na ví rus no Es ta do.

As me di das va lem tan to pa ra os
con su mi do res quan to pa ra os es ta be- 
le ci men tos. Três re gras são con si de ra- 
das os pi la res da pre ven ção: uso de
más ca ras em lo cais pú bli cos e pri va- 
dos de uso co le ti vo; dis tan ci a men to
so ci al (co mo re gra, dois me tros en tre
uma pes soa e ou tra); e hi gi e ni za ção
fre quen te das mãos, com água e sa- 
bão ou ál co ol em gel. Mas há tam bém
re gras es pe cí fi cas que pre ci sam ser
se gui das de acor do com ca da seg- 
men to. Ve ja abai xo um re su mo das
res pos tas às prin ci pais dú vi das que
têm sur gi do. É im por tan te sa ber tam- 
bém que os pre fei tos po dem edi tar re- 
gras mais rí gi das, in clu si ve o fe cha- 
men to dos es ta be le ci men tos, de pen- 
den do da evo lu ção da do en ça.

Po dem fun ci o nar lo jas de rua,
shop ping e ga le ri as; Não po dem fun- 
ci o nar ci ne ma, te a tro e áre as in fan tis;

En tra da de cli en tes até 30% da ca- 
pa ci da de da lo ja; Proi bi da aglo me ra- 
ção; Ho rá ri os pa ra ido sos e adul tos do
gru po de ris co;

Hi gi e ni za ção ime di a ta de rou pas e
sa pa tos pro va dos;

Hi gi e ni za ção cons tan te dos pro du- 
tos ex pos tos;

Si na li za ção de de graus al ter na dos
na es ca da ro lan te.

Po dem fun ci o nar, in clu si ve aque- 
les em shop pings, ga le ri as e pra ças de
ali men ta ção; Ro dí zio e self-ser vi ce es- 
tão au to ri za dos, mas com bar rei ra en- 
tre ali men tos e pes so as e nor mas rí gi- 
das de hi gi e ne; Proi bi das atra ções
cul tu rais ou mu si cais, co mo fes tas,
DJs, ban das e can to res; Proi bi do qual- 
quer ti po de aglo me ra ção; Só po dem
fun ci o nar com me ta de da ca pa ci da- 
de; Más ca ras só po dem ser re ti ra das
no mo men to da re fei ção; Só po de ha- 
ver qua tro pes so as (da mes ma re si- 
dên cia) por me sa; Me sas dis tan tes 2
me tros umas das ou tras; Me sas de- 
vem ser hi gi e ni za das e to a lhas tro ca- 
das a ca da al te ra ção de cli en tes;

De vem ser re ti ra dos pa li tei ros, sa- 
lei ros e açu ca rei ros. Só sa chês po dem
ser usa dos;

Se hou ver fi las, de ve ha ver dis tân- 
cia de 2 me tros en tre as pes so as;

Na cir cu la ção in ter na, tam bém dis- 
tân cia de 2 me tros;

Fun ci o ná ri os que li dam com pú bli- 
co ou ali men tos de vem usar lu va,
ócu los, aven tal e más ca ra ci rúr gi ca;

Tra ba lha do res de ve rão man ter os
ca be los pre sos e não usar ade re ços;

Pes so as do gru po de mai or ris co
(ido sos, ges tan tes, com sin to mas gri- 
pais, etc) não po dem, ain da, es tar pre- 
sen tes; Es pa ços ex clu si vos pa ra cri an- 
ças de vem ser fe cha dos;

Não po dem ser da dos ali men tos e
be bi das pa ra de gus ta ção;

Ho rá ri os: al mo ço das 11h às 15h;
lan ches das 10h à 0h; e jan tar das 18h
à 0h;

As pa da ri as de ve rão se guir o ho rá-
rio de 6h às 20h

A área in di vi du al de exer cí ci os de ve
ser de li mi ta da por uma fi ta;

A ocu pa ção den tro das aca de mi as é
de 1 pes soa a ca da 4 m2;

Só me ta de das es tei ras e apa re lhos
de cár dio po de ser usa da;

Dei xar kit de lim pe za (com ál co ol
em gel e to a lha de pa pel) a ca da 3
usuá ri os, pa ra lim pe za dos equi pa- 
men tos e pe sos;

A aca de mia de ve fe char pe lo me- 
nos 3 ve zes por dia por meia ho ra pa ra
lim pe za;

Ves tiá ri os em que não for pos sí vel
man ter o dis tan ci a men to de vem fi car
fe cha dos;

A água no be be dou ro de ve ser li be- 
ra da ape nas pa ra uso de gar ra fas pró- 
pri as;

Os usuá ri os com ca be los lon gos de-
vem man tê-los pre sos;

De vem ser fei tas per gun tas aos alu- 
nos an tes da en tra da pa ra sa ber se
tem sin to mas;

É pre ci so ho rá rio es pe cí fi co pa ra
ido sos e gru pos de ris co

Po dem fun ci o nar com até me ta de
da ca pa ci da de;

Au sên cia de aglo me ra ção;
Au sên cia de pes so as dos gru pos de

mai or ris co;
Du as ho ras en tre uma ce le bra ção e

ou tra.

RETORNO

Unidades de saúde mudam atendimento na capital

PREFEITURA DE SÃO LUÍS ALTERA FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE NA CAPITAL DEVIDO À DIMINUIÇÃO DE CASOS DE COVID

A Pre fei tu ra de São Luís, por meio
da Se cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de (Se- 
mus) – ten do em vis ta o atu al con tex to
da Co vid-19 na ca pi tal ma ra nhen se e
a gra da ti va di mi nui ção do nú me ro de
aten di men tos na aten ção pri má ria de
saú de ob ser va dos no sis te ma de in- 
for ma ção do Sis te ma Úni co de Saú de
(SUS) na ci da de – co lo ca rá em exe cu- 
ção, a par tir da pró xi ma se gun da-fei ra
(6), mo di fi ca ções na di nâ mi ca no fun- 
ci o na men to de uni da des de saú de na
ci da de. O fo co se rão as 12 uni da des
que, des de abril des te ano, es ta vam
aten den do ex clu si va men te a pes so as
com sin to mas gri pais e vi nham sen do
acom pa nha das pre sen ci al men te e
por te le a ten di men to. A me di da se gue
ori en ta ção do pre fei to Edi val do Ho- 
lan da Ju ni or.

As uni da des bá si cas de saú de do
Cin tra (no Anil) e da Vi la Ba can ga per- 
ma ne ce rão com aten di men tos vol ta- 
dos so men te pa ra sin to má ti cos res pi- 
ra tó ri os. Já os cen tros de saú de da Li- 
ber da de, Ge né sio Ra mos Fi lho (na
Cohab), Car los Ma ci ei ra (no Sa ca- 
vém) e Ci da de Olím pi ca I aten de rão
em dois flu xos: um se tor es pe cí fi co
pa ra sin to má ti cos res pi ra tó ri os e ou- 
tro pa ra de man das co mo con sul tas e
ou tros pro ce di men tos.

Por fim, os cen tros de saú de do Tu- 
ru, São Rai mun do, da Vi la Sarney,
além das uni da des do São Fran cis co,
Fa bi ci a na de Mo ra es e Lau ra Vas con- 
ce los re to mam os aten di men tos não

re la ci o na dos a sín dro mes gri pais. Es- 
tas seis uni da des, a par tir da se ma na
que vem, es ta rão ofer tan do as va ci nas
con tra a in flu en za pa ra o pú bli co em
ge ral.

Ain da em abril, quan do a re la ção
das uni da des com sín dro mes gri pais
foi lan ça da, o Cen tro de Saú de Ri ba- 
mar Fra zão, na Vi la No va Re pú bli ca,
es ta va in cluí da, sen do subs ti tuí da no
mês pas sa do pe la Uni da de Saú de da
Fa mí lia Vi la Sarney.

Pa ra o se cre tá rio de Saú de de São
Luís, Lu la Fylho, ape sar das mo di fi ca- 
ções, a ofer ta de es tru tu ra pa ra ci da- 
dãos com sín dro mes gri pais de pen- 
de rá do qua dro sa ni tá rio fu tu ro da
do en ça na ci da de. “A de pen der do
con tex to epi de mi o ló gi co, a di nâ mi ca
ado ta da po de so frer al te ra ções, sen do
re vis tas sem pre que ne ces sá rio. O ob- 
je ti vo da Pre fei tu ra é vol tar gra da ti va- 
men te com os aten di men tos pre sen- 
ci ais e as sis tên cia de ou tros ser vi ços
de for ma ple na”, afir mou.

Re cen te men te, o mu ni cí pio de São
Luís ini ci ou uma no va eta pa na po lí ti- 
ca de atu a ção dos pa ci en tes di ag nos- 
ti ca dos com co ro na ví rus. Em co mum
acor do com a di re ção do HU, a ges tão
da saú de pú bli ca de sa ti vou 20 lei tos
de UTI na uni da de fe de ral. Além des- 
tas me di das, a Se mus pla ne ja li be rar
gra da ti va men te uma das três alas de
lei tos clí ni cos do Hos pi tal da Mu lher
que aten de a ca sos mais gra ves de Co- 
vid-19.

No vo flu xo de aten di men to em
uni da des

– CS Vi la Ba can ga – Ave ni da dos
Por tu gue ses, s/n – Ba can ga

– UBS Cin tra – Rua da Com pa nhia,
01 – Anil

– CS Li ber da de – Rua Epi tá cio Pes-
soa, 323 – Li ber da de

– CS Ge né sio Ra mos Fi lho – Rua 13,
s/n – Cohab Anil

– CS Car los Ma ci ei ra – Ave ni da dos
Afri ca nos, s/n – Sa ca vém

– USF Ci da de Olím pi ca I – Ave ni da
4, Qd 36, Ca sa 11 – Ci da de Olím pi ca

– Uni da de de Saú de da Fa mí lia Vi la
Sarney, km 7, BR-135

– CS Fa bi ci a na de Mo ra es – Rua 3,
Qd 7, s/n – Ha bi tat Ni ce Lo bão

– CS Lau ra Vas con ce los – BR-135,
Km, 23, s/n, Vi la Ma ra nhão, re gião da
Es ti va

– CS São Rai mun do – Vi la Mau ro
Fecury, s/n – São Rai mun do

– CS Tu ru – Ave ni da 07, S/N, Conj.
Hab – Tu ru

– USF São Fran cis co – Rua das Pa- 
pa raú bas, qua dra 13, lo te 31, são
Fran cis co

COLETIVA

“Pandemia está estável no
Maranhão”, afirma Dino

FLÁVIO DINO FALOU SOBRE A PANDEMIA NO MARANHÃO

O go ver na dor Flá vio Di no re a li zou uma no va co le ti va
de im pren sa na ma nhã des ta sex ta-fei ra (3) de for ma re- 
mo ta e afir mou que a si tu a ção no Ma ra nhão quan to ao
no vo co ro na ví rus es tá em si tu a ção de es ta bi li da de.

No en tan to, o go ver na dor não des car tou a pos si bi li- 
da de da ele va ção dos in di ca do res no es ta do, e atri buiu o
pos sí vel cres ci men to dos nú me ros, em de tri men to da
am pli a ção de tes tes que se rão re a li za dos nos pró xi mos
di as, fa to res na ci o nais e sa zo nais e tam bém por con ta
da aber tu ra de se to res econô mi cos no es ta do.

Ain da du ran te en tre vis ta co le ti va, o go ver na dor Flá- 
vio Di no evi den ci ou que o Ma ra nhão es tá há 20 di as
com uma ta xa de con tá gio abai xo de 1, ou se ja, ca da pes- 
soa con ta mi na da es tá trans mi tin do a do en ça pa ra me- 
nos de uma pes soa.

Flá vio Di no in for mou tam bém que quan to a fal ta do
uso de más ca ras, fo ram apli ca das ad ver tên ci as, de fen de
ain da o tra ba lho de cons ci en ti za ção quan to ao uso dos
equi pa men tos de pro te ção, mas afir ma que o des cum- 
pri men to po de ge rar pe na li da des mais gra ves pa ra
aque les que não usa rem o item de se gu ran ça em es pa- 
ços pú bli cos.

“Quan do es cre ve mos nos pro to co los so bre res tau- 
ran tes, es ta é uma ori en ta ção téc ni ca que nós re pas sa- 
mos e, ob vi a men te, den tro da cons ci ên cia ci da dã e do
li vre ar bí trio, es pe ra mos que se ja cum pri da”, afir ma.

A lei que tor na obri ga tó rio o uso da más ca ra em es pa- 
ços pú bli cos e pri va dos, mas aces sí veis ao pú bli co, du- 
ran te a pan de mia de Co vid-19, foi san ci o na da pe lo pre- 
si den te Jair Bos lo na ro. A Lei nº 14.019/2020 foi pu bli ca- 
da ho je (3) no Diá rio Ofi ci al da União e diz que as más- 
ca ras po dem ser ar te sa nais ou in dus tri ais.

ACESSÍVEL

Bolsonaro sanciona lei que
obriga o uso de máscara

PRESIDENTE BOLSONARO FALA À IMPRENSA NA ALVORADA

O pre si den te Jair Bol so na ro san ci o nou a lei que tor na
obri ga tó rio o uso de más ca ras de pro te ção in di vi du al
em es pa ços pú bli cos e pri va dos, mas aces sí veis ao pú- 
bli co, du ran te a pan de mia de co vid-19. A Lei nº
14.019/2020 foi pu bli ca da ho je (3) no Diá rio Ofi ci al da
União e diz que as más ca ras po dem ser ar te sa nais ou in- 
dus tri ais.

A obri ga ção, en tre tan to, não se apli ca a ór gãos e en ti- 
da des pú bli cos. Es se e ou tros dis po si ti vos fo ram ve ta- 
dos pe lo pre si den te, que jus ti fi cou que a me di da cri a ria
obri ga ção ao Po der Exe cu ti vo e des pe sa obri ga tó ria sem
a in di ca ção da fon te dos re cur sos.

Pe lo tex to pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al, a obri ga to ri e- 
da de do uso da pro te ção fa ci al en glo ba vi as pú bli cas e
trans por tes pú bli cos co le ti vos, co mo ôni bus e me trô,
bem co mo em tá xis e car ros de apli ca ti vos, ôni bus, ae ro- 
na ves ou em bar ca ções de uso co le ti vo fre ta dos.

De acor do com a no va lei, as con ces si o ná ri as e em- 
pre sas de trans por te pú bli co de ve rão atu ar com o po der
pú bli co na fis ca li za ção do cum pri men to das nor mas,
po den do in clu si ve ve dar a en tra da de pas sa gei ros sem
más ca ras nos ter mi nais e mei os de trans por te. O não
uso do equi pa men to de pro te ção in di vi du al acar re ta rá
mul ta es ta be le ci da pe los es ta dos ou mu ni cí pi os. Atu al- 
men te, di ver sas ci da des já têm ado ta do o uso obri ga tó- 
rio de más ca ras, em leis de al can ce lo cal.

Os ór gãos e en ti da des pú bli cos, con ces si o ná ri as de
ser vi ços pú bli cos, co mo trans por te, e o se tor pri va do de
bens e ser vi ços de ve rão ado tar me di das de hi gi e ni za ção
em lo cais de cir cu la ção de pes so as e no in te ri or de veí- 
cu los, dis po ni bi li zan do pro du tos sa ne an tes aos usuá ri- 
os, co mo ál co ol em gel.

São Luís, sábado e domingo, 4 e 5 de julho

https://banca.oimparcial.com.br/
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FLÁ VIO BRA GA
Ad vo ga do es pe ci a lis ta em di rei to elei to -
ral

MÁR CIO THA DEU SIL VA MAR QUES
Pro mo tor de Jus ti ça

O novo calendário eleitoral de 2020

Em ra zão da pan de mia da co vid-
19, o Con gres so Na ci o nal apro vou e
pro mul gou uma emen da cons ti tu ci o- 
nal pa ra pro mo ver mu dan ças e ade- 
qua ções no pro ces so elei to ral de
2020. O en ten di men to dos con gres- 
sis tas é que o adi a men to da elei ção se
tor nou uma ne ces si da de im pe ri o sa,
em vir tu de das in cer te zas que en vol- 
vem a cri se sa ni tá ria, sem acar re tar
pre juí zo ao exer cí cio da ci da da nia.

Após a pu bli ca ção da emen da
cons ti tu ci o nal, o Tri bu nal Su pe ri or
Elei to ral vai adap tar a sua re so lu ção
que dis ci pli na o ca len dá rio elei to ral
de 2020. A mai or par te dos pra zos foi
alon ga da em 42 di as, se guin do o mes- 
mo pe río do do adi a men to da da ta do
pri mei ro tur no.

Nos mu ni cí pi os que não te nham
con di ções sa ni tá ri as pa ra re a li zar a
elei ção em no vem bro, a emen da ad- 
mi tiu a pos si bi li da de de o plei to ser

re a li za do até 27 de de zem bro, ca ben- 
do ao Con gres so edi tar um de cre to le- 
gis la ti vo pa ra mar car a no va da ta da
elei ção mu ni ci pal.

A emen da cons ti tu ci o na li zou a au- 
to ri za ção pa ra par ti dos po lí ti cos re a li- 
za rem con ven ções e reu niões vir tu al- 
men te pa ra es co lher can di da tos e for- 
ma li zar co li ga ções. O de si de ra to do
le gis la dor é evi tar a aglo me ra ção de
cor re li gi o ná ri os.

Ve ja, abai xo, as da tas mais im por- 
tan tes do no vo ca len dá rio elei to ral,
con for me o tex to da PEC apro va da:

11 de agos to – da ta a par tir da qual é
ve da do às emis so ras de rá dio e de te- 
le vi são trans mi tir pro gra ma apre sen- 
ta do ou co men ta do por pré-can di da- 
to;

 
31 de agos to – da ta a par tir da qual,

até 16 de se tem bro, é per mi ti da a re a- 
li za ção de con ven ções des ti na das a
de li be rar so bre co li ga ções e a es co lher
can di da tos;

26 de se tem bro – úl ti mo dia pa ra os
par ti dos po lí ti cos e as co li ga ções
apre sen ta rem à Jus ti ça Elei to ral, até
as 19h, o re que ri men to de re gis tro de
seus can di da tos;

27 de se tem bro – da ta a par tir da
qual se rá per mi ti da a pro pa gan da
elei to ral, in clu si ve na in ter net;

9 de ou tu bro – iní cio da pro pa gan- 
da elei to ral gra tui ta no rá dio e na te le- 
vi são re la ti va ao pri mei ro tur no;

15 de no vem bro – da ta do pri mei ro
tur no;

29 de no vem bro – da ta do se gun do
tur no;

15 de de zem bro – da ta-li mi te pa ra
os can di da tos e par ti dos apre sen ta-
rem a pres ta ção de con tas de cam pa-
nha;

18 de de zem bro – úl ti mo dia pa ra
di plo ma ção dos elei tos.

27 de de zem bro – úl ti mo dia pa ra
re a li za ção da elei ção nos mu ni cí pi os
mais afe ta dos pe la pan de mia.

Pensar para transformar

Em tem pos de ter ra pla nis mo e ou tros ne- 
ga ci o nis mos que ma tam e ex clu em, re for çar
a im por tân cia do co nhe ci men to ci en tí fi co é
es sen ci al. O pa pel da edu ca ção é cen tral
nes se pro ces so de afir ma ção da ra ci o na li da- 
de di a ló gi ca co mo es sên cia da pró pria con- 
vi vên cia de mo crá ti ca. “Meu pai sem pre di- 
zia: não le van te a sua voz, me lho re seus ar- 
gu men tos”. A fra se do Bis po Des mond Tu tu,
prê mio No bel da Paz em 1984 por sua lu ta
con tra o ódio ra ci al na Áfri ca do Sul, bem de- 
mons tra es sa com pre en são.

No Bra sil de ho je, pe lo exem plo an ti di dá- 
ti co de fi gu ras re pu bli ca nas, gru pos pou co
ex pres si vos quan ti ta ti va e qua li ta ti va men te,
mas mui to ba ru lhen tos, ten tam se di men tar
um dis cur so con tra a ci ên cia e o co nhe ci- 
men to e, por con sequên cia; re pi to sem me- 
do da re pe ti ção; da pró pria ra zão que per mi- 
tiu a pri ma zia da su pre ma cia cons ti tu ci o nal
co mo for ma de com por as re la ções hu ma- 
nas, de cla rar di rei tos e es ta be le cer a re la ção
das for ças so ci ais e po lí ti cas. Por is so, o pa pel
das ins ti tui ções de mo crá ti cas de ve ser sem- 
pre o de bus car o for ta le ci men to do co nhe ci- 
men to, da li ber da de de ex pres são, do fo- 
men to da di ver si da de cul tu ral e dos di rei tos
hu ma nos. E es se pa pel de ve se ini ci ar a par- 
tir de su as pró pri as en tra nhas, pa ra que a
cul tu ra da ra zão e da de mo cra cia cor ram em
su as ar té ri as, oxi ge nan do-as e tor nan do-as
sau dá veis e ap tas ao es ta be le ci men to de su- 
as mis sões di ta das pe la Cons ti tui ção.

O Mi nis té rio Pú bli co do Es ta do do Ma ra- 
nhão tem a Es co la Su pe ri or ins ti tu ci o nal
mais an ti ga do sis te ma de Jus ti ça lo cal, cri a- 
da que foi pe lo art. 37 da Lei Com ple men tar
13/91, que or ga ni za o Par quet tim bi ra. A
con gê ne re da ma gis tra tu ra tem da ta de nas- 
ci men to an te ri or, mas sur giu co mo bri lhan- 
te e va li o sa ini ci a ti va da as so ci a ção clas sis ta
res pec ti va, sen do de pois ade qua da men te
in cor po ra da ao Po der Ju di ciá rio. A ESMP
veio ao mun do pe la vi são da nos sa eter na
Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça, Eli mar Fi guei- 
re do, que, ao la do de jo vens Pro mo to res co- 
mo Mar co An to nio Guer rei ro e Jo sé Hen ri- 
que Mar ques Mo rei ra, e com o apoio dos ór- 
gãos Co le gi a dos ins ti tu ci o nais, de se nha ram
o Mi nis té rio Pú bli co ade qua do à Cons ti tui- 

ção Ci da dã de 1988, que não po de ria pres- 
cin dir de um ór gão de for ma ção per ma nen- 
te pa ra que mem bros e ser vi do res pu des sem
atin gir a ex ce lên cia na pres ta ção de seus ser- 
vi ços à De mo cra cia, à Jus ti ça e ao Es ta do de
Di rei to, agin do em no me da so ci e da de ma- 
ra nhen se, pe la via da ca pa ci ta ção per ma- 
nen te.

A Es co la Su pe ri or do MP MA ado ta o le ma
“PEN SAR PA RA TRANS FOR MAR”, cons tan te
de seu bra são, pois com pre en de que a es sen- 
ci a li da de da ati vi da de mi nis te ri al pa ra a De- 
mo cra cia, pa ra a con se cu ção dos di rei tos
hu ma nos e a pro mo ção da or dem ju rí di ca
jus ta não se po de afas tar do diá lo go ho ri zon- 
tal in ter no e ex ter no, sem pre ba se a do na va- 
lo ri za ção do co nhe ci men to, que não po de
ser so men te ju rí di co, mas que de ve aco lher e
ab sor ver as múl ti plas di men sões hu ma nas,
ra zão úni ca do Es ta do. Es se é o ca mi nho que
foi se di men ta do pe la ins ti tui ção mi nis te ri al,
des de a Ad mi nis tra ção Su pe ri or a ca da
mem bro e ser vi dor, e que te ve a ope ra ci o na- 
li za ção co ti di a na por ca da equi pe que pa sou
por nos sa ESMP, que tem a hon ra de con tar
na ga le ria de seus Di re to res com os no mes
de Jo sé Hen ri que Mar ques Mo rei ra (1991-
1994); Eli mar Fi guei re do Al mei da Sil va
(1995-1996); João Raymundo Lei tão (1997-
2000); Te re zi nha de Je sus Guer rei ro (2001-
2004); Jo sé Antô nio Oli vei ra Bents (2005-
2007); Mar co An to nio An chi e ta Guer rei ro
(2008-2010); Le na Cláu dia Ri par do Pau xis
(2010- 2012); The mis Ma ria Pa che co de Car- 
va lho (2012-2014); e, Ana Te re sa Sil va de
Frei tas (2014-2018). Em re co nhe ci men to, fo- 
ram es ses va li o sos no mes re co nhe ci dos pe lo
Con se lho Pe da gó gi co da ESMP co mo Pro- 
fes so res Emé ri tos de nos so ór gão de for ma- 
ção, ao la do de um mem bro de nos so cor po
do cen te vi si tan te; o que mui to nos hon ra; o
sem pre ins ti gan te Pro fes sor Agos ti nho Ra- 
ma lho Ne to.

No úl ti mo bi ê nio, ti ve a hon ra de exer cer
o man da to de Di re tor de nos sa Es co la Su pe- 
ri or, ten do o apoio va li o so de to da a equi pe,
dos co le gi a dos in ter nos e das co le gas Ana
Te re sa Sil va de Frei tas e Kar la Adri a na Ho- 
lan da Fa ri as Vi ei ra, que foi es co lhi da pe lo Eg.
Con se lho Su pe ri or do MP MA co mo a no va
ges to ra des se im por tan te ór gão de for ma- 
ção. Fo ram dois anos de in ten sa ati vi da de,
em que su pe ra mos to das as es ta tís ti cas

quan to à ofer ta de ati vi da des for ma ti vas,
nú me ro de ins cri tos, áre as te má ti cas e ge o- 
grá fi cas atin gi das, exe cu tan do even tos e
ações no en si no, pes qui sa e ex ten são, além
de fo men tar mos o apoio à pro gra ma ção do
Cen tro Cul tu ral do Mi nis té rio Pú bli co, con-
tri bui ção ins ti tu ci o nal pa ra a re vi ta li za ção
do cen tro his tó ri co, pa tr timô nio da hu ma ni-
da de. Es ses nú me ros es tão dis po ní veis pe lo
link https://app.power bi.com/vi ew?
r=eyJrIjoiMzNhNjVhMWEtODc2MC00ZTEx
, com o BI de nos sas es ta tís ti cas. O re la tó rio
com ple to da ges tão cons ta do link
https://cdn-0.mp ma.mp.br/di a- 
rio/1192020-02072020.pdf , não po den do
dei xar de des ta car os avan ços que ti ve mos
na es tru tu ra ção lo gís ti ca, tec no ló gi ca, nor- 
ma ti va, pe da gó gi ca (com a re to ma da do
pro gra ma de pós-gra du a ção e o in cre men to
da EaD e de no vos pro gra mas co mo o de for- 
ma ção em au to com po si ção) e de re la ci o na-
men to ins ti tu ci o nal (com o CDEMP,
UNC/CNMP, ENAMP e ABRAM PA).

Mi nha gra ti dão ao Con se lho Su pe ri or,
pe la con fi an ça em mi nha in di ca ção pa ra o
car go, bem as sim, pe lo per ma nen te apoio, à
to da a Ad mi nis tra ção Su pe ri or, des de a Pro- 
cu ra do ria-Ge ral, pas san do pe la Cor re ge do- 
ria, pe lo Co len do Co lé gio de Pro cu ra do res
de Jus ti ça, bem as sim a to dos os de mais ór- 
gãos, co mo nos sa Ou vi do ria, a Di re to ria Ge-
ral, a SE CINST, a SE PLAG, os Cen tros de
Apoio Ope ra ci o nal, o Cen tro Cul tu ral, o Pro- 
gra ma de Me mó ria Ins ti tu ci o nal, os se to res
ad mi nis tra ti vos e aos par cei ros ex ter nos, co-
mo o Con se lho Es ta du al de Edu ca ção, as Es- 
co las ins ti tu ci o nais do Sis te ma de Jus ti ça, as
uni ver si da des e o Fó rum Es ta du al de Edu ca- 
ção Am bi en tal. 

Meu abra ço es pe ci al a to dos os pro fes so-
res e alu nos, prin ci pais res pon sá veis pe lo
su ces so al can ça do. Re tor no com en tu si as- 
mo ao tra ba lho co mo ór gão de exe cu ção, na
Pro mo to ria da In fân cia, re no va do com o
apren di za do que ti ve. Lon ga vi da à Es co la
Su pe ri or do Mi nis té rio Pú bli co! Que a no va
ges tão se ja ple na de êxi to, pa ra que o pen sa- 
men to trans for me e aju de a pro mo ver a dig- 
ni da de do ser hu ma no, úni ca ra zão da exis- 
tên cia do Mi nis té rio Pú bli co.

POR ALEX BRI TO* E DA NI E LE AMO RIM**
*Dou tor em De sen vol vi men to. Pro fes sor Ad jun to do De par -
ta men to de Eco no mia e do Pro gra ma de Pós-gra du a ção em
De sen vol vi men to So ci o e conô mi co da UF MA. (alex_ bri -
to@yahoo.com)**Dou to ran da do Pro gra ma de Pós-gra du a -
ção em Eco no mia (PP GE – FCL/UNESP), Pes qui sa do ra do
GRAM MA, Pro fes so ra da Uni ver si da de Ceu ma,
(dfasilva89@gmail.com)

A ren da bá si ca
uni ver sal: pro pos tas
e cus tos

Um dos prin ci pais im pac tos so ci ais pro vo ca dos pe la cri se pan- 
dê mi ca mun di al, aqui no Bra sil, foi, sem dú vi da al gu ma, a ex po si- 
ção de uma enor me po pu la ção de vul ne rá veis ao ci clo econô mi- 
co. Em fun ção dis so, no iní cio de abril, por meio da Lei n°
13.982/2020, o Go ver no Fe de ral apro vou uma po lí ti ca de au xí lio
emer gen ci al no va lor de R$ 600,00 por três me ses, na ten ta ti va de
mi ti gar os efei tos imi nen tes pro vo ca dos pe la pan de mia.

No en tan to, as se ve ras im pli ca ções econô mi cas, par ti cu lar- 
men te so bre o em pre go e a ren da, bem co mo o agra va men to das
con di ções de vul ne ra bi li da de so ci al, abri ram a dis cus são da ne- 
ces si da de de uma ren da bá si ca per ma nen te que, mi ni ma men te,
pro te ja os mais sus ce tí veis, e aju de a amor te cer as per tur ba ções
de cor ren tes da vo la ti li da de do ci clo econô mi co.

A dis cus são so bre o te ma foi su ma ri za da, re cen te men te, pe lo
Ins ti tu to de Es tu dos pa ra o De sen vol vi men to In dus tri al (IE DI), na
edi ção 1011 da Car ta IE DI, do dia 02 de ju lho. Dos mo de los de ren- 
da bá si ca pro pos tos, três são mais re le van tes, do pon to de vis ta do
de ba te bra si lei ro. O pri mei ro é de au to ria dos Pro fes so res do De- 
par ta men to de Eco no mia da Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu- 
co (UF PE), Ro za ne Si quei ra e Jo sé Ri car do No guei ra.

Os au to res su ge rem uma ren da bá si ca uni ver sal de R$ 406,00.
Nes sa pro pos ta, tec ni ca men te, a po bre za (en ten di da co mo um
ren di men to in fe ri or a US$ 5,5/dia, no con cei to do Ban co Mun di- 
al) se ria eli mi na da do país, a um cus to fis cal es ti ma do de R$ 1 tri- 
lhão, al go em tor no de 13,3% do PIB. Ou tro de se nho de po lí ti ca
pos sí vel, se ria, em vez de uma ren da uni ver sal, uma ren da bá si ca
ajus ta da por gru po etá rio: be ne fi ciá ri os en tre 18 e 65 anos re ce be- 
ri am R$ 406,00; me no res de 18 anos au fe ri ri am me ta de des se va- 
lor e mai o res de 65 anos re ce be ri am o do bro. Nes se pla no, o cus to
fis cal se ria de R$ 969 bi lhões, ou 12,9% do PIB (es sa eco no mia re- 
pre sen ta ria, por exem plo, o mon tan te do Pro gra ma Bol sa Fa mí- 
lia).

Ou tro mo de lo é pro pos to pe lo pes qui sa dor do Ins ti tu to Bra si- 
lei ro de Eco no mia da Fun da ção Ge tú lio Var gas (IBRE/FGV), Da- 
ni el Du que. Ne le, o pes qui sa dor pro põe uma ren da bá si ca uni ver- 
sal, que tam bém as se gu re a eli mi na ção da po bre za (en ten di da co- 
mo um ren di men to in fe ri or a US$ 1,90/dia, no con cei to da Or ga- 
ni za ção das Na ções Uni das/ONU). O va lor do be ne fí cio se ria de
R$ 142,00, re ce bi do por to dos, à ex ce ção de em pre ga dos ou em- 
pre ga do res for mais que au fi ram pe lo me nos um sa lá rio mí ni mo.
Do pon to de vis ta etá rio, o mo de lo pro põe que pa ra o gru po de be- 
ne fi ciá ri os de até 18 anos (cri an ças e ado les cen te), o pa râ me tro
se ja a li nha de po bre za de fi ni da pe lo Ban co Mun di al (co mo vis to,
de US$ 5,5/dia). Por es se pa râ me tro, o va lor do be ne fí cio che ga ria
a R$ 412,00, mui to pró xi mo ao su ge ri do no pri mei ro mo de lo. E
pa ra o gru po en tre 19 e 23 anos, ha ve ria uma re du ção gra du al até
che gar ao va lor bá si co de R$ 142,00. O cus to fis cal do pro gra ma
se ria de R$ 470 bi lhões, ou cer ca de 6,2% do PIB, pró xi mo da me ta- 
de da des pe sa do pri mei ro mo de lo.

O ter cei ro mo de lo é uma pro po si ção con jun ta da Uni ver si da- 
de de São Pau lo (USP), Ins ti tu to de Pes qui sas Econô mi cas Apli ca- 
das (IPEA) e a Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge rais (UFMG). A
pro pos ta é com ple men tar aos atu ais pro gra mas de trans fe rên cia
de ren da, e pre vê a ga ran tia de uma ren da bá si ca ape nas às cri an- 
ças de 0 a 6 anos, no va lor de meio sa lá rio mí ni mo. O de se nho de
ele gi bi li da de fo ca do nes se gru po etá rio, en ten de que 70% das cri- 
an ças bra si lei ras vi ve na me ta de mais po bre da po pu la ção. O mo- 
de lo cus ta ria al go em tor no de 1,5% do PIB, com im pac to fis cal
pro va vel men te neu tro.

Qual quer que se ja o de ba te pro pos to, é pre ci so con si de rar, evi- 
den te men te, o que foi des pi do pe la pan de mia: até ago ra, ne nhu- 
ma po lí ti ca so ci al vi gen te, por mai or que se ja sua co ber tu ra e in- 
clu são, con se guiu mi ti gar a enor me vo la ti da de de ren da, a que es- 
tão su jei tos os be ne fi ciá ri os des sas po lí ti cas e pro gra mas, a ca da
no va ins ta bi li da de econô mi ca.

São Luís, sábado e domingo, 4 e 5 de julho

https://banca.oimparcial.com.br/
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O 3 de ju lho

COMPORTAMENTO

Força das redes sociais
contra o racismo

O
ca len dá rio bra si lei ro mar- 
cou es ta se ma na o Dia Na ci- 
o nal de Com ba te à Dis cri- 
mi na ção Ra ci al, dia 3. No

dia an te ri or, dia 2, se tor nou pú bli co o
ca so de ra cis mo pra ti ca do por um es- 
tu dan te de uma es co la da ca pi tal,
con tra uma alu na en quan to acon te- 
cia uma au la on li ne. A prá ti ca se tor- 
nou pú bli ca não só en tre alu nos, mas
vi ra li zou nas re des so ci ais. A es co la te- 
ve que to mar um po si ci o na men to.
Re sul ta do: o alu no foi ex pul so da es- 
co la com a as ser ti va do pai e dos avós.
E a alu na? Bem, a alu na vai ter que
con vi ver com es se epi só dio e tor cer
pa ra es que cê-lo. Mas e se as ofen sas
não ti ves sem si do fei tas em uma au la
vir tu al?  O ga ro to te ria di to na ca ra da
alu na o que dis se pe la In ter net, e se rá
que te ria ido a pú bli co?

Ma té ria pu bli ca da na edi ção do dia
3 de O Im par ci al dis se que ini ci al- 
men te, a es co la ha via se pro nun ci a do
in for man do que se ria apli ca do uma
sus pen são de 3 di as ao alu no. A de ci- 
são ge rou re vol ta nas re des so ci ais,
on de di ver sos usuá ri os pe di am uma
pu ni ção mais se ve ra. No Twit ter, o
pro tes to se deu atra vés da hash tag
#3diasnao, que tam bém foi uti li za da
por usuá ri os no Ins ta gram, ge ran do
mais de 3 mil co men tá ri os na pu bli ca- 
ção di vul ga da pe la es co la, in clu si ve
com prints que mos tram ou tros po si- 
ci o na men tos, in clu si ve ho mo fó bi cos.

Na se ma na pas sa da a TV UF MA
pro mo veu em su as re des so ci ais a li ve
“Ra cis mo e pan de mia”. A me di a do ra,
Ca ro li na Pra ze res, co mu ni có lo ga e
co la bo ra do ra da TV dis se que a ideia
de de ba ter es sa te má ti ca sur giu por

cau sa das ma ni fes ta ções mun di ais
fei tas pe la mor te do ame ri ca no ne gro
Ge or ge Floyd, por um po li ci al bran co
na ci da de ame ri ca na de Min ne so ta.
 “No Bra sil, as ma ni fes ta ções ocor rem
prin ci pal men te nas re des so ci ais. O
tra ta men to di fe ren ci a do en tre ne gros
e bran cos se ja pe la po lí cia, se ja pe la
po pu la ção, é um te ma que de ve ser
de ba ti do sem pre, até que não ha ja
mais dis tin ção de vi do à cor de pe le”,
co men tou Ca ro li na.

O tra ta men to

di fe ren ci a do en tre

ne gros e bran cos se ja

pe la po lí cia, se ja pe la

po pu la ção, é um te ma

que de ve ser de ba ti do

sem pre, até que não ha ja

mais dis tin ção de vi do à

cor de pe le

Pa ra a psi có lo ga Ce li a ne Cha gas, o
ra cis mo, as sim co mo ou tros ti pos de
dis cri mi na ção, são vi o lên ci as fí si cas e
psi co ló gi cas que pro du zem con- 
sequên ci as ne ga ti vas pa ra am bos os
en vol vi dos. “Prin ci pal men te pa ra as
ví ti mas, por is so, é im por tan te ori en- 
tar as cri an ças e os ado les cen tes, nas

du as prin ci pais ins ti tui ções so ci ais, a
fa mí lia e a es co la, de que não vi ve mos
uma cul tu ra úni ca, hé te ro e bran ca.
De que vi ve mos em uma so ci e da de
com es ti los de vi da, di ver si da de, re li- 
giões e com por ta men tos di fe ren tes.
Se vo cê tra ba lhar is so com a sua cri- 
an ça e seu ado les cen te, com cer te za
ele se rá um adul to mais es cla re ci do e
mais cons ci en te so ci e da de em que ele
vi ve”, ori en tou.

Tra ba lhar as re la ções de ra cis mo
não é ape nas uma ques tão de in te res-
se. É obri ga ção le gal des de 2003,
quan do foi apro va da a lei 10.639, que
de ter mi nou a in ser ção de con teú dos
de his tó ria e cul tu ra afro-bra si lei ra e
afri ca na nos cur rí cu los es co la res. E a
boa no tí cia é que, ao ado tar es se te- 
ma, com ba te-se o ra cis mo não ape-
nas fo ra, mas tam bém den tro da es co- 
la. Afi nal, cri an ças e jo vens que apren- 
dem a va lo ri zar o di fe ren te ten dem a
su pe rar pre con cei tos.

Se vo cê tra ba lhar is so

com a sua cri an ça e seu

ado les cen te, com cer te za

ele se rá um adul to mais

es cla re ci do e mais

cons ci en te so ci e da de em

que ele vi ve

Casos não denunciados  que não se tornam públicos

Ca sos co mo o ci ta do no iní cio da
ma té ria, acon te cem di a ri a men te, mas
pou cos se tor nam pú bli cos, ou se quer
en tram pa ra os da dos ofi ci ais das de- 
le ga ci as, ou vi do ri as ou ou tros ca nais
de aten di men to da re de de com ba te
ao ra cis mo. Se gun do in for ma ções da
De le ga cia de Cri mes Ra ci ais, De li tos
de In to le rân cia e Con fli tos Agrá ri os
(DE CRA DI-DE CA)  18 inqué ri tos de
ra cis mo fo ram con cluí dos e en ca mi- 
nha dos à Jus ti ça em 2019. Os agres so- 
res já es tão res pon den do a pro ces so
no âm bi to da Jus ti ça e exis tem ou tros
18 em in ves ti ga ção.

As de nún ci as de ra cis mo são fei tas
pe las ví ti mas na De le ga cia, que ins- 
tau ra o com pe ten te inqué ri to po li ci al,
co lhen do o de poi men to da ví ti ma,
apu ran do os fa tos, ou vin do os acu sa- 
dos e tes te mu nhas e por fim, en ca mi- 
nha o inqué ri to pa ra a Jus ti ça.

Pa ra com ba ter a dis cri mi na ção ra- 
ci al, a Se cre ta ria de Es ta do Ex tra or di- 
ná ria de Igual da de Ra ci al (SEIR) dis se
que tra ba lha seu Pro gra ma de for ta le- 
ci men to da iden ti da de ét ni ca, com
pa les tras for ma ti vas. “A SEIR re a li za
pa les tras edu ca ti vas em co mu ni da de
qui lom bo las so bre o en fren ta men to

ao ra cis mo e em par ce ria com a Se cre- 
ta ria de Edu ca ção de sen vol ve ações e
cam pa nhas nas es co las. Além dis so,
atra vés de nos sa ar ti cu la ção, o Es ta do
im plan tou no en si no mé dio o en si no
da his tó ria e cul tu ra afro bra si lei ra e
afri ca na além de tra ba lhar o en fren ta- 
men to e com ba te ao ra cis mo com ca- 
pa ci ta ções con ti nu a das de pro fes so- 
res”, dis se o Se cre tá rio Ger son Pi nhei- 
ro de Sou za.

Pa ra de nun ci ar qual quer ação de
pre con cei to ou dis cri mi na ção ra ci al,
pro cu re a de le ga cia mais pró xi ma. Os
ca sos de ra cis mo são re sol vi dos na
De le ga cia de Com ba te aos cri me de
Ra cis mo, de li tos de in to le rân cia e
con fli tos agrá ri os, lo ca li za da na Ave- 
ni da Pe dro II, al to do Bra des co, e na
Ou vi do ria dos Di rei tos Hu ma nos,
Igual da de Ra ci al e Ju ven tu de, que po- 
de ser aces sa da pe lo What sApp (98)
99104-4558 ou e-mail: ou vi do ria.se- 
dih pop@gmail.com. Ou Dis que 100, a
li ga ção é gra tui ta e fun ci o na 24 ho ras
por dia e em to dos os di as da se ma na

Nes sa da ta, em 1951, o Con gres so
Na ci o nal apro vou a Lei 1.390, mais

co nhe ci da co mo Lei Afon so Ari nos,
pro pos ta pe lo ju ris ta, po lí ti co e es cri- 
tor mi nei ro e que es ta be le ceu co mo
con tra ven ção pe nal qual quer prá ti ca
re sul tan te de pre con cei to por ra ça ou
cor. Foi a pri mei ra lei con tra o ra cis mo
no País.

O Es ta do im plan tou no

en si no mé dio o en si no

da his tó ria e cul tu ra afro

bra si lei ra e afri ca na

além de tra ba lhar o

en fren ta men to e

com ba te ao ra cis mo com

ca pa ci ta ções

con ti nu a das de

pro fes so res

PA LO MA PI NHEI RO

Co mo fun ci o nam os pro ces sos de vi o lên -
cia do més ti ca na ca pi tal e no in te ri or?

Úl ti mo ca so na ca pi tal

MA RA NHÃO

28 fe mi ni cí di os
re gis tra dos no
pri mei ro se mes tre

De acor do com da dos le van ta dos pe lo De par ta men to
de Fe mi ni cí dio da Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca do
Es ta do, o Ma ra nhão re gis trou 28 ca sos de fe mi ni cí dio no
pri mei ro se mes tre de 2020.

O nú me ro so freu um au men to, se com pa ra do com o
mes mo pe río do do ano an te ri or, quan do fo ram re gis tra- 
dos 24 ca sos, um au men to de 16,66%.

Já no mês de ju nho, nú me ros ex pres si vos na ca pi tal
em re la ção a re gis tro, pri sões em fla gran te e me di das
pro te ti vas de ur gên cia pu de ram ser vi su a li za dos, a par- 
tir da mai or fle xi bi li da de do iso la men to so ci al.

Se gun do Ka zu mi Ta na ka, Co or de na do ra das De le ga- 
ci as da Mu lher do Ma ra nhão, de mo do ge ral, du ran te a
pan de mia do no vo co ro na ví rus, hou ve um au men to sig- 
ni fi ca ti vo no nú me ro de si tu a ções de vi o lên cia do més ti- 
ca e fa mi li ar, fa to que pô de ser cons ta ta do atra vés do
mai or nú me ro de bus cas por di rei tos das mu lhe res e
aten di men tos es pe ci a li za dos por te le fo ne e pe la in ter- 
net.

Ain da se gun do a de le ga da, es ses fa to res re for çam a
sub no ti fi ca ção du ran te o pe río do de iso la men to, e não
uma di mi nui ção efe ti va dos ca sos de vi o lên cia con tra a
mu lher.

Des sa for ma, a mí ni ma pos si bi li da de que a mu lher
tem de sair do es pa ço fa mi li ar, a mai or con vi vên cia com
o agres sor, ca sos de cár ce re pri va do e a di fi cul da de de
ob ter re cur sos fi nan cei ros du ran te a pan de mia são fa to- 
res que im pli cam em uma re du ção do nú me ro de re gis- 
tros ofi ci ais, já que a mu lher se vê sem a li ber da de ne- 
ces sá ria pa ra fa zer uma de nún cia.

De acor do com a de le ga da, o Ma ra nhão tem três Va- 
ras Es pe ci a li za das da Mu lher, das quais dois es tão lo ca- 
li za das na ca pi tal e são res pon sá veis por pro ces sos cri- 
mi nais e me di das pro te ti va. Já a úni ca Va ra Es pe ci a li za- 
das da Mu lher no in te ri or fi ca lo ca li za da em Im pe ra triz.

Nos de mais mu ni cí pi os, on de não há Va ras es pe ci a li- 
za das, a fun ção de jul gar os pro ces sos re la ti vos à vi o lên- 
cia do més ti ca são acu mu la dos pe los juí zes das co mar- 
cas, nas Va ras co muns.

No dia 6 de ju nho, Gra ça Ma ria Pe rei ra de Oli vei ra, 57
anos, e a fi lha, Ta li ta de Oli vei ra Fri sei ro, de 27 anos, fo- 
ram en con tra das mor tas, den tro de um car ro, na ga ra- 
gem da ca sa on de mo ra vam, no bair ro Quin tas do Ca- 
lhau, em São Luís.

Elas te ri am si do as sas si na das a man do do ex-ma ri do
de Gra ça. Ele te ria con tra ta do um ho mem pa ra ma tar as
du as mu lhe res por uma quan tia de R$ 5 mil. O sus pei to
tra ba lha va em uma obra ao la do da re si dên cia das ví ti- 
mas e ti nha fá cil aces so à ca sa, já que era co nhe ci do da
fa mí lia.

A aná li se de ima gens re ve lou que o ho mem saiu da
ca sa das ví ti mas por vol ta de meio dia do dia 6. Na oca- 
sião, ele car re ga va uma pe que na bol sa, uma ma le ta de
fer ra men tas e um ce lu lar.

De pois do cri me, o au tor ven deu o apa re lho ce lu lar
no bair ro da Di vi néia, em São Luís. O dis po si ti vo foi en- 
tão lo ca li za do pe la Po lí cia Ci vil, que com a aju da do
Gru po de Ser vi ço Avan ça do (GSA) da Po lí cia Mi li tar,
con se guiu tam bém iden ti fi car o sus pei to.

Fo ram pre sos o ex-ma ri do, o au tor do cri me e uma
ter cei ra pes soa que se ria res pon sá vel pe la in ter me di a- 
ção da con tra ta ção do as sas si no. Es sa ter cei ra pes soa te- 
ria ne go ci a do os va lo res pa go pe lo man dan te e o au tor.

São Luís, sábado e domingo, 4 e 5 de julho

https://banca.oimparcial.com.br/
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No início do ano de 2020 foi realizado um planejamento tendo como base a
intensificação das operações policiais que culminaram em milhares de prisões

Ran king na ci o nal

• 1º Lu gar – Bahia – R$ 600 mil
• 2º Lu gar – San ta Ca ta ri na – R$ 400
mil
• 3º Lu gar – Pa ra ná – R$ 300 mil

• 1º Lu gar – Ma ra nhão – R$ 400 mil
• 2º Lu gar – Ma to Gros so do Sul – R$
300 mil
• 3º Lu gar – Ce a rá – R$ 200 mil

MARANHÃO

Mais de 1.000 prisões
em apenas seis meses

• Ja nei ro: 186 pri sões
• Fe ve rei ro: 159 pri sões
• Mar ço: 140 pri sões
• Abril: 172 pri sões
• Maio: 140 pri sões
• Ju nho: 215 pri sões

M
es mo com as con sequên- 
ci as da pan de mia do co- 
ro na ví rus, a a Po lí cia Ci vil 
do Ma ra nhão tem re a li za- 

dos mui tas ope re ções que cul mi na- 
ram em cer ca de 1.000 pri sões em to- 
do o es ta do.

No iní cio do ano de 2020 foi re a li za- 
do um pla ne ja men to ten do co mo ba- 
se a in ten si fi ca ção das ope ra ções po- 
li ci ais e in te gra ção da Su pe rin ten dên- 
cia de Po lí cia Ci vil do In te ri or (SP CI), 
De le ga ci as Re gi o nais, De le ga ci as Mu- 
ni ci pais, ou tras su pe rin ten dên ci as 
que in te gram a Po li cia Ci vil do Es ta do 
do Ma ra nhão, ou tras for ças de se gu- 
ran ça, es pe ci al men te a Po lí cia Mi li tar.

O re sul ta do des sas ope ra ções e 
des se tra ba lho in te gra do re sul tou em 
mais de 1.000 pri sões nos pri mei ros 
seis me ses do cor ren te ano.

As in fra ções

INTEGRAÇÕES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA FOI IMPORTANTE PARA AS AÇÕES POLICIAIS

No to tal fo ram 1012 pri sões em seis 
me ses.

Den tre es sas pri sões, 458 são de- 
cor ren tes de Au to de Pri são em Fla- 
gran te, 364 de Man da dos de Pri são 
Pre ven ti va Cum pri dos, 62 de Man da- 
dos de Pri são Tem po rá ria, 50 de Au to 
de Apre en são de Fla gran te, 38 Man- 
da dos de Pri são de Sen ten ça Pe nal 
Con de na tó ria, 15 de Man da dos de In- 

ter na ção Pro vi só ria, 15 de Man da dos 
de Pri são Ci vil e 4 de Man da dos de Re-
cap tu ra.

Além do nú me ro ex pres si vo pri-
sões, a SP CI ain da con ta bi li zou a 
apre en são de 143 ar mas de fo go apre- 
en di das, uma gran de quan ti da de de 
mu ni ções, qua se uma to ne la da de 
dro gas, di nhei ro, mer ca do ri as con tra-
ban de a das, ál co ol em gel fal si fi ca do, 
apa re lhos de ce lu lar e veí cu los.

MARANHÃO

Senai fica em 1º lugar em ranking nacional

SENAI GARANTIU O 1º LUGAR NO RANKING NACIONAL DE DESEMPENHO DE 2019 ENTRE TODAS REGIONAIS DA INSTITUIÇÃO NO BRASIL

O Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za- 
gem In dus tri al do Ma ra nhão (Se nai-
MA), que in te gra o Sis te ma Fi e ma, ga- 
ran tiu o 1º lu gar no ran king na ci o nal
de de sem pe nho do ano de 2019, en tre
to das as re gi o nais da ins ti tui ção no
Bra sil. 

Co mo re co nhe ci men to pe lo pri- 
mei ra co lo ca ção na ca te go ria De sem- 
pe nho Re la ti vo, o Se nai-MA re ce be rá,
do De par ta men to Na ci o nal, R$ 400
mil em re cur sos, que se rão des ti na dos
pa ra o de sen vol vi men to da ges tão.

A di vul ga ção do re sul ta do ocor reu
via vi de o con fe rên cia, com a par ti ci- 
pa ção dos di re to res do Se nai de to do
país, e foi co me mo ra do pe lo di re tor
re gi o nal do Se nai, Rai mun do Ar ru da,
pe lo pre si den te da Fi e ma e do Con se- 
lho Re gi o nal do Se nai, Edil son Bal dez,
e por to da a equi pe téc ni ca da en ti da- 
de. 

“Pa ra o Ma ra nhão, o prê mio re pre- 
sen ta uma pers pec ti va de va lo ri za ção

da edu ca ção pro fis si o nal e tec no ló gi- 
ca no Es ta do, mos tran do a im por tân- 
cia de ter mos uma ins ti tui ção do por- 
te do Se nai, com pro me ti da com a ino- 
va ção e o pro ces so de com pe ti ti vi da- 
de, es ti mu lan do as sim o de sen vol vi- 
men to so ci al e econô mi co do se tor in- 
dus tri al”, des ta cou Edil son Bal dez.

Cri a da em 2010, a ava li a ção in ti tu- 
la da Re gra Na ci o nal de De sem pe nho,
pre mia as me lho res per for man ces en- 
tre as en ti da des re gi o nais do Se nai,
com ba se em qua tro cri té ri os de ava li- 
a ção: cus to, ren di men to, re sul ta do e
sa tis fa ção e ca da um de les tem um
ob je ti vo e uma sé rie de in di ca do res,
en tre os quais es tão: sus ten ta bi li da de
ope ra ci o nal em edu ca ção pro fis si o- 
nal, cres ci men to da sus ten ta bi li da de
ope ra ci o nal em ser vi ços de tec no lo- 
gia e ino va ção e ocu pa ção de egres sos
no mer ca do de tra ba lho.

O di re tor re gi o nal do Se nai, Rai- 
mun do Ar ru da, ava li ou que “a ges tão

efi ci en te e en xu ta con tri buiu pa ra o
re sul ta do”. 

“Es ta mos bus can do re a li zar mais
com me nos, com fo co no pro ces so
ad mi nis tra ti vo e pe da gó gi co, con tri- 
buin do di re ta men te pa ra a sus ten ta- 
bi li da de econô mi ca e ins ti tu ci o nal,
ge ran do as sim be ne fí ci os, co mo oti-
mi za ção dos re cur sos, au men to da sa- 
tis fa ção dos cli en tes, re du ção de des- 
pe sas ad mi nis tra ti vas e di mi nui ção
de ati vi da des sem va lor agre ga do”.

Ca te go ria – Pon tu a ção Ge ral

Ca te go ria – De sem pe nho Re la ti vo

DA RE DA ÇÃO

1ª pri são

2ª pri são

SAU LO DU AI LI BE

ALCÂNTARA

Homens são presos por
estupro de vulnerável

EM UM DOS CASOS, UM AVÔ ESTUPROU A PRÓPRIA NETA 

Uma ope ra ção con jun ta en tre a Po lí cia Ci vil do Ma ra- 
nhão, por meio da 5ª de le ga cia re gi o nal de Pi nhei ro,
com apoio da Po lí cia Mi li tar, deu cum pri men to a man- 
da dos de pri são con tra dois sus pei tos de es tu pro de vul- 
ne rá vel no mu ni cí pio de Al cân ta ra.

De acor do com a po lí cia, a pri mei ra pri são ocor reu no
Cen tro da ci da de, on de um ho mem foi pre so além da
sus pei ta de es tu pro de vul ne rá vel, pe los cri mes de ex- 
plo ra ção se xu al e im por tu na ção ofen si va ao pu dor.

Já a se gun da pri são ocor reu no Po vo a do Sa mu can- 
gaua, on de foi pre so o sus pei to de ter abu sa do se xu al- 
men te sua pró pria ne ta, a épo ca com 14 anos, se gun do
in for ma ções da po lí cia.

Após as for ma li da des, os pre sos fo ram en ca mi nha dos
à Uni da de Pri si o nal de Res so ci a li za ção (UPR) de Pi nhei- 
ro, on de per ma ne ce rão à dis po si ção do Po der Ju di ciá- 
rio.

ITINGA

Casal preso com drogas
e pés de maconha

DROGAS, PÉS DE MACONHA E DINHEIRO ESTAVAM COM O CASAL

Na ci da de de Itin ga, lo ca li za da na re gião To can ti na,
um ca sal foi pre so pe la Po lí cia Ci vil, em con jun to com
po li ci ais mi li ta res da 2ª Com pa nhia da PM, pe la prá ti ca
do cri me de trá fi co de dro gas.

Mas o que cha mou a aten ção no fa to é que as du as
pes so as en vol vi das, além de es ta rem com dro gas com o
ob je ti vo da co mer ci a li za ção, eles ain da ti nham pés de
ma co nha, na ca sas on de mo ra vam e uti li za vam co mo
pon tos de ven das de dro gas. O ca sal foi pre so em fla- 
gran te no bair ro São Se bas tião.

Du ran te bus cas nos imó veis, os po li ci ais ci vis e mi li- 
ta res en con tra ram 88 por ções de ma co nha, além de
crack e co caí na, R$ 315 em di nhei ro, du as ba lan ças de
pre ci são, pa pel fil me e te sou ra.

Na co zi nha fo ram apre en di dos du as mu das de ma co- 
nha, cul ti va das em uma es tu fa ar te sa nal.

Já na ca sa de uma ter cei ra pes soa sus pei ta do mes mo
cri me, as equi pes po li ci ais apre en de ram ma co nha e
crack, além de tu bos de li nha pa ra cos tu ra, sa co las plás- 
ti cas e apa re lhos ce lu la res.

Os pre sos re ce be ram voz de pri são e fo ram con du zi- 
dos à De le ga cia de Po lí cia de Itin ga, sen do o pre so re- 
cam bi a do a Uni da de Pri si o nal de Res so ci a li za ção de
Açai lân dia, já as pre sas con du zi das a Uni da de Pri si o nal
de Res so ci a li za ção de Da vi nó po lis, on de per ma ne ce rão
a dis po si ção da jus ti ça.

São Luís, sábado e domingo, 4 e 5 de julho

https://banca.oimparcial.com.br/
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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

L O U V A D O  S E J A  D E U S
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Cotação – Comercial C. R$ 5,3175 V. R$ 5,3205 – Turismo C. R$ 5,29| V. R$ 5,61 – Euro C. R$ 5,9711 V. R$ 5,9749 – Libra C. R$ 6,6713 | V. R$ 6,6752 – Poupança 0,5000%
Maré –  1ª Preamar  –5:05 5,6 m |1ªBaixamar – 11:37 0,6 m|  2ªPreamar – 17:39 5,3 m| 2ªBaixamar – 23:52 0,8 m|
Loteria – Quina – 5304 (03/07/2020) – 07-08-42-46-56 | Lotomania –2088 (03/07/2020)– 02-04-11-12-14-15-26-28-31-38-39-43-53-67-69-70-75-82-87-94
  Lotofácial –1988 (03/07/2020)– 02-05-06-07-09-11-12-14-15-17-19-21-22-23-24|    

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

24° – 31°
Manhã Tarde Noite

Anac aprova documentos para privatização
dos aeroportos de São Luís e Imperatriz

MDS ‘briga’ para 
que financiamento
de saneamento seja 
retirado do limite 
de endividamento 
público

Juíza proíbe 
divulgação 
de pesquisa 
eleitoral
em São José
de Ribamar

Polícia Civil 
contabiliza mais 
de mil prisões 
no interior 
do Estado no 
semestre

Estado divulga 
índice provisório
para repartição 
da receita com
os municípios
em 2021

PÁG. 2 

 PÁG. 11 PÁG. 2 PÁG. 12 PÁG. 12 

A.BAETA

Ao sancionar projeto de Pedro Lucas

BOLSONARO LIBERA USO DE 
MÁSCARAS EM SHOPPINGS, LOJAS, 
IGREJAS, ESCOLAS, INDÚSTRIAS E 
CRIA MAIS UMA POLÊMICA
O presidente Jair Bolsonaro criou 
mais uma polêmica no país, nessa 
sexta-feira, 3, ao sancionar projeto 
de lei do deputado maranhense Pe-
dro Lucas e vetar o uso obrigatório 
de máscaras em estabelecimentos 
comerciais como shoppings center, 
lojas, igrejas, escolas, indústrias “e 
demais locais fechados”. O proje-
to, agora transformado em lei, foi 
relatado por um outro parlamentar 
maranhense – Gil Cutrim – e es-
tá valendo desde ontem. À noite, 
o PDT recorreu ao STF contra o 
veto do presidente. Parlamenta-
res maranhenses se manifestaram 
sobre a decisão de Bolsonaro, e 
o Cidadania emitiu nota classifi-
cando o veto como “irresponsável 
e inconsequente”.  PÁG. 3 E 12

Bolsonaro sancionou projeto de lei de Pedro Lucas, relatado por Gil Cutrim, mas provocou nova polêmica ao liberar uso de máscaras em 
estabelecimentos comerciais, como shoppings centers, igrejas e indústrias

Edivaldo leva
ao Jaracati obras 
de drenagem
profunda, 
asfaltamento
e reforma
da praça

O prefeito Edivaldo Holanda Junior, 
por meio do programa São Luís em 
Obras, está levando ao Jaracati obras 
de drenagem profunda e novo asfalto, 
intervenções que vão mudar para me-
lhor a realidade do bairro. PÁG. 5

Drenagem profunda vai proporcionar uma nova realidade aos moradores 
do Jaracati

Diminuição de casos de
Covid altera funcionamento
de unidades de saúde
em São Luís 

PÁG. 9

Lava Jato denuncia
Serra por lavagem de 
dinheiro,ex-governador se 
diz indignado e PSDB declara 
‘absoluta confiança’ 

PÁG. 7 E 12
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Estado

PARA O SISTEMA  HAPVIDA,

10 MIL CURADOS
SIGNIFICAM MUITO MAIS
DO QUE UM NÚMERO.

10 mil amores
10 mil sorrisos

10 mil carinhos

10 mil vidas

10 mil historias

10 mil  abracos

Açailândia
Justiça determina que Município e 
Estado ofertem Tratamento Fora 
de Domicílio a criança
Uma decisão da 2ª Vara da 
Família de Açailândia determina 
que o Estado do Maranhão 
e o Município de Açailândia 
procedam ao custeamento de 
Tratamento Fora de Domicílio 
(TFD) a uma criança de 2 anos 
de idade. De acordo com a ação, 
a parte autora, representada pelos 
pais, possui dois anos de idade e 
é portador de Leucemia Linfóide, 
conforme laudos médicos 
anexados ao processo.
Continua narrando que, em 
virtude de seu quadro clínico, 
a criança está em tratamento 
indicado pelo médico especialista, 
consistente no tratamento 
quimioterápico pelo período de 
dois anos. A decisão destaca que 
o tratamento está sendo realizado 
no Hospital São Rafael, localizado 
no Município de Imperatriz 
e que após o término do 
tratamento o paciente deverá ser 
acompanhado ambulatorialmente, 
a fim de avaliar as sequelas da 
quimioterapia e recidiva.
Entretanto, apesar de o tratamento 
ser disponibilizado pela rede 
pública de saúde, a parte autora 
comprovou que o Município 
de Açailândia não tem arcado 
com os custos do TFD, apesar 
de terem sido solicitados junto à 
Secretaria de Saúde pelos próprios 
familiares do paciente, bem como 
através de ofício encaminhado 
pela Defensoria Pública Estadual. 
Assim, requer a antecipação 
dos efeitos da tutela para que a 
parte requerida seja obrigada a 
fornecer para o menor a ajuda 

de custo através do Programa 
TFD, concedendo passagens 
e custeando os gastos com 
alimentação e hospedagem ao 
requerente e acompanhantes, tudo 
sob pena de multa diária.
“Inicialmente, verifica-se que 
o Município já foi informado 
a respeito da solicitação do 
tratamento do requerido, mas não 
há no processo se houve resposta. 
Ocorre que o caso é grave. Nos 
termos do Código de Processo 
Civil, a tutela de urgência 
será concedida quando houver 
elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo 
de dano ou o risco ao resultado 
útil do processo”, explicou a 
Justiça na decisão.
E continuou: ‘De fato, trata-se 
de situação em que ao requerido, 
no caso Município e Estado, será 
imposta determinação judicial, 
sem a ouvida prévia. Analisando 
o presente caso, verifica-se 
que o pedido do autor atende 
ao elemento material da tutela 
antecipada, ou seja, a imediata 
aplicação do julgamento, sem 
prejuízo do processo. (...) O 
direito à saúde tem previsão 
constitucional”.
Para a Justiça, o autor 
conseguiu demonstrar que não 
tem condições de arcar com 
o tratamento e que necessita 
do fornecimento do apoio em 
seu deslocamento para efetuar 
quimioterapia e acompanhamento 
médico na cidade de Imperatriz, 
já que é portador de Leucemia 
Linfóide. “É o que verifico 

dos laudos médicos juntados a 
inicial. Também observa-se que o 
requerido tem permanecido inerte, 
mesmo depois de informado pela 
via administrativa, inclusive por 
intermédio da Defensoria Pública 
Estadual, omissão que implica 
retardamento do tratamento e, 
consequentemente, sujeita a 
parte autora a riscos graves”, 
fundamentou a decisão judicial.
AGRAVAMENTO

A decisão enfatiza que o paciente 
poderá sofrer o agravamento 
do seu estado de saúde pelo 
retardamento no atendimento de 
suas demandas, inclusive podendo 
tornar sem efeito o tratamento 
até então realizado e, no pior dos 
cenários, perder a vida em razão 
da negativa de tal obrigação de 
fazer por parte do Município e do 
Estado, que consiste em fornecer 
condições de deslocamento e 
demais necessidades cobertas pelo 
sistema TFD.
E decidiu: “Ante o exposto, 
defiro o pedido do autor no 
sentido de obrigar o Município 
de Açailândia e o Estado do 
Maranhão a fornecerem, no prazo 
de dez dias, pela rede pública de 
saúde, a contar da ciência desta 
decisão, ajuda de custo através 
do Programa TFD, concedendo 
passagens e custeando os gastos 
com alimentação e hospedagem 
ao requerente e acompanhantes”. 
A multa diária em caso de 
descumprimento é de R$ 1.000,00 
para cada parte requerida.

Imperatriz
MPMA recomenda requisitos mínimos de 
infraestrutura no Residencial Canto da Serra
O Ministério Público do Maranhão expediu 
Recomendação ao Município de Imperatriz, à 
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 
(Seplu) e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos, orientando sobre as medidas de 
infraestrutura e urbanismo no Residencial Canto da 
Serra.
O documento foi assinado na quinta-feira, 2, pelo 
titular da 3ª Promotoria de Justiça Especializada na 
Defesa do Meio Ambiente, Jadilson Cirqueira. O 
promotor de justiça recomenda que todas as medidas 
de prevenção e precaução sejam tomadas antes do Ato 
de Aprovação do Residencial ou do habite-se.
Dentre os parâmetros recomendados nas obras 
estão: vias de circulação; escoamento das águas 
pluviais; rede para o abastecimento de água potável; 
esgotamento sanitário; energia elétrica domiciliar; 
acessibilidade das casas residenciais a serem 
disponibilizadas à população de baixa renda e 
acessibilidade nas áreas verdes e institucionais.
No documento, o representante do Ministério 
Público indicou, também, que, antes da aprovação, 
recebimento ou expedição do habite-se, as edificações 
sejam inspecionadas, com a verificação das estruturas 
de todas as unidades habitacionais, de acordo com 
o estabelecido pela Agência Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT NBR 15575) ou norma mais 
atualizada.
De acordo com norma da ABNT, a inspeção deve 
contemplar igualmente as instalações elétricas 
domiciliares, o sistema de esgotamento sanitário 
domiciliar, o sistema hidráulico domiciliar/água fria, 
além da observância dos requisitos da Lei Municipal 
de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do 
Solo.
ÁGUA E ENERGIA
A Recomendação também assinala que os órgãos 
responsáveis devem exigir da Equatorial Energia 
– concessionária de energia elétrica –, antes da 
aprovação ou habite-se, o laudo de viabilidade técnica 
e o termo ou outro documento, relativo à vistoria ou 
aceite ou liberação do sistema da rede elétrica pública 
no Residencial Canto da Serra, com a definição 
do distanciamento dos postes em relação às vias e 
calçadas.
A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 
(Caema), concessionária do serviço de abastecimento 
de água e esgoto, também deve ser acionada antes da 
aprovação ou do habite-se. Deve ser exigida também 
a Carta de Viabilidade Técnica para o abastecimento 
de água e esgotamento e o Termo ou outro 

documento referente à vistoria ou aceite do sistema 
de abastecimento de água potável e de esgotamento 
sanitário no Residencial Canto da Serra.
Outro documento a ser solicitado é o memorial 
descritivo atualizado do Residencial Canto da Serra, 
com o intuito de facilitar as inspeções e verificações.
FISCALIZAÇÃO
O promotor de justiça Jadilson Cirqueira destacou, 
ainda, que, em caso de carência de pessoal e material 
para o cumprimento da Recomendação, os gestores 
devem adotar parcerias ou convênios, podendo, 
ainda, contratar empresa ou pessoal especializado 
para a execução dos serviços necessários. Devem 
ser encaminhados ao MPMA cópias de relatórios, 
pareceres técnicos e outros documentos no prazo de 
15 dias.
No documento, o representante do Ministério Público 
alertou ao Município que exija do construtor, antes 
da emissão da licença de operação, o cumprimento 
das obrigações pactuadas no Termo de Compromisso 
e Responsabilidade, do Parecer e as condicionantes 
da licença de instalação ou posterior, além de outras 
exigências ambientais legais.
Para tanto, o Município deve inspecionar, com 
elaboração de relatório circunstanciado de possíveis 
irregularidades ou omissões, e encaminhar ao 
Ministério Público cópias de relatórios, pareceres 
técnicos e outros documentos pertinentes ao ato de 
emissão da licença ambiental de operação.
O Município deve ainda adotar medidas 
administrativas para equipar, principalmente a Seplu, 
de meios materiais e humanos para o fiel cumprimento 
da recomendação.
A administração municipal deve se abster de autorizar 
ou determinar a ocupação das unidades residenciais 
do Canto da Serra sem que antes sejam solucionadas 
eventuais irregularidades ou omissões detectadas e 
apresentadas pela Seplu, Semmarh, Defesa Civil ou 
outro órgão público encarregado de fiscalização.
OBRA
A construtora Cageo LTDA assumiu voluntariamente 
a responsabilidade pela conclusão da obra do 
Residencial Canto da Serra após assinatura de sete 
contratos relativos a sete etapas de construção.
O projeto do conjunto habitacional foi financiado 
pelo Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo 
Federal, com previsão de término em março de 2020, 
perfazendo 23 meses. Ao custo de R$ 110.988.009, 
disponibilizados via Caixa Econômica Federal, seriam 
construídas 2.920 casas residenciais.
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Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. 
Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores.
Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande 
chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem 
sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor.
E a oração feita com fé curará o doente; o Senhor o 
levantará. E se houver cometido pecados, ele será 
perdoado.

TIAGO 5:13-15

PDT recorre ao STF contra
veto de Bolsonaro ao uso 
obrigatório da máscara
O PDT recorreu ao STF (Supremo Tribunal Federal) contra veto do 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à lei sobre uso de máscaras, 
aprovada no Congresso e sancionada hoje. A principal mudança 
veio com a não-proibição da peça de proteção em estabelecimentos 
comerciais, industriais e de ensino, templos religiosos e demais locais 
fechados em que haja reunião de pessoas
No documento, o partido cita a gravidade da pandemia do novo 
coronavírus, na qual resultou em mais de 56 mil mortos, e alega que 
“mesmo diante disso, Bolsonaro trata com menoscabo o surto, de modo 
a desacreditar todos os estudos cientificamente comprovados sobre a 
covid-19. Como se não bastasse, ainda age em descompasso com as 
diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
e incita a população a voltar à normalidade, como a única forma para 
salvar a economia do país”.
Na ação, o PDT conclui o pedido dizendo que, após o veto ao uso 
obrigatório de máscaras, entre outros pontos, “revela a face mais nefasta 
da política externada pelo Senhor Jair Messias Bolsonaro, que na 
contramão de todas as autoridades mundiais, marcha de forma cega e 
irresponsável para conduzir a população brasileira ao abismo”.

Juíza proíbe divulgação
de pesquisa eleitoral em
São José de Ribamar
 A juíza Teresa Cristina de 
Carvalho, da 47[ zona eleitoral, 
de São José de Ribamar, proibiu 
a divulgação de uma pesquisa 
eleitoral realizada naquele 
município pelo instituto Data 
Ilha.
Ao acolher representação do 
PROS, a magistrada disse que 
há informações incoerentes em 
relação ao número de entrevistas. 
Ela reportou-se, também, ao 

formato da sondagem, por meio 
de contato telefônico.
Segundo Tereza Cristina, haveria 
falta de critérios para escolha 
desses entrevistados. Diante das 
alegações, a juíza determinou 
a proibição da divulgação dos 
números da pesquisa DataIlha, e 
estipulou multa de R$ 53.205,00 
em caso de descumprimento da 
decisão.

Serra se diz “indignado” e PSDB
declara “absoluta confiança” 
O PSDB defendeu uma investigação “ampla e irrestrita”, mas afirmou 
ter “absoluta confiança” no senador José Serra (SP), denunciado nesta 
sexta, 3, por suposta lavagem de dinheiro no âmbito da operação Lava 
Jato. O senador e sua filha, Verônica Allende Serra, foram denunciados 
pelo Ministério Público Federal.
O partido se manifestou por meio de seu perfil oficial no Twitter. “O 
PSDB acredita no sistema judicial do País e defende as apurações na 
utilização de recursos públicos, ao mesmo tempo em que confia na 
história do Senador José Serra e nos devidos esclarecimentos dos fatos”, 
diz o comunicado.
Segundo a denúncia, Serra, entre 2006 e 2007, “valeu-se de seu cargo 
e de sua influência política para receber, da Odebrecht, pagamentos 
indevidos em troca de benefícios relacionados às obras do Rodoanel 
Sul”.
Em nota, Serra disse que “causa estranheza e indignação” a ação 
deflagrada pela Força Tarefa da Lava Jato.
O presidente do Diretório Estadual do PSDB em São Paulo, Marco 
Vinholi, reafirmou confiança no senador e no esclarecimento dos 
fatos pela Justiça. “O PSDB de São Paulo defende a ampla e irrestrita 
investigação dos fatos sempre que houver questionamentos envolvendo 
recursos e agentes públicos. Ressaltamos nossa absoluta confiança no 
senador José Serra, na sua história e conduta, e na Justiça, onde as ações 
serão devidamente esclarecidas”.
Além da denúncia, uma operação da força-tarefa da Lava Jato cumpriu 
mandados de busca e apreensão em endereços no Rio e em São Paulo 
para aprofundar as investigações em relação a outros fatos relacionados 
ao esquema. Os endereços são ligados ao senador, ao empresário 
Ronaldo Cézar Coelho e a José Amaro Pinto Ramos, apontado como 
operador de Serra. (TERRA)

Guedes volta a defender imposto 
aos moldes da CPMF como
solução tributária
 O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, voltou a defender a 
implementação de um imposto 
similar à extinta CPMF como 
forma de ampliar a base de 
arrecadação do governo. O 
modelo já foi rejeitado pelo 
presidente Jair Bolsonaro.
Em videoconferência sobre os 
caminhos para superar a crise, 
promovida nesta sexta-feira 
(3) pela Abdib (Associação 
Brasileira da Infraestrutura e 
Indústrias de Base), o ministro 
afirmou que os tributos sobre 
pagamentos ou sobre transações 
digitais seriam uma forma 

de viabilizar uma redução de 
impostos sobre as empresas.
“Tem que ampliar a base de 
tributação. Em vez de ter só uma 
base de consumo e renda – e o 
Brasil tributa demais o consumo 
com impostos indiretos, que 
são regressivos, e de menos a 
renda—, é melhor, em vez de 
aumentar muito o Imposto de 
Renda, criar uma outra base 
de tributação qualquer, que 
podem ser transações digitais, 
pagamentos, alguma coisa que te 
permita manter alíquotas baixas”, 
disse.

Polícia Civil totaliza mais de mil prisões no 
interior do Maranhão no primeiro semestre
A Segurança Pública intensificou 
operações e ações de rotina 
na contenção do crime em 
todo o Estado, com reforço 
nas cidades do interior. O 
trabalho, desenvolvido pela 
Superintendência de Polícia 
Civil do Interior (SPCI), integra 
planejamento para combate a 
casos como assaltos, roubo de 
cargas e o tráfico de drogas e 
armas. De janeiro a junho deste 
ano, foram mais de mil prisões 
– incluindo membros do crime 
organizado – apreensão de mais de 
140 armas de fogo e mais de 800 
quilos de drogas.
“O cenário é de risco e de 
consequências irreparáveis para 
a população, diante da pandemia 
do novo coronavírus. No que 
diz respeito à segurança pública, 
a Polícia Civil tem colocado à 
disposição todo um aparato para 
a manutenção da segurança, 
proteção das pessoas e controle da 
criminalidade”, pontuou o titular 
da SPCI, delegado Guilherme Luiz 
Campelo dos Santos. As operações 
têm apoio das delegacias 
regionais e municipais, demais 
superintendências da Polícia Civil 
e Polícia Militar.
Do total de prisões – 1012 – mais 
de 450 são flagrantes. A SPCI 
contabiliza ainda a apreensão de 
143 armas de fogo (incluindo 
fuzis), 853 quilos de drogas 
diversas (maconha, cocaína e 
crack), além de mercadorias 
contrabandeadas, dinheiro em 
espécie, álcool em gel falsificado, 

quase cinco mil munições, 
veículos, dinamite, aparelhos 
celular e carga de soja avaliada em 
R$ 250 mil.
Entre os casos está uma operação 
no município de Zé Doca, em 
maio, para combate à venda ilegal 
de arma de fogo. A ação resultou 
em uma prisão e apreensão de 
2.953 munições de diversos 
calibres. Com o suspeito a polícia 
encontrou ainda acessórios 
(espoletas, pólvoras, balins, estojos 
vazios) e mais de R$ 1,3 mil em 
dinheiro. No início de junho, a 
SPCI desarticulou quadrilha de 
assalto a banco, com prisão de 
cinco pessoas e apreensão de cinco 
fuzis, uma pistola, dinamites e 
várias munições.

Em 14 de junho, na operação 
Corta Fogo, em Pedreiras, a 
polícia apreendeu 1.880 munições, 
armas de fogo e mais seis mil 
espoletas, comercializados 
ilegalmente na cidade. Foram 
apreendidos ainda vários remédios 
vendidos sob prescrição médica. 
Em operação contra roubo a carga, 
a polícia recuperou 180 toneladas 
de soja, avaliadas em R$ 250 mil. 
Seis pessoas foram presas em 
flagrante por furto qualificado e 
receptação.
Foi dado cumprimento a 13 
mandados de prisão preventiva 
contra membros de organização 
criminosa e outros 10 mandados 
de busca e apreensão domiciliar, 
na operação denominada Carga 

Pesada. A quadrilha atuava no 
roubo a carga e caminhões no 
Maranhão e Piauí. Em Caxias, 
70 frascos de álcool em gel 
falsificado foram apreendidos. A 
SPCI possui canal de denúncia 
no WhatsApp (98) 98422-5028, 
funcionando 24 horas e com sigilo 
da fonte garantido.
APREENSÃO DE 
DROGAS
Em operações de combate 
ao tráfico de drogas, a SPCI 
contabiliza quase uma tonelada 
de apreensões, além de prisões. 
Em janeiro, na cidade de Pedro 
do Rosário, a polícia descobriu 
e incinerou mais de dois mil pés 
de maconha. Foram apreendidas 
armas de fogo, sementes, adubo, 
ferramentas para cultivo e três 
pessoas detidas em flagrante e 
autuadas por tráfico de drogas, 
associação para o tráfico e porte 
ilegal de arma de fogo.
Em fevereiro, na cidade de 
Buriticupu, um homem é preso 
com cerca de 40 quilos de 
maconha. Em maio, na cidade 
de Governador Newton Bello, 
operação resulta na apreensão 
de aproximadamente 250 quilos 
de maconha. Na cidade de 
Luís Domingues, carga com 
mais de 800 caixas de cigarros 
contrabandeados – cerca de 170 
mil cigarros, foi interceptada em 
barreira policial. E em junho, em 
Buriticupu, apreensão de mais 80 
quilos de maconha, cinco armas, 
quatro motos e ainda, quatro 
suspeitos presos.

Munições apreendidas durante operação realizada na cidade de Zé 
Doca, no mês de maio

Ciganos são executados a 
tiros na cidade de São Bento

Ao meio-dia de ontem (3),uma 
mulher, ainda não identificada, 
matou com tiros de pistola Ana 
Maria de Sousa Pereira, de 32 
anos. O crime aconteceu no bairro 
Gueto, na cidade de Bacabeira, e 
pode se tratar de acerto de contas, 
segundo informações preliminares 
da Polícia Civil.
Segundo o delegado Edinaldo 
Santos, titular da delegacia 
de Bacabeira, a vítima seria 
moradora do bairro Cidade 

Olímpica, em São Luís; onde, 
possivelmente, também moraria 
a suspeita. Ainda conforme o 
delegado, Ana Maria estaria 
morando em Bacabeira fazia 
apenas três dias, e a autora dos 
disparos teria saído da cadeia faz 
pouco tempo.
O delegado Edinaldo disse 
acreditar que a suspeita, depois de 
sair da prisão, estivesse em busca 
da vítima, para acertar contas; e 
ontem, encontrou. A autora dos 

tiros invadiu a casa de Ana Maria, 
que estava com uma filha, e 
efetuou os disparos.
Edinaldo Santos disse que segue 
investigando para identificar a 
suspeita e descobrir as motivações 
para o crime. (WELLINGTON RABELLO)

Dupla é presa 
suspeita de 
comandar o 
tráfico na
região do 
Cohatrac
A Polícia Civil do Maranhão, na 
manhã dessa sexta-feira (3), deu 
cumprimento a medidas cautelares 
em desfavor de membros de 
facção criminosa que seriam 
responsáveis pelo tráfico de drogas 
na região do Conjunto Cohatrac, 
em São Luís. Os presos, conforme 
as investigações, teriam sido 
identificados como responsáveis 
por aplicar “disciplina” (punição 
mediante pauladas) em outros 
integrantes que eram apontados 
como autores de roubos na 
região, indo de encontro às regras 
impostas pelo grupo criminoso. 
Na execução da operação, deu-se 
cumprimento a mandados de 
prisão preventiva e de busca e 
apreensão em desfavor de dois 
suspeitos, dentre os quais o que é 
identificado em diversas pichações 
nos muros do bairro, como sendo 
o representante da facção na 
localidade. 
Ainda foi dado cumprimento a 
mandado de busca e apreensão em 
desfavor de um outro comparsa 
que acabou sendo preso em 
flagrante por ter sido encontrado 
na posse de trouxas de crack, 
apetrechos utilizados no tráfico 
de drogas, e quantia auferida com 
esta atividade ilícita. 
Com os conduzidos, foram 
apreendidos cadernos de anotações 
e objetos eletrônicos que 
complementarão as investigações. 
Após os procedimentos de praxe 
os presos foram encaminhados à 
unidade prisional, onde aguardarão 
à disposição do Poder Judiciário.
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WELLINGTON RABELLO

Na manhã dessa sexta-feira (3), por volta das 11h, 
dois ciganos foram executados com vários tiros, 
na cidade de São Bento – localizada na Baixada 
Maranhense. O crime ocorreu no bairro Zaquelândia, 
e teria sido cometido por uma dupla que estava numa 
motocicleta.
Segundo informações de populares, as vítimas 
foram identificadas somente como João e Evaldo, 
esse conhecido como “Sem Camisa”, que seriam 
moradores de um acampamento de ciganos, 
às margens da MA-014. Além deles dois, um 
adolescente, que seria sobrinho de Evaldo, foi 
baleado e está internado em um hospital de São 
Bento.
Ainda de acordo com populares, o carro no qual as 
vítimas estavam seguia em baixa velocidade, quando 
foi interceptado pela motocicleta, com os suspeitos. 
Ao se aproximar do veículo, os ocupantes da moto 
efetuaram diversos tiros, atingido principalmente a 
cabeça das vítimas.
Evaldo, que seria envolvido com agiotagem, 
morreu ainda dentro do carro. A vítima identificada 
como João saiu correndo e caiu numa calçada; ele 
chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do 

hospital. João, conforme populares, seria suspeito de 
participação em um homicídio.
A Polícia Civil de São Bento investiga o caso, a fim 
de identificar os suspeitos e determinar a motivação 
para o crime. Até a noite de ontem, ninguém havia 
sido localizado.

O cigano Evaldo, conhecido como “Sem Camisa”, 
morreu ainda dentro do carro

Mulher mata outra 
dentro de residência
em Bacabeira
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Edivaldo 
Holanda Junior

Prestes a completar quatro meses de forte 
enfrentamento à pandemia do coronavírus 
no Maranhão, vemos à frente um longo 
caminho a ser trilhado. É bem verdade que 
de mais longe viemos, com momentos muito 
difíceis, mas incansavelmente perseguimos 
o objetivo de preservar vidas, todos os dias. 

LEIA O ARTIGO NA PÁG. 4

Nhozinho Santos 
mais moderno

PÁG. 11

PÁG. 12

Flávio Dino

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

A batalha continua

O Estádio Municipal Nhozinho Santos 
foi palco de grandes glórias do esporte 
maranhense, mas a falta de investimentos fez 
com que o “Gigante da Vila Passos”, como 
é carinhosamente chamado pelos amantes 
do esporte, ficasse parado por um tempo. 
Mas não vai demorar muito para que ele 
volte a sediar grandes eventos esportivos. 

LEIA O ARTIGO NA PÁG.5

L O U V A D O  S E J A  D E U S
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CNJ notifica TJMA para se manifestar sobre caso de 
desembargador que atuou impedido em processo

PÁG. 4

Osteopatia no Tratamento 
das Dores de Cabeça

  PÁG. 4

Carlos Lula é 
eleito e toma 
posse no
Conselho de 
Secretários
de Saúde

Polícia desarticula 
organização
criminosa 
especializada 
em assaltos a 
residências da Ilha

JPESQUISA
Prefeita de São 
João do Sóter se 
reelegeria se as 
eleições fossem hoje, 
mostra pesquisa

Mão de obra 
carcerária produz 
mais de 357 mil 
blocos de concreto 
para  pavimentar ruas 
e avenidas de S.L

 PÁG. 16  PÁG. 16  PÁG. 3 E 6   PÁG. 15

Em meio à pandemia do coronavírus

PESQUISAS CONFIRMAM APROVAÇÃO DO
GOVERNO DINO EM S. LUÍS E IMPERATRIZ

Nova pesquisa Exata, publicada com exclusividade pelo Jornal Pequeno, mostra que, em meio à pandemia do coronavírus, o governo 
Flávio Dino tem aprovação expressiva em São Luís e em Imperatriz, as duas maiores cidades do Maranhão.  PÁG. 3

Edivaldo inicia reforma do mercado
do Santa Cruz, vistoria obras do 
Coroadinho e frentes de asfalto e 
drenagem em bairros

O prefeito Edivaldo Holanda Junior iniciou as obras de reforma no Mercado do Santa 
Cruz, nesse sábado (4), chegando a 10 mercados em obras na cidade. Também ontem, 
vistoriou as obras do Mercado do Coroadinho e de asfaltamento no Santo Antônio; a 
construção da Ponte do Baixão, no Jardim São Cristóvão, além de obras de pavimentação 
e drenagem no bairro Santa Efigênia. PÁG. 5

Edivaldo ‘fechou’ a semana de trabalho intenso iniciando a reforma do décimo 
mercado da capital; também acompanhou os trabalhos no Santo Antônio, Jardim 
São Cristóvão e Santa Efigênia

Deputados maranhenses 
avaliam impacto do
adiamento das eleições em 
pré-candidaturas a prefeito
A promulgação da Emenda Constitucional 107, 
na quinta-feira (2), adiando as eleições municipais 
deste ano, provocou impacto direto nos dois únicos 
integrantes da bancada do Maranhão no Congresso 
que são pré-candidatos a prefeitos de São Luís: 
Eduardo Braide e Bira do Pindaré. Em entrevista 
ao Jornal Pequeno, em Brasília, eles avaliaram esse 
impacto.  PÁG. 7

Únicos deputados federais candidatos à 
Prefeitura de São Luís, Eduardo Braide e Bira 
do Pindaré falam da Emenda que adiou pleito 
para novembro

A RELEVÂNCIA DA 
PREGAÇÃO - II Timóteo 4:2
Um pregador episcopal anglicano era muito 
preguiçoso no tocante ao preparo dos sermões. Um 
dia ele recebeu a visita do seu bispo. Quando ele viu 
o bispo sentado no banco da igreja antes de o culto 
começar ele foi até o seu superior e contou-lhe sobre 
o voto solene que fizera no sentido de sempre pregar 
sermões extemporâneos. 

Dores de cabeça ou cefaléias atingem cerca de 63 milhões 
de pessoas, de todas as idades, somente no Brasil. Existem 
vários tipos de dores de cabeça (mais de 200), as mais 
comuns são as enxaquecas e as cefaléias tensionais. E na 
maioria delas a Osteopatia oferece algum tipo de tratamento.

HONÓRIO MOREIRA



*** Definido o adiamento das 
eleições municipais para 15 de 
novembro e conhecido, em definitivo, 
o alterado calendário eleitoral, pré-
candidatos, partidos e apoiadores se 
movimentam freneticamente em São 
Luís!!! Os bastidores fervilham!!! 
Líder em todas as pesquisas, o 
deputado federal Eduardo Braide 
mantém a postura de tranquilidade, 
sem dar bolas para fakes e ‘fuxicos’ 
que ‘rolam’ pela ‘Grande Ilha’, 
principalmente nas redes sociais, no 
que está mais do que correto!!! Com 
Braide consolidado, a ‘briga’ fica por 
conta dos postulantes ao provável 
segundo turno, entre integrantes da 
base de apoio do governador Flávio 
Dino e remanescentes do grupo 
Sarney, hoje enfraquecido, mas com 
lideranças jovens, como o deputado 
Adriano Sarney, dispostas a mantê-lo 
vivo!!!
 
*** Na base governista, as peças 
do tabuleiro de xadrez estão sendo 
movidas com muita competência!!! 
A intenção é levar a eleição para 
o segundo turno, onde a história 
é completamente outra!!! Nesse 
sentido, teses e mais teses são 
colocadas nas diversas mesas!!! 
‘Experts’ no ‘assunto eleição’ 
entendem que Eduardo Braide só não 
será prefeito se disputar um eventual 
segundo turno com Duarte Júnior!!! 
Uma disputa com Neto Evangelista, 
por exemplo, seria facilitada para 
Braide devido ao “Fator 2022”!!! 
Com Duarte, hoje segundo colocado 
em todas as pesquisas, o “Fator 2022” 
não seria problema!!! Não só com 
Duarte como com Rubens Jr, Bira, 
Carlos Madeira...!!! Não que Duarte 
Jr. agregue politicamente, mas, sim, 
pelo fortalecimento do palanque com 
verdadeiros pesos pesados, como o 
governador Flávio Dino, o prefeito 
Edivaldo Holanda Júnior, hoje 
numa situação muito boa junto aos 
ludovicenses, e Eliziane Gama, uma 
liderança incontestável em São Luís 
que não fugiria ao chamamento!!!
 
*** Como disse, as peças do tabuleiro 
estão sendo mexidas com muita 
competência no seio governista!!! 
Auxiliares de governo, por exemplo, 
dividem-se nos apoios aos postulantes 
da base!!! Jefferson Portela 
(Segurança) e Simplício Araújo 
(Seinc/Solidariedade), por exemplo, já 
declararam apoio a Carlos Madeira!!! 
Clayton Noleto (Sinfra), Carlos Lula 
(Saúde) e Flávia Alexandrina (Segep) 
decidiram apoiar Rubens Júnior!!! 
E Dr. Pêta foi informado de que esta 
semana outros apoios governistas 
serão anunciados!!! Tudo na medida 
certa, devidamente estudado, para 
que a base faça a sua parte no sentido 
de levar a eleição para o segundo 
turno!!! Há alguns riscos, e riscos 
grandes, devido ao “Fator 2022”, 
mas esse é um assunto para outra 
ocasião!!! Por enquanto, o que Dr. 
Pêta pode dizer é que todo cuidado na 
base governista será pouco, porque 
uma simples mexida num outro 
tabuleiro, “extraoficial”, pode jogar 
tudo por água abaixo!!! O “fator 
2022” requer habilidade, sabedoria, 
competência e discernimento..., pode 
crer!!!
 
*** Ainda sobre eleição, quem se 
prepara para “entrar em campo” 
na ‘Grande Ilha’ é a dupla “Jornal 
Pequeno/JPesquisa”!!! Por enquanto, 
está ‘calçando as chuteiras’, ajustando 
o cadarço e ‘luxando o bico’, porque 
quando ‘cruzar’ as ‘quatro linhas’, 
sem ‘guias’, independente, é para 
mostrar realmente a realidade da 
corrida sucessória da capital!!!
 
*** Falar em pesquisas, nesse sábado, 
4, mais uma sondagem, curiosamente 
apresentada com votos válidos, 
foi divulgada!!! Eduardo Braide 
permanece na liderança isolada, bem 
distante dos demais postulantes, 
e o deputado estadual Duarte 
Júnior segue em segundo lugar na 
disputa pela Prefeitura de São Luís, 
aparecendo, ainda, como o melhor 
nome do grupo de pré-candidatos 
apoiados pelo governo estadual!!! 
E com uma rejeição muito baixa!!! 
Enquanto outros pré-candidatos da 
base recebem apoios de auxiliares 
do governo, Duarte se articula com 
os partidos, e já conta com apoio do 
PSL, PTC e de vereadores fortes, 
como Pereirinha, Genival Alves, 
Antônio Garcez e Chico Carvalho!!! 
E o ‘cabra’ tá em contato direto com 
a população!!! Quase que diariamente 
está cumprindo agendas nos bairros, 
ouvindo as pessoas, colhendo 
reivindicações e apresentando 

ideias!!! É, meu amigo, a hora é de 
trabalhar!!! Quem ficar perdendo 
tempo arquitetando, tramando para 
tentar derrubar adversário vai tomar 
uma ‘sova’ grande!!!
 
*** E o Edivaldo, hein!!! Pois 
é..., o prefeito aniversariou na 
última quarta-feira e quem recebeu 
presente foi a galera da guarda 
municipal, promovida pelo Plano 
de Cargos Carreiras e Salário!!! E o 
aniversariante ainda fez a convocação 
de professores aprovados no concurso 
público da Secretaria Municipal de 
Educação!!! Ou seja, todo mundo de 
parabéns..., prefeito e vereadores, pela 
articulação!!!
 
*** Falar em Edivaldo, nunca, em 
tempo algum na história de São Luís, 
foram implantadas tantas redes de 
drenagem profunda para escoamento 
das águas pluviais, com o objetivo de 
resolver, em definitivo, problemas de 
alagamento que incomodam bastante 
a cidade em períodos chuvosos!!! Já 
são mais de 40 quilômetros de redes 
de drenagem profunda implantadas 
em vários bairros da capital!!! A 
prefeitura está ainda, pela primeira 
vez, em décadas, executando um 
grande plano de intervenção, com 
reformas, reconstruções e construções 
de 28 feiras e mercados em São 
Luís!!! Dois determinados: o prefeito 
Edivaldo e o secretário Antônio 
Araújo, da Semosp!!! Essa é também 
a opinião do ludovicense Praxedes 
Sousa Marques, leitor do Colunaço 
do Pêta, que solicitou e acha justo o 
registro!!! Sem dúvida!!! Não é à toa 
que Edivaldo deu uma reviravolta na 
sua aprovação como gestor!!! Não 
é candidato a nada, mas, com toda 
certeza, para onde ‘apontar o dedo’ 
vai influenciar muito!!!

*** Rapaz, e não é que os adversários 
do desembargador Ney Bello estão 
preocupados com a crescente 
aceitação do magistrado nas altas 
Cortes!!!??? Pois é..., candidato 
preferencial de diversos ministros, 
com currículo bem superior aos 
demais concorrentes e com amplo 
diálogo da direita à esquerda, do 
Senado à Câmara, Ney Bello tem 
impressionado pela desenvoltura!!! 
Um observador atento comenta que 
de Sarney a Flávio Dino, de Roberto 
Rocha a Wewerton, Ney Bello é 
quase uma unanimidade nacional!!! 
Talvez seja por isso que essa semana 
deparamos com a seguinte nota em 
uma revista de circulação nacional: 
“Próximo do ministro Gilmar 
Mendes, do STF, o desembargador 
Ney Bello, do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, trabalha nos 
bastidores para assumir a cadeira de 
Napoleão Nunes Maia, no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ)!!! Napoleão 
deixará a corte em dezembro, quando 
completa 75 anos, e será obrigado a 
aposentar a toga. A vaga é destinada 
a magistrados federais. Diante da 
movimentação de Bello, juízes que 
não o veem como um bom nome 
para o STJ já fazem circular por 
Brasília alguns predicados capazes de 
minar seu nome junto ao Palácio do 
Planalto. Um deles pode ser fatal: os 
colegas dizem que o desembargador, 
maranhense, é muito próximo de 
políticos de esquerda, incluindo 
o governador Flávio Dino, do 
PCdoB. Após a elaboração de uma 
lista tríplice pelo próprio tribunal, 
a escolha cabe a Jair Bolsonaro, 
informa a Crusoé”!!! ‘Rapá’..., 
“ciúme também mata”!!!
 
*** Meu amigo, tem um ex-deputado 
da região leste do estado que já 
protagonizou tanta ‘historinha’ no 
Colunaço do Pêta, que, reunidas, 
daria um livro!!! O ‘cabra’ é ‘ninja’, 
e a cada dia se supera!!! A mais 
recente, então, é ‘de cinema’!!! 
Chegou essa semana na Câmara 
Municipal da sua cidade, chamou o 
presidente para uma ‘conversa’, ficou 
por trás dele, disparou uma selfie, 
e depois ‘mandou bala’: “Rapaz, 
vamos cassar esse prefeito; tenho 
toda a papelada para isso”!!! O 
presidente da Câmara ouviu, mas não 
esboçou qualquer reação, enquanto 
o ‘ex-parlamentar’ mostrava “por A 
mais B” as artimanhas boladas para 
defenestrar o chefe do executivo 
municipal!!! Depois, ‘tirou pra fora’, 
certo de que tinha deixado o vereador 
pensativo!!! Agora, adivinha!!! Meia 
hora depois, o ‘ex-deputado’ disparou 
uma ligação para o prefeito e alertou: 
“Fulano, onde tu estás? Preciso falar 
contigo urgente!!! Acabei de sair 
da Câmara agora..., o presidente e o 
vereador ‘sicrano’ estão preparando 
uma ‘casinha’ pra ti..., abre teu olho, 
vamos abortar essa operação...”!!! 

Acredita???!!! O prefeito ouviu, não 
deu bolas, pegou o carro e tomou o 
rumo de São Luís, onde fez acertos 
que estão deixando o ‘ex-deputado’ 
‘virado na serpente’!!!

 
*** Viram aí a Roseana???!!! Pois 
é..., em isolamento ‘quase total’, 
acordou, sexta-feira, 3, “precisando 
de aconchego, precisando conversar, 

ver gente”, sentindo falta dos 
amigos, dos fuxicos, das ruas...!!! 
Dr. Pêta lembrou dos tempos da 
‘Casa Mal Assombrada”!!! Não 
sabia que na Península também tinha 
‘garparzinhos’, hahahahahahahaha!!! 
Do seu apartamento, a ex-
governadora gravou um vídeo 
revelando que tem aproveitado o 
tempo para ler, pegar sol, jogar 
quebra-cabeça...!!! “Êpa”..., ‘quebra-
cabeça’???!!! Bom, aí..., sei não!!! 
Dr. Pêta já ‘quebrou a cabeça’ aqui 
e acha que esse joguinho tá mais 
para um ‘carteado’ de máscara, 
mantendo distância de metro e 
meio..., que não faz mal a ninguém, 
hahahahahahahaha!!! Roseana disse 
ainda que está aproveitando, também, 
para rezar, ver TV e brincar com 
a neta!!! Bom, aí tudo bem!!! “A 
gente sente falta dos amigos, dos 
fuxicos, das ruas…, disse a filha de 
Sarney, classificando a pandemia, 
ao final, como ‘chata’!!! Chata, não; 
chatérrima, affffffff!!!
 
*** Alô, alô, galera da saúde!!! 
A maternidade Marly Sarney está 
deixando a desejar na atenção 
a pacientes e acompanhantes!!! 
Acompanhantes que aguardam 
parentes para serem levados aos leitos 
ficam do lado de fora do hospital, 
debaixo de uma tenda, dia e noite..., 
dormem pelas cadeiras, muitas vezes 
pelo chão!!! Dias atrás, uma senhora 
estava dando à luz praticamente 
sozinha, e só depois de muitos gritos 
foi atendida!!! Na última sexta, 3, 
uma paciente, menor de idade, foi 
praticamente forçada a pedir para a 
mãe ir embora, dizendo que estava 
tudo bem, quando, na verdade, a 
menina estava pálida e bem fraca!!! 
Alguma providência precisa ser 
tomada pelo comando, pois pacientes 
estão ficando ‘jogadas’ nas salas, 
e, de vez em quando, aparece 
alguém para dar um medicamento!!! 
Quando as pacientes pedem para dar 
informações, dizem que entregam o 
recado, mas os parentes ficam do lado 
de fora, numa ansiedade grande, sem 
saber o que o doente quer!!!
 
*** Olha essa!!! A Claro, que é 
a Embratel e Net, pertencente ao 
12º homem mais rico do mundo, 
o mexicano Carlos Slim, apesar 
da dedicação da gerência local, no 
aspecto técnico está deixando a 
desejar no Olho d’Água, onde grande 
parte dos usuários está mudando 
para outras operadoras!!! Apesar 
de ter uma internet de 220 Mbps de 
velocidade, passa horas fora do ar 
e constantemente oferecendo uma 
velocidade abaixo do que cobra do 
usuário!!! E a Anatel, como quase 
todas as agências reguladoras do 
Brasil, ocupadas por indicações 
políticas, não está ‘nem aí’ para os 
usuários, conforme os reclamantes 
que procuraram o Dr. Pêta para 
‘desabafar’!!! Infelizmente, apesar da 
atenção dos dedicados funcionários, 
que até se desdobram no atendimento, 
parece que falta é investimento em 
tecnologia!!!
 
*** Rapaz, e essa história aí 
do fazendeiro e pré-candidato 
a prefeito de Lagoa Grande 
que estaria recebendo o auxílio 
emergencial???!!! Será???!!! Pois 
é..., destinado a trabalhadores 
informais, microempreendedores 
e individuais (MEI), autônomos 
informais, desempregados e pessoas 
de baixa renda, o AE estaria sendo 
‘abocanhado’ pelo bem aquinhoado 
‘Neres Policarpo’, fazendeiro e pré-
candidato a prefeito de Lagoa Grande, 
que viria embolsando as parcelas 
de ‘seiscentas pilas’ do governo 
federal!!! Meu amigo, isso é muito 
sério!!! Pior é que, segundo notícias 
publicadas por um blog da cidade, o 
pré-candidato a vice, o comerciante 
e também fazendeiro Raimundo 
Carvalho França, da mesma forma, 
estaria recebendo o benefício..., além 
de familiares dele!!! Pense num 
escândalo!!! Na sexta-feira, Dr. Pêta 
tentou contato com Neres Policarpo, 
pelo celular, mas não conseguiu!!!
 
*** E esse Renato aí, escolhido 
por Bolsonaro para ser o futuro 
ministro da Educação???!!! Será 
mais um daqueles que “não cheira 
nem feder”???!!! E já viram 
como ele é ‘a cara’ do Teich???!!! 
Hahahahahaahahahahahahahaha!!!
 
*** Inacreditável e 
incompreensível!!! Essa aconteceu 
com um casal timonense, 
desempregado, com três filhos 
autistas: o menor com retardo do 
desenvolvimento neuromotor e 
atualmente internado com Síndrome 

de Kawasaki e covid com resultado 
positivo!!! Uma neuropediatra 
atendeu dois deles no Lineu Araújo, 
no início da semana, e pediu uns 
exames de sangue!!! No dia seguinte 
ao pedido, a UBS do Bairro Júlio 
Almeida disse que não podia fazer 
os exames porque a médica é de 
Teresina!!! Resultado: o casal 
precisou pagar com o que falta pra 
comer!!!
 
*** E pra fechar...
 
Democracia de aparências, sem 
essência

Como disse no livro ‘A Política’ 
o filósofo grego Aristóteles “a 
liberdade e a igualdade só constituem 
essencialmente a democracia se os 
cidadãos realmente gozarem da mais 
perfeita igualdade política”.
Ao longe e desconectados da reflexão 
de Aristóteles, os apocalípticos de 
plantão no Brasil pregam o inverso 
e insistem em reafirmar a vitalidade 
da nossa combalida democracia, com 
siglas partidárias concorrendo por 
votos como mercadores, alienando 
eleitores, impedindo-os de romperem 
com o imobilismo dominante na 
sociedade.
Destituída do caráter de “governo 
do povo, pelo povo, para o povo” 
a nossa democracia não tem sido 
capaz de revitalizar a cidadania 
e segue domesticada e solapada, 
freando as reivindicações populares 
e mantendo o povo longe dos centros 
de controle de decisões políticas. No 
Brasil, o regime é igualitário, mas a 
sociedade é desigual e as ideias são 
contraditórias, numa democracia 
de papel. (ANTONIO CARLOS LUA – 
JORNALISTA)

PETINHADAS
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Mistérios
*** Qual empresário da 
construção civil comprou um 
helicóptero à vista, e assinou um 
cheque de 800 mil reais numa 
mesa de um badalado restaurante 
da “Grande Ilha”???!!! Eita, que 
vai ter muito candidato a prefeito 
voando pelos povoados nessas 
eleições!!!
 
*** Por que a pesquisa 
sobre eleições na ‘Grande 
Ilha’ publicada nesse sábado 
informou os números em votos 
válidos???!!! Será que querem 
prever o resultado ou prover 
algum candidato???!!!
 
*** Qual é o pré-candidato a 
prefeito na ‘Grande Ilha’ que 
está praticamente fechado com 
um partido cheio de histórias 
de confusões em períodos 
eleitorais???!!!
 
*** Falar em eleição, por onde 
andaria aquele ‘famoso’ ‘sujeito 
oculto”???!!! ‘Evaporou’ 
de vez ou ainda pretende 
‘ressuscitar’???!!!
 
*** Qual é o ex-deputado do 
leste maranhense que ficou 
sem rumo depois que o prefeito 
da cidade resolveu conversar 
diretamente com seu vice e a 
mãe dele, sem precisar mais de 
intermediação???!!! Pense num 
‘cabra amuado’!!!
 
*** Quem é o pré-candidato 
a prefeito na ‘Grande Ilha’ 
que está ‘investindo’ muito 
no amarelo??? Lembra até o 
saudoso João Castelo!!!
 
*** Quem é o fazendeiro e 
pré-candidato a prefeito em 
cidade maranhense que estaria 
recebendo o auxílio emergencial 
do governo federal???!!! Pior 
que o ‘pré-vice’ também estaria 
embolsando o benefício!!! 
Cuidado!!! Essa lagoa é 
profunda!!!
 
*** Qual é a secretaria 
municipal que anda destoando 
da gestão do prefeito Edivaldo 
Holanda Júnior, demorando 
‘uma vida’ no julgamento de 
recursos e com precariedade 
nas condições de atendimento, 
deixando contribuintes em pé e 
submetidos a calor do lado de 
fora do prédio???!!!
 
*** Qual é o sindicato que vai 
lançar uma campanha massiva 
nas redes sociais e 100 outdoors 
pela cidade???!!! É o novo 
normal!!!

No inicio de 2014, imagens chocantes reforçaram o retrato da barbárie no 
Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís.
Um vídeo divulgado na terça-feira 7 de janeiro pelo jornal Folha de 
S. Paulo mostrou três detentos sendo decapitados. Em 2 minutos e 32 
segundos, a gravação estarrecedora trouxe cenas de puro terror: corpos 
estendidos no pátio de uma ala no complexo são atacados em meio a 
poças de sangue que se acumulam no chão. Os demais detentos andam 
por entre os corpos, espalham o sangue e se vangloriam da ação enquanto 
arrancam as cabeças dos presidiários mortos.
Um dia após o governo do Maranhão afirmar que o relatório do Conselho 
Nacional de Justiça sobre o sistema prisional do estado apresentava 
“inverdades” com o objetivo de agravar ainda mais a situação nas 
unidades, a Folha de S. Paulo publicou em seu site o vídeo gravado por 
presidiários mostrando os três homens que foram decapitados dentro do 
Complexo Penitenciário de Pedrinhas.
O vídeo, gravado no dia 17 de dezembro de 2013, foi encaminhado ao 
jornal pelo Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado 
do Maranhão.
Segundo o governo estadual, as três mortes foram resultado de uma briga 
entre membros da mesma facção criminosa.
A violência mostrada no vídeo foi citada pelo então juiz auxiliar da 
presidência do CNJ Douglas Martins em relatório que foi entregue ao 
presidente do Conselho, ministro Joaquim Barbosa. No documento, 
Martins narrou outros casos de violência e afirmou que o governo do 
Estado não tinha sido capaz de conter a violência nos presídios. Além dos 
casos antigos, o juiz fez outras acusações dizendo que até familiares de 
outros presos estavam sendo estupradas dentro do presídio.
Na época, o governo do Maranhão rebateu as críticas feitas pelo juiz 
afirmando que o relatório possuía inverdades e que o governo havia feito 
vários investimentos no sistema carcerário. De acordo com a governadora 
do estado, Roseana Sarney, além do que já fora feito, havia um plano de 
investimentos na construção de novos presídios, equipamentos, melhoria 
e manutenção das unidades existentes.
Na terça-feira (7/1/2014) o Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp) 
enviou ofício para a presidente Dilma Rousseff e para o ministro da 
Justiça José Eduardo Cardozo, pedindo providências das autoridades 
competentes.
Em entrevista ao jornal O Estado do Maranhão — que pertence à família 
da governadora —, publicada no domingo (5/1/2014), Roseana culpou 
a morosidade da Justiça, a gestão do ex-secretário de Administração 
Penitenciária Sérgio Tamer e um grupo de agentes penitenciários pela 
sucessão de problemas no Complexo de Pedrinhas e pela crise na 
segurança pública.
Após a série de rebeliões, em 2014, com uma série de direitos violados, o 
governador Flávio Dino agora comemora os avanços alcançados durante 
sua gestão.
Ele lembra que quando assumiu o Governo do Estado, em 2015, o 
Complexo Penitenciário de Pedrinhas tinha vivido anteriormente 61 
mortes violentas.
Três linhas de trabalho foram fundamentais, segundo o governador. 
Foram ampliados os investimentos em 56,7%, passando de R$ 268,2 mi 
em 2014, para R$ 343,5 mi em 2018.
Foi feita uma modernização do sistema, com investimento em tecnologia 
de monitoramento, a extinção da carceragem em delegacias, quatro novas 
unidades prisionais, 29 ampliadas ou reformadas, como resultado, quatro 
mil novas vagas criadas.
E o foco na integração social – em 2014 eram 600 presos trabalhando, 
passou para 2.119 em 2018; 136 oficinas de trabalho; e em 2014 eram 
463 internos em atividades educacionais e em 2018 foram 4.864 – com o 
Maranhão conseguindo aprovar 431 presos no Enem.

JP MEMÓRIA – RUMO AOS 70 ANOS

Penitenciária de Pedrinhas 
enfrentou sangrenta fase de 
barbárie e horror

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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Hospital de Campanha de São Luís 
tem 60% de seus leitos ocupados 
por pacientes do interior
Em 46 dias de funcionamento, unidade de saúde atendeu 
392 pessoas acometidas pelo novo coronavírus 

LUCIENE VIEIRA

O primeiro e único hospital 
de campanha da capital 
maranhense, para atendimento a 
pacientes infectados com o novo 
coronavírus, foi inaugurado no dia 
18 do mês de maio, e funciona no 
pavilhão do Multicenter Negócios 
e Eventos, do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), no bairro do 
Cohafuma. A unidade de saúde 
foi adaptada em três semanas, 
como resultado de uma parceria 
entre a Empresa Maranhense de 
Administração Portuária (Emap), 
a Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) e a Empresa Maranhense de 
Serviços Hospitalares (Emserh), 
que é a administradora do 
hospital. Desde quando passou 
a funcionar até a sexta-feira 
(3), totalizando 46 dias, o local 
atendeu 392 pacientes. 
O espaço possui 200 leitos, 
sendo 14 de terapia intensiva 
(UTI) e 186 para atendimentos 
de baixa e média complexidade. 
Desses, segundo a SES, 60% 
estão ocupados por pacientes 
oriundos do interior do estado. 
Os demais leitos, ainda 
conforme a Secretaria, estão 
recebendo moradores da região 
metropolitana de São Luís. Dos 
leitos do hospital de campanha de 
São Luís, 186 são clínicos, apenas 
59 estão com pacientes; 14 são 
de UTI, dos quais três possuem 
pessoas em tratamento.
Questionada sobre a previsão 
de funcionamento da unidade 
de saúde, a SES respondeu que 
ele deve permanecer recebendo 
pacientes por mais 60 dias, 
dependendo do comportamento da 
pandemia no Maranhão.  
ACOMPANHANTES 
SATISFEITOS
Na manhã de sexta-feira (3), a 
reportagem do Jornal Pequeno 
esteve no hospital de campanha, 
a fim de conferir como estava 
o funcionamento da unidade 
de saúde ou se ela ainda estava 
em operação, devido à falta 
de divulgação a respeito dos 
atendimentos realizados desde 
a sua inauguração. A unidade 
funciona a portas fechadas, 
recebendo transferências de 
outros hospitais. Na portaria, a 
equipe se deparou com alguns 
acompanhantes de pacientes 
internados, que se disseram 
satisfeitos com os serviços 
prestados pelo hospital montado 
no Multicenter Sebrae. 
Às 11h do dia 23 de maio de 
2020, Irani Rodrigues de Lima, 
de 79 anos, sentindo-se mal foi à 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) do Parque Vitória, e ficou 
internada com suspeita do novo 
coronavírus. Às 15h do mesmo 
dia, Irani foi levada para a clínica 
particular São José, localizada 

na Rua São Pantaleão, e que 
está alugada pelo governo do 
Maranhão. Logo depois, Irani 
acabou sendo transferida para o 
hospital de campanha. 
De acordo com a filha de Irani, a 
comerciante Sheila Rodrigues de 
Lima, de 35 anos, a paciente foi 
submetida ao exame de Covid-19, 
mas deu negativo. Irani teve 
alta, mas retornou ao hospital de 
campanha no dia 30 de junho, e 
permanece internada sem previsão 
de alta. Isso porque a paciente está 
com um quadro de pneumonia. 
“Mesmo a minha mãe estando 
sem a ‘doença chinesa’, por ela 
ser idosa e ter apresentado quadro 
de pneumonia, está recebendo 
todos os cuidados. Desde maio, 
toda semana ela é submetida 
ao teste do novo coronavírus”, 
informou Sheila. 
A comerciante utilizou a 
expressão “show de bola”, para 
opinar sobre o atendimento feito 

pelo Hospital de Campanha. “O 
tratamento aqui ‘é show de bola’! 
Os médicos e enfermeiros estão 
tendo um cuidado muito grande 
com a minha mãe. O serviço de 
limpeza é exemplar, toda hora 
estão limpando os leitos. Servem 
refeições aos acompanhantes, e 
quem vem cuidar dos pacientes 
ganha uma cama de leito para 
dormir”, informou Sheila 
Rodrigues. 
O agricultor Elton John 
acompanha o pai dele, Luis Rosa 
de Assunção, de 80 anos, que tem 
um histórico de problemas de 
coração. “Meu pai está internado 
há três dias, no hospital de 
campanha. Ele foi testado positivo 
para Covid-19, e está bem; mas, 
precisa de monitoramento médico, 
e não sei quando terá alta. Antes 
de vir para cá, meu pai ficou 
internado na UPA do Maiobão, 
por cinco dias. A estrutura do 
hospital é boa, e o atendimento 

muito bom”, declarou Elton. 
ESTRUTURA
De acordo com o que foi 
divulgado pela Secretaria Estadual 
de Saúde (SES), ainda em maio, 
durante a inauguração do hospital 
de campanha, a estrutura possui 
3.500 m². À época, o secretário 
Carlos Lula disse que a unidade 
de saúde era o “plano c” do 
governo estadual. 
De acordo com o presidente da 
Emap, Ted Lago, o Multicenter 
Sebrae teria sido escolhido devido 
ao Cohafuma estar próximo de 
hospitais de referência, em São 
Luís. Já a SES informou que 
o hospital conta com médicos 
intensivistas tanto para UTI 
quanto para enfermaria, além 
de psicólogos, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, 
enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e nutricionistas. 

Funcionando no Multicenter Sebrae, desde o dia 18 de maio, hospital de campanha tem mais da metade de 
sua ocupação formada por pacientes do interior
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Sistema penitenciário
Desembargador Marcelo Carvalho e magistrados 
tomam posse no Conselho Penitenciário do Maranhão
O desembargador Marcelo Carvalho – 
presidente do Grupo de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carcerário (UMF) 
– tomou posse, na sexta-feira (3), como 
Conselheiro Titular do Conselho Penitenciário 
do Maranhão (Copen), representando o 
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA). 
A cerimônia, via Skype, ocorreu na presença 
do presidente do Copen, Pedro Lino Silva 
Curvelo e demais membros titulares e suplentes 
presentes.
Também como representante do TJMA, o juiz 
Marcelo Silva Moreira, foi empossado como 

Conselheiro Suplente do Copen. Na qualidade 
de representantes da Corregedoria Geral da 
Justiça do Maranhão (CGJ/MA), o juiz Márcio 
Castro Brandão tomou posse como Conselheiro 
Titular do Copen e o juiz Gladiston Luís 
Nascimento Cutrim como Conselheiro Suplente 
do Copen.
Em seu discurso de posse, o desembargador 
Marcelo Carvalho mencionou o início de 
sua trajetória profissional como membro do 
Ministério Público e chefe de gabinete da 
Procuradoria Geral de Justiça, em 1984, quando 
de sua atuação no sistema penitenciário.

O desembargador afirmou que já tem adotado 
determinadas medidas para melhorias 
do sistema carcerário e que tem recebido 
repostas efetivas da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária (Seap), na pessoa 
do secretário Murilo Andrade de Oliveira.
O juiz Marcelo Moreira frisou que reafirma 
o compromisso do Tribunal de Justiça do 
Maranhão, por meio da UMF, na colaboração 
com todas as ações necessárias “para que 
possamos transformar o sistema prisional em 
um ambiente de efetiva ressocialização do 
interno”.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



Últimas Notícias

S Ã O  L U Í S  –  M A R A N H Ã O  |  D O M I N G O  E  S E G U N D A - F E I R A  |  5  E  6  D E  J U L H O  D E  2 0 2 0  |  J O R N A L  P E Q U E N O

Polícia16
redacao@jornalpequeno.com.br | www.jornalpequeno.com.br

Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se 
sente feliz? Que ele cante louvores.
Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os 
presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em 
nome do Senhor.
E a oração feita com fé curará o doente; o Senhor o levantará. E se houver 
cometido pecados, ele será perdoado. TIAGO 5:13-15

Carlos Lula é eleito e toma posse no
Conselho de Secretários de Saúde

 O secretário estadual de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, foi eleito, 
nesse sábado (4), o novo presidente do Conass (Conselho Nacional dos 
Secretários de Saúde).
Ele já estava como interino e fica no posto até abril do ano que vem, 
para cumprir o resto do mandato de Alberto Beltrame, do Pará, que 
renunciou ao cargo após ser alvo de suspeitas de fraudes na aquisição de 
respiradores para o tratamento da Covid-19.
Beltrame nega ter feito algo errado, mas diz que decidiu se afastar para 
se dedicar à sua defesa.
Lula é um dos secretários mais antigos no posto, administra a saúde do 
estado do Maranhão desde 2016. Sua eleição foi por aclamação.
O fato teve repercussão nacional.

Maia diz que plataformas querem evitar lei 
das fake news porque ‘vivem do radicalismo’ 

O presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, afirmou neste sábado (4) 
que é necessário votar o projeto 
de lei das fake news e acusou 
as plataformas das redes sociais 
de viveram do radicalismo e de 
evitarem o debate sobre o tema.
Maia ressaltou que o Legislativo 
precisa aprovar um texto que 
permita identificar e punir os 
financiadores das estruturas de 
disseminação de notícias falsas.
O Senado aprovou o PL das fake 
news na última terça-feira (30) e, 
agora, a Câmara irá se debruçar 
sobre o assunto. Maia já avisou 
a interlocutores que o tema está 
entre suas prioridades, enquanto 
aliados do presidente Jair 
Bolsonaro lançam uma ofensiva 
contra o texto.
Neste sábado, o presidente da 
Câmara argumentou que todos 
devem ser responsabilizados por 
seus atos.
“As plataformas digitais não 
querem esse debate, elas vivem 
exatamente desse radicalismo. 
Um telejornal bota a notícia 
que quiser e vai responder 
por ela, qualquer um de nós 
responde por nossos atos, e as 
plataformas por onde passam 
milhões de informações que 
viralizam ninguém quer ter ter 
responsabilidade”.

Maia, no entanto, divergiu da 
ideia de que as fake news tiveram 
papel preponderante na vitória 
de Bolsonaro em 2018. Segundo 
ele, o atual chefe do Executivo 
não passaria de 20% dos votos, 
mas dois fatores levaram a sua 
eleição: a facada e o crescimento 
meteórico de Fernando Haddad 
(PT), que teria unido o campo da 
centro-direita.
O presidente da Câmara também 
fez críticas à Lava Jato. Para ele, 
a afirmação do coordenador da 
força-tarefa da operação, Deltan 
Dallagnol, de que o governo 
tenta enfraquecer a Lava Jato por 
medo de eventual candidatura 
do ex-juiz Sergio Moro em 
2022 comprovou a tese de que 
pertencem a um movimento 
partidário. A declaração do 
procurador foi dada à CNN 
Brasil.
Para Maia, esse grupo não 
desejava eleger Bolsonaro, 
mas se viu obrigado a apoiá-
lo. “Acho que Bolsonaro foi 
subproduto do lavajatismo, 
ele não foi patrocinador do 
lavajatismo. Com o lavajatismo 
sem candidato, aquele campo 
foi construído acabou obrigado 
a agregar nele porque outros 
candidatos com chance eram 
Ciro, Geraldo e Haddad”, disse.

Polícia Civil desarticula quadrilha de 
roubo a residências na Grande São Luís

Médicos relatam ereção de mais de 4h
em paciente infectado pelo coronavírus

 A infecção pelo novo coronavírus causa uma série de sintomas além 
de tosse, febre, cansaço e falta de ar – os mais comuns. Médicos de 
todo o mundo vêm notando um aumento de coágulos nos pacientes. A 
formação de coágulos e tromboses tem sido cada vez mais frequente, 
especialmente naqueles que evoluem para a forma grave da covid-19.
Um caso reportado no American Journal of Emergency Medicine mostra 
que a doença vai além e traz o relato de um paciente francês, de 62 anos, 
que sofreu com priapismo – uma ereção dolorosa que durou mais de 
quatro horas. A ereção foi causada por sangue preso no pênis, que estava 
cheio de coágulos quando foi drenado pelos médicos.

Netos de Luiz Gonzaga divulgam nota 
contra uso de música do compositor em 
live de Bolsonaro

Netos do cantor e compositor 
Luiz Gonzaga divulgaram 
uma “nota de nojo” na qual 
repudiaram o uso de uma música 
do avô em live do presidente Jair 
Bolsonaro na quinta-feira (2).
A música é “Riacho do Navio”. 
Assina a composição, além de 
Luiz Gonzaga, Zé Dantas. Na 
abertura da live, a música foi 
tocada na sanfona e cantada 
pelo presidente da Embratur, 
Gilson Dantas. Ele alterou 
alguns versos da letra original 
para fazer referência ao fato de 
Bolsonaro ter inaugurado um 
trecho da transposição do rio São 
Francisco, no Ceará.
Os netos de Luiz Gonzaga 
que redigiram a nota são 
filhos do também músico Luiz 
Gonzaga do Nascimento Jr., o 
Gonzaguinha.
“Diante da impotência e da 
impossibilidade de processo 
por propaganda indevida, por 
dupla apropriação, da canção de 
Luiz Gonzaga e Zé Dantas e do 
projeto do Rio São Francisco; 
nós, filhos de Luiz Gonzaga 
do Nascimento Jr, netos de 
Luiz Gonzaga, o Gonzagão, 

apresentamos uma NOTA DE 
NOJO diante deste governo 
mortal e suas lives”, escreveram 
Amora Pêra Gonzaga do 
Nascimento, Nanan Gonzaga, 
Daniel Gonzaga.
Procurada, a assessoria de 
comunicação da Presidência 
da República ainda não havia 
se manifestado sobre a nota 
até a última atualização desta 
reportagem.
Os netos de Luiz Gonzaga 
também afirmaram que não 
autorizam o uso de música do 
avô pelo governo federal.
“Não estamos de acordo com o 
uso da canção Riacho do Navio, 
nem sua alteração, nem sua 
execução (com duplo sentido) 
pelo Senhor Gilson Machado 
Neto, presidente da Embratur, 
em transmissão ao vivo pelo 
Senhor Presidente. E, AINDA 
QUE SIMBOLICAMENTE, não 
autorizamos ao Governo Federal 
o uso das canções assinadas por 
nenhum de nossos familiares, ou, 
ao menos, das respectivas partes 
que nos cabem”, disse outro 
trecho da nota.

Uma operação realizada pela 
Polícia Civil prendeu dez 
suspeitos de integrar organização 
criminosa especialista na prática 
de assaltos a residências na região 
metropolitana de São Luís. As 
ações repressivas e de prevenção 
a estes casos integram o plano 
de trabalho da Superintendência 
de Polícia Civil da Capital 
(SPCC), com apoio de outras 
unidades da Segurança Pública. 
Paralelamente, a superintendência 
executa uma série de operações 
de contenção de outros crimes, 
como tráfico de drogas e assaltos.
Neste período de pandemia, foi 
observada a incidência de alguns 
tipos de criminalidade e, a partir 
daí, organizado um planejamento 
de trabalho com foco no controle 
e prevenção dos casos, explicou 
o titular da SPCC, delegado 
Carlos Alessandro Rodrigues. “Há 
bairros com menor movimentação 
de pessoas e baixo fluxo de 
veículos, que acabam sendo alvo 
dos criminosos e estas áreas foram 
mapeadas como prioridade da 
operação. Além deste trabalho, 
a SPCC desenvolve operações 
direcionadas”, pontuou.
O plano de trabalho é 
desenvolvido por equipe treinada 
e capacitada e conta com um 
banco de dados com informações 
de suspeitos, além de técnicas 
investigativas específicas nessa 
modalidade de crime, incluindo 
ações de inteligência. “Com as 
ações de rotina e direcionadas, 

percebemos uma retração dos 
casos, resultado de um processo 
investigativo e de inteligência”, 
ressaltou o delegado Carlos 
Alessandro Rodrigues.
A operação se concentrou 
nos bairros Miritiua e Bela 
Vista, mas é realizada em 
toda região metropolitana de 

São Luís, priorizando pontos 
de maior incidência.
AÇÕES CONTRA O CRIME
No primeiro semestre deste 
ano, a SPCC registrou 232 
prisões, fruto de uma série de 
operações para prevenir crimes. 
Em operação denominada 
Leste Seguro, foram presos oito 

suspeitos de praticar diversos 
crimes na área. O trabalho teve 
apoio do Comando Operacional 
de Área Metropolitano 2 (CPAM 
2). Ação realizada na segunda 
quinzena de junho resultou na 
prisão de 44 pessoas, apontadas 
por ações criminosas na Grande 
Ilha. A SPCC conta com um 
canal via whatsapp - (98) 
98418.5661 - para denúncias, 
mantendo do sigilo da fonte.
OUTRAS ATIVIDADES
Além do trabalho coercitivo e 
preventivo, a SPCC desenvolve 
uma série de iniciativas de 
sensibilização e orientação à 
sociedade. A operação Resgate, 
coordenada pela Delegacia 
de Costumes e Centro de 
Atenção Psicossocial Álcool e 
Drogas (CAPS-AD), prestou 
atendimento a dependentes 
químicos e moradores de rua, 
oferecendo tratamento e exames 
(glicemia, HIV, sífilis, hepatite, 
aferição de pressão arterial).
A SPCC participou, ainda, de 
campanhas de conscientização 
sobre a pandemia do novo 
coronavírus e outras de 
referência, promovidas por meio 
da Delegacia do Consumidor 
(Decon) em empresas, farmácias 
e postos de combustível. “O 
objetivo desta iniciativa foi 
combater o aumento indevido 
de preço dos produtos. Tivemos 
várias empresas autuadas e 
notificadas”, reiterou o delegado 
Carlos Alessandro Rodrigues.

Ações da SPCC visam combater roubos a residências em toda a 
região metropolitana de São Luís
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Operação Pandemia chega ao município de 
Rosário e região da Baixada Maranhense
O delegado Paulo Roberto,titular 
do Departamento de Defesa de 
Serviços Delegados (DDSD)
da Superintendência Estadual de 
Investigações Criminais (Seic), 
comandou na última semana de 
junho mais uma etapa da Operação 
Pandemia, que visa combater 
o furto de energia elétrica no 
Maranhão. A operação, que já 
passou pelas cidades de Sucupira 
do Norte, Zé Doca, Pinheiro e São 
Vicente de Férrer, agora chegouàs 
regiõesdo Munim e da Baixada 
Maranhense. No município de 
Rosário, foram registradas prisões 
por furto de energia elétrica 
mediante fraude, em uma farmácia 
e numa oficina mecânica, no bairro 
Malvinas; além de uma residência, 
no bairro Cohab II.
Os suspeitos foram conduzidos 
para a delegacia de Polícia Civil, 
em Rosário. Os proprietários dos 
estabelecimentos comerciais e da 
residência deverão responder por 
furto de energia elétrica mediante 
fraude. Além das conduções, 
ao longo da operação, já foram 
apreendidos vários materiais 

furtados da Equatorial Maranhão, 
como: transformadores, postes, 
cabos e cruzetas. Os responsáveis 
deverão responder por furto de 
energia elétrica, conforme prevê 
o artigo 155 do Código Penal 
Brasileiro.
Para o delegado, as fraudes têm 
causado um prejuízo muito grande 
não só para o Estado como àqueles 
que pagam corretamente suas 

faturas de energia. “Nós estamos 
nessa operação para identificar os 
consumidores que estão consumindo 
indevidamente energia, sem o devido 
pagamento do consumo registrado e 
também para identificar os possíveis 
fraudadores”, ratificou Paulo 
Roberto.
Para atender o universo de mais de 
2,5 milhões de clientes em todo o 
Maranhão, a Equatorial Maranhão 

compra energia elétrica das 
geradoras e faz a distribuição em 
todo o estado. Do total arrecadado, 
cerca de 10% da energia é furtada, 
ocasionando perda de faturamento 
da ordem de R$ 340 milhões 
por ano. Além de comprometer 
a segurança da população e a 
qualidade do fornecimento, 
essa perda de energia elétrica 
também interfere no orçamento 
para promoção de ações de 
manutenção, operação, expansão 
e modernização do sistema 
elétrico, e ainda contribuem para 
a composição tarifária da conta de 
energia.
Situações de suspeita de fraude 
ou furto de energia elétrica 
podem ser denunciadas pelo site 
da Equatorial Maranhão: www.
equatorialenergia.com.br, ou 
pela Central de Atendimento 
116 (ligação gratuita), sem 
necessidade de identificação por 
parte do denunciante. Depois de 
registrada a denúncia, a Equatorial 
Maranhão encaminhará equipes 
para as inspeções conforme prevê 
a legislação do setor elétrico.

Na cidade de Rosário, dois estabelecimentos comerciais e uma 
residência foram alvo da Operação Pandemia

Na madrugada desse sábado (4), por volta das 5h, 
dois homens invadiram uma residência, localizada 
na Rua 2, do Recanto do Turu. No interior do 
imóvel, a dupla rendeu todos os ocupantes e 
anunciou o assalto.
Da casa, os suspeitos levaram um celular, dois 
notebooks, um rádio HT e um vídeo game. Após 
se apossarem dos objetos, eles tomaram rumo 
ignorado.
Conforme dados obtidos pelo Jornal Pequeno, 
uma viatura da Polícia Militar foi enviada ao local, 
fez várias buscas, mas não localizou os suspeitos. 

Colinas
Polícia Civil cumpre último mandado 
de prisão no caso “Riacho do Padre”
Na manhã de ontem (4), a Polícia Civil de Colinas e o 33° Batalhão da Polícia Militar 
localizaram e prenderam um homem, que não teve a identidade revelada, em cumprimento a 
mandado de prisão preventiva.
O preso é suspeito de ter envolvimento na execução de Nelson da Silva Conceição, que 
ocorreu no dia 15 de março, deste ano, na cidade de Colinas.
Segundo foi apurado, a vítima morava em Buriti Bravo e foi atraída para a localidade Riacho 
do Padre, onde foi amarrada e morta com golpes de faca, tendo uma segunda vítima, de 
nome João Victor Alves Almeida, sobrevivido a um disparo de arma de fogo.
Os indícios levantados apontaram que o crime foi motivado por brigas entre facções rivais.
O homem preso ontem era o quarto e último suspeito que estava foragido, e agora ele está 
recolhido no Presídio de Colinas, à disposição da Justiça.

Dupla invade residência 
e rende moradores
no Recanto do Turu
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