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Pandemia

Blitz que será realizada pela Polícia Militar na noite de hoje, em São Luís, verificará situação
nesses estabelecimentos, podendo haver apreensão de veículos e outras medidas punitivas. GERAL 9
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Máquinas pesadas estão atuando no trecho do prolongamento da Avenida Litorânea, na capital maranhense, para a implantação do novo corredor de transporte, 
o Sistema BRT (Bus Rapid Transit), que interligará os municípios metropolitanos de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. GERAL 9

Obra para implantação do BRT avança com asfalto

Paulo Soares

Paulo Soares

Última live do
projeto Arraial
Bumba Minha
Casa acontece
hoje, às 20h
PÁGINA 10Parque Estadual do Rangedor foi reaberto ao público, mas segue as medidas sanitárias para evitar a proliferação do novo coronavírus

confirmados do
novo coronavírus
no Maranhão,
segundo a SES

95.323
CASOS

já registrados em
todo o estado
desde o início da
pandemia

2.357
ÓBITOS

casos confirmados da
Covid-19 na Grande
Ilha nas últimas 
24 horas

109
NOVOS

MDB decidiu focar em
possíveis alianças nas
eleições municipais 
de 2020. POLÍTICA 3
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MDB: sem restrições

O
MDB decidiu, em 2020, focar nas alianças possíveis
nas eleições municipais no Maranhão. Sem restrições
a partidos ou candidatos – como disse à coluna o

coordenador eleitoral da sigla, deputado Roberto Costa – o
MDB vem fazendo aliança com partidos como DEM e PDT.
O último, um histórico adversário estadual da legenda.

Com esse objetivo, o MDB já fechou acordo pela reeleição
do prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, que agora pertence
ao DEM, mas se elegeu, em 2016, pelo MDB. Outro acordo
fechado foi em Bacabal pela candidatura à reeleição de
Edvan Brandão ao lado do PDT. Nos dois casos, os
emebebistas indicarão o vice
na chapa.

Em São Luís, o caminho
deve ser parecido: aliança
sem restrições a nomes ou
partidos. Neste cenário, o
MDB abriu diálogo com
Neto Evangelista, pré-
candidato do DEM, com
Yglésio Moyses (Pros), Carlos
Madeira (SD) e também com
Adriano Sarney (PV).

Se a ideia não fosse
qualquer nome ou qualquer
partido, Adriano levaria vantagem por ser do grupo da ex-
governadora Roseana Sarney, que é parte importante e de
destaque do MDB.

Mas, segundo Costa, fazer parte do grupo não é o critério
único. A busca por alianças que possibilitem espaços na
chapa majoritária da disputa eleitoral para o MDB é um
ponto de extrema importância.

Assim, o partido vem sendo conduzido rumo às eleições
deste ano, mas com pretensões, claro, de favorecimento da
legenda na disputa de 2022.

• A empresa responsável pela compra de 380 respiradores, nunca recebi-
dos pelo Maranhão e mais oito estados do Consórcio Nordeste quer devol-
ver o dinheiro.

• A Biogeoenergy protocolou petição no Superior Tribunal de Justiça (STJ)
para negociar a devolução dos valores pagos pela Hempcare na compra dos
aparelhos.

• No Maranhão, ao todo, foram  mais de R$ 4 milhões pagos pelos respira-
dores que nunca chegaram.

E MAIS

Para o MDB do
MA, coordenado
por Roberto Costa,
nas eleições de
2020 não haverá
restrições de
partidos ou nomes

Participação
No debate sobre possíveis alianças em São Luís, o deputado Roberto

Costa garantiu que a ex-governadora Roseana Sarney terá participação
ativa.

Segundo ele, Roseana é uma voz forte dentro do partido e que contri-
buirá para as decisões da legenda.

Vale lembrar que Roberto Costa chegou a cogitar a ex-governadora pa-
ra a disputa eleitoral na capital.

Ganhou
Em São José de Ribamar, o PDT levou a melhor e recebeu o apoio do

PCdoB do governador Flávio Dino a Jota Pinto.
Havia uma disputa clara pelo apoio do partido comunista no municí-

pio.  A direção municipal da legenda estava com tendência de coligar com
o atual prefeito, Eudes Sampaio (PTB).

Mas no fim, acabou cedendo às pressões da direção estadual e vai ca-
minhar ao lado do PDT em 2020.

Apoio
O presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana (MOB), Law-

rence Melo, declarou ontem apoio à pré-candidatura de Rubens Júnior
(PCdoB).

Lawrence é filiado ao PT e seu posicionamento é visto como um anún-
cio antecipado de como o PT vai se coligar em 2020.

O presidente da MOB foi cogitado (e ele disse que aceitaria) ser o can-
didato do PT a prefeito de São Luís.

Mais apoio
Outro nome do PT – que tem participação na gestão dinista – vai se

posicionar hoje a favor de Rubens Júnior.
Se confirmando, fica cada vez mais certo que o PT vai coligar com o

PCdoB para a Prefeitura da capital.
Em troca, pelo que vem sendo negociado, o comunista vai colocar

um petista como seu companheiro de chapa na vaga de candidato a vi-
ce-prefeito.

Jogo combinado
Essa costura de apoio do PT de São Luís ao PCdoB vem sendo feita en-

tre o presidente municipal petista, vereador Honorato Fernandes, e a pre-
sidente nacional do PT, Gleisi Hoffman.

Gleisi tem organizado as articulações do PT por todo o Brasil pelo
projeto político do partido “linkando” 2020 com 2022.

Na capital maranhense, a direção municipal está de “jogo combina-
do” com a nacional desde o início das negociações.

Prazo
O ministro Celso de Melo, do Supremo Tribunal Federal (STF), deter-

minou que o governador Flávio Dino (PCdoB) manifeste-se sobre ação
de aumento de cargos no ministério Público Estadual, no prazo de 10 dias.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade, que tramita no STF, é
contra oito leis do Estado do Maranhão que criaram 548 cargos em
comissão no MP.

O presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto (PCdoB), tam-
bém deve ser ouvido.

DE OLHO

É O VALOR PAGO pelo governo do Maranhão por 380
respiradores, nunca entregues, e que agora a empresa
Biogeoenergy negocia devolver.

R$ 4,9 MILHÕES 

Governador afirmou que o ex-ministro atacava o ex-presidente Lula na
condição de juiz federal, e depois passou a criticar o presidente da República

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

O
governador do Maranhão,
Flávio Dino (PCdoB), tra-
tou nas entrelinhas como
suspeita a postura crítica

adotada pelo ex-ministro da Justiça
e ex-juiz federal, Sergio Moro, em
relação ao presidente da República,
Jair Bolsonaro (sem partido).

Para o chefe do Executivo, o po-
sicionamento de Moro ocorre so-
mente depois de ele ter deixado o
primeiro escalão do governo Bol-
sonaro. Ele disse que esse tipo de
posicionamento de Moro, que su-
gere uma certa independência e
desprendimento, “não vai colar”.

“Moro ataca Lula desde que era
‘juiz’. Espantoso é atacar Bolso-
naro, de quem foi ‘superministro’.
Não vai colar”, disse a um jornal
do sul do país. 

Desde a tramitação dos inquéri-
tos da Lava Jato, da acusação, indi-
ciamento e condenação de Lula,
Dino levantou mantém uma rotina
de questionamentos à atuação de
Moro na esfera do Poder Judiciário
e em seguida, na política. 

Ilação 
Em novembro de 2018, logo após
Moro ter aceitado convite de Bolso-
naro para integrar a sua equipe de

Governo, Flávio Dino afirmou não
ter se surpreendido. Ele disse que os
dois já atuavam juntos antes da elei-
ção do presidente da República. 

“Sergio Moro aceitar o ministé-
rio de Bolsonaro é um ato de coe-
rência. Eles estavam militando no

mesmo projeto político: o da ex-
trema-direita. O grave problema é
esconder interesses eleitorais por
baixo da toga. Não há caso similar
no Direito no mundo inteiro”, disse. 

Em 2019, Dino pediu o afasta-
mento de Sergio Moro do cargo
após vazamento ilegal de conversas
entre o ministro e o procurador Del-
tan Dallagnol, chefe da força tarefa
da Lava Jato.

“Quem instrumentalizou a Jus-
tiça Federal para fins eleitorais e par-
tidários pode tentar fazer o mesmo

com a Polícia Federal, agora sob o
seu comando direto”, disse.

Na ocasião, ele afirmou que Moro
orientou o Ministério Público Fede-
ral no curso de processo que tinha
como alvo o ex-presidente Lula. 

“Um juiz que orienta uma das
partes no curso do processo é par-
cial e suspeito. Seus atos são
nulos. Está na lei. E como repe-
tiam nos processos em Curitiba ‘a
lei é para todos’. Agora saberemos
se as instituições estão funcio-
nando”, enfatizou.

Flávio Dino, desde que Sergio Moro deixou o governo federal, não poupou críticas ao ex-ministro da Justiça

Fotos/Divulgação

Pré-candidatos focam na
divulgação de apoios em SL
Postulantes à Prefeitura de São Luís, a cada semana, estão apresentando apoiadores aos seus projetos
políticos eleitorais de 2020; ontem, por exemplo, Rubens Júnior recebeu apoio do petista Lawrence Melo

A decisão do Governo do Maranhão
de flexibilizar das medidas de isola-
mento social em virtude da Covid-
19  reacendeu os ânimos dos pré-can-
didatos a prefeito de São Luís, que
têm mantido, nos últimos dias, in-
tensas agendas em busca de apoios
aos seus projetos.

Na fase atual da costura de
alianças, os postulantes à Prefeitu-
ra da capital focam na demonstra-
ção de força a partir do anúncio de
novas adesões.

Na quarta-feira (8), por exemplo,
o pré-candidato do Solidariedade,
ex-juiz federal Carlos Madeira, apre-
sentou como apoiador o também
ex-juiz Márlon Reis, atualmente
atuando como advogado. Conheci-
do nacionalmente como um dos
idealizadores do projeto que resul-
tou na criação da Lei da Ficha Lim-
pa, quando ganhou grande notorie-
dade pelo combate à corrupção elei-
toral no Brasil, Márlon também se-
rá o responsável pela coordenação
jurídica da campanha de Madeira.

“Vou assumir a responsabilidade
pela parte jurídica da campanha com
todo o meu histórico de luta pelo apri-
moramento das leis eleitorais e ga-
rantir que todas as normas sejam ob-
servadas muito bem durante essa
campanha”, assegurou Márlon Reis,
que também já foi candidato a go-
vernador do Tocantins.

O próprio Madeira também te-

ve confirmada, por meio de nota
emitida ontem, a adesão a deputa-
da estadual Helena Duailibe - que,
mesmo sendo do mesmo partido
que o pré-candidato, chegou a de-
clarar, antes, apoio à pré-candida-
tura do deputado federal Rubens
Júnior, do PCdoB.

O comunista, por outro, lado,
anunciou nesta semana o apoio do
atual vice-prefeito de São Luís, Júlio
Pinheiro, que também é filiado ao
PCdoB. Antes dele, o parlamentar já
havia confirmado as adesões do se-
cretário de Estado da Saúde, Carlos
Lula, e do presidente do Maranhão
Parcerias (Mapa), secretário Antô-
nio Nunes.

Ontem, o presidente da Agência

Estadual de Mobilidade Urbana
(MOB), Laewrence Melo, foi o pri-
meiro petista a anunciar apoio à pré-
candidatura de Rubens Júnior.

Apoio evangélico
O deputado estadual Duarte Júnior,
pré-candidato a prefeito de São Luís
pelo Republicanos, anunciou haver
recebido a confirmação do apoio do
secretário de Relações de Estado das
Institucionais do governo Flávio Di-
no (PCdoB), pastor Enos Ferreira, ao
seu projeto.

A aliança foi firmada após reunião
na sede do partido do parlamentar.
Enos é coordenador da União de Mo-
cidade da Assembleia de Deus em
São Luís/MA (UMADESL) e chegou

a ser cotado como candidato do Ci-
dadania à Prefeitura de São Luís.

O partido da senadora Eliziane Ga-
ma, contudo, acabou fechando com
o pré-candidato do PCdoB, deputa-
do federal Rubens Júnior. O pastor,
sabe-se agora, seguiu outro rumo. �

Dino aponta suspeita em
críticas de Sergio Moro
ao presidente Bolsonaro

O petista Lawrence Melo declarou, ontem, apoio a Rubens Júnior

Apesar de hoje criticar de forma as-
sídua e até sistemática o ex-minis-
tro da Justiça e ex-juiz federal Sergio
Moro, o governador Flávio Dino já
elogiou o ex-magistrado quando -
em 2015 -, adversários políticos eram

alvo da Lava Jato. 
Na ocasião, o ex-ministro e ex-se-

nador Edison Lobão era um dos
alvos apontados pela imprensa.
Meses depois, ele provou inocência. 

Antes disso acontecer, contudo,

Governador elogiou Moro no
início da Operação Lava  Jato

Dino fez questão de destacar a tra-
jetória de Moro na magistratura e a
sua atuação técnica contra quais-
quer dos investigados. 

“Conheço o juiz Sérgio Moro, res-
peito muito sua trajetória e sua atua-
ção em nome da probidade admi-
nistrativa. Natural e democrático
que acusados reajam a decisões que
consideram injustas. Claro que não

conheço todos os detalhes dos pro-
cessos judiciais, mas à distância me
parece que o juiz Moro tem feito um
trabalho acertado e legitimado por
critérios técnicos”, disse.

Meses depois, quando Lula
passou a ser alvo da Lava Jato,
Dino mudou a postura em rela-
ção a Moro e passou a atacar o
então juiz federal.  �

Divulgação

Flávio Dino tem
feito críticas a
Sergio Moro

MAIS

Disputa

Enquanto alguns partidos e
lideranças já decidiram
seus caminhos, pelos
menos três importantes
siglas seguem indefinidas.
O MDB mantém conversas
com quase todos os pré-
candidatos, embora haja
um diálogo mais adiantado
com o DEM - PV, Pros e
Podemos também
pretendem o apoio
emedebista. Já o PSL, que
parecia fechado com o
Republicanos, pode ser
levado a uma composição
com a dupla DEM/PDT. O
PT, por outro lado, ainda
precisa definir se terá
candidato próprio, ou não.
Apenas após isso poderá
conversar mais seriamente
com outras legendas.
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Mundo

SEUL 

O corpo do prefeito Park Won-
soon foi encontrado no Monte
Bugak, no norte de Seul, por
volta da meia-noite, perto de
onde o sinal do seu celular foi
detectado pela última vez, disse
a Agência da Polícia Metropo-
litana de Seul. A agência não in-
formou a causa da morte.

A filha do prefeito disse que
ele desapareceu às 17h17 de
quinta-feira (horário local), que
seu telefone estava desligado,
e que deixou uma mensagem
escrita “como um testamento”,

informou a agência de notícias
Yonhap. Centenas de policiais
participaram da busca pelo
prefeito.

Yonhap afirmou que uma ex-
secretária de Park Won-soon
apresentou uma queixa na
quarta-feira por supostos inci-
dentes de assédio sexual.

A polícia da cidade não res-
pondeu às ligações da Reuters
em busca de comentários, mas
disse em um comunicado que
investigará a causa da morte.

Park Won-soon era um dos
políticos mais influentes da Co-
reia do Sul. �

Filha de Park Won-soon informou que ele havia
deixado uma mensagem “como um testamento”

OMS cria painel para
revisar conduta na
pandemia de Covid-19
Anúncio foi feito após críticas duras do presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, que acusa a organização de ter viés favorável à China

Reprodução/ YouTube

Três assassinatos em
uma noite na cidade 
de Pindaré-Mirim

A polícia realizou ontem a se-
gunda etapa da Operação Guer-
ra Justa no Maranhão como ain-
da nos estados de Pernambuco,
Tocantins e Pará, com o objetivo
de desencadear um bando inte-
restadual especializado em rou-
bo a carro-forte e agências ban-
cárias. Segundo a polícia, esses
quadrilheiros utilizam durante as
ações criminosas metralhadoras
ponto 50, que são capazes de der-
rubar aviões e perfurar tanques
de guerra.

No decorrer do cerco policial,
foram cumpridos oito mandados
de prisão e quatro mandados de
buscas e apreensões nos três es-
tados. No Maranhão, a polícia
cumpriu uma ordem de pisão e o
criminoso já está preso no Com-

plexo Penitenciário de Pedrinhas. 
A Guerra Justa foi coordenada

pela Divisão Especializada de Re-
pressão ao Crime Organizado
(Deic do Tocantins) e da Direto-
ria de Repressão à Corrupção e ao
Crime Organizado (DRACCO) e
contou com a participação dos
homens da Superintendência Es-
tadual de Investigações Criminais
(Seic), da Delegacia de Repressão
a Roubos ao Banco e Anti-se-
qüestro (DRRBA) da Polícia Civil
do Pará; e da Polícia Civil de Per-
nambuco.

A polícia informou que esses
bandidos atacaram um carro-for-
te, em agosto do ano passado, na
TO-030, entre as cidades de Coli-
nas do Tocantins e Arapoema, na
região norte do Tocantins. �

Polícia prende
oito integrantes 
de quadrilha 
Eles são acusados de assaltos a carros-forte e
agências bancárias em vários estados do país 

A Marinha, por meio da Capitânia
dos Portos do Maranhão (CPMA),
vai instaurar inquérito para apu-
rar o desaparecimento dos pesca-
dores Francisco José Pereira de
Araújo, o Gugu do Maranhão; An-
dré Veras Silva e Lucas dos Santos
e Santos. Segundo a polícia, eles
estão desaparecidos desde o últi-
mo dia 25, quando saíram para
pescar no Farol de Santana, na ci-
dade de Humberto de Campos.

A Capitania dos Portos infor-
mou que somente no último dia
4 ficou ciente sobre o desapare-
cimento dos pescadores, que es-

tavam em uma embarcação bia-
na, nas proximidades do Farol de
Santana. 

Uma equipe de busca e salva-
mento já foi enviada para esse lo-
cal com o objetivo de coletar mais
dados sobre o caso e iniciou as
buscas com os homens do Corpo
de Bombeiros e do Centro Tático
Aéreo (CTA).

A Capitania vai instaurar in-
quérito para apurar as causas e
responsabilidade do fato. Na quar-
ta-feira (8), os homens do CTA en-
contraram alguns materiais de
pesca boiando  no mar. �

Desaparecimento
de pescadores
será apurado
Marinha vai investigar desaparecimento de três
pescadores, da cidade de Raposa, desde o dia 25 

As três mortes, que podem estar relacionadas a uma rivalidade entre facções
criminosas, aconteceram na noite do último dia 7; polícia investiga caso 

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado

A
Polícia Civil, até a noite des-
ta quinta-feira, não havia
efetuado a prisão dos sus-
peitos de terem cometido

três assassinatos, que ocorreram du-
rante a noite do último dia 7, na cida-
de de Pindaré-Mirim, no interior do
Maranhão. Entre as vítimas estão Car-
los Magno Pereira Aguiar, de 31 anos;
e Raimundo Nonato Lobato, de 35
anos. De acordo com a polícia, esse
crime teve a participação de inte-
grantes de uma facção criminosa.

O caso está sendo investigado pe-
la equipe da delegacia desse municí-
pio, que possuiu um prazo de 30 dias
para encaminhar o inquérito para o
Poder Judiciário. Ainda na quinta-fei-
ra (9), algumas testemunhas foram ou-
vidas pela polícia e ocorreram incur-
sões na localidade, mas os policiais não
conseguiram localizar os acusados.

Ação criminosa
A polícia informou que Carlos
Magno estava preso na Unidade
Prisional de Santa Inês acusado de
ter matado um homem, nome não
revelado, que fazia parte de uma
facção criminosa, na cidade de No-
va Olinda. Ele, após deixar o presí-
dio, por determinação judicial, foi
morar em Pindaré-Mirim.

Ainda de acordo com a polícia, os
faccionados de Nova Olinda ficaram
sabendo da localização de Carlos
Magno e, na noite do último 7, inva-
diram a residência do ex-presidiário,
localizada no bairro Alynne Salgado.

Durante a empreitada criminosa,
a esposa de Carlos Magno foi baleada
e veio a falecer. Ainda morreu um dos
faccionados, Raimundo Nonato, após
levar um golpe de faca. Carlos Magno

foi baleado, mas ainda conseguiu fu-
gir desse local.

O ex-presidiário foi perseguido pe-
las ruas dessa cidade e acabou sendo
baleado novamente pelos integran-

tes da facção. Os socorristas do Servi-
ço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia (Samu) foram acionados, mas en-
contraram Carlos Magno sem vida.

Os corpos das vítimas foram levados
para o hospital da cidade para serem
autopsiados e, logo após, liberados pa-
ra os familiares.

Duplo homicídio
A polícia continua investigando um
duplo homicídio ocorrido durante a
noite de quarta-feira, 8, no município
de Santa Inês, e as vítimas foram iden-
tificadas como Tiago Bispo Silva, de
21 anos; e Carlos Vinícius Santos Ba-
hia, de 21 anos.

Segundo a polícia, as vítimas che-
garam a discutir com um homem, no-
me não revelado, em um bar, nessa ci-
dade, no último dia 7, e, no dia se-
guinte, foram mortas a tiros em ple-
na via pública. Os acusados fugiram
em um veículo, de marca e placas não
identificadas. Carlos Vinícius come-
teu ato infracional quando era menor
de idade.

Prisões
Dois suspeitos de crime de estelio-
nato foram presos ontem e um de-
les é um idoso, de 77 anos. A polícia
informou que ele foi preso quando
tentava sacar um benefício previ-
denciário utilizando documentos fal-
sos na Caixa Econômica Federal do
bairro da Cohab.

O outro suspeito de estelionato foi
abordado também na capital. O de-
legado Ordilado Muniz, da Superin-
tendência Estadual de Investigações
Criminais (Seic), declarou que o deti-
do é acusado de comprar aparelhos
celulares, por meio da internet, utili-
zando documentos falsos.

Também foi preso ontem um acu-
sado de assalto a residências na Gran-
de Ilha. Uma das ações criminosas
ocorreu no Anjo da Guarda em que
roubaram uma quantia de R$ 30 mil,
veículo e celulares. �

Divulgação

GENEBRA 

A Organização Mundial da Saúde
(OMS) anunciou nesta quinta-feira
que está montando um painel in-
dependente para revisar sua con-
duta em relação à pandemia de Co-
vid-19 e a resposta dada pelos go-
vernos.

O anúncio foi feito após críticas
duras do presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, que acusa
a OMS de ter viés favorável à China,
e da notificação formal do governo
dos EUA na terça-feira de que se
desligará da agência da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) den-
tro de um ano.

A ex-primeira-ministra da Nova
Zelândia Helen Clark e a ex-presi-
dente da Libéria Ellen Johnson Sir-
leaf concordaram em liderar o pai-
nel e escolher seus membros, disse
o diretor-geral da OMS, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, em uma reu-
nião virtual com representantes dos
194 países-membros da organiza-

ção.
“Este é um momento de autor-

reflexão”, afirmou Tedros, obser-
vando que os Estados-membros da
OMS pediram por unanimidade em
maio uma avaliação da resposta glo-

bal à pandemia.
“Este não é um relatório padrão

em que se marca um quadrado e
depois é colocado em uma estante
para acumular poeira. Isto é algo
que levamos a sério”, afirmou Te-

dros, acrescentando que o painel
fornecerá um relatório provisório
em uma reunião anual de ministros
da Saúde que será reconvocada em
novembro.

Falando na reunião, Clark disse
que a atribuição “só pode ser des-
crita como excepcionalmente de-
safiadora”.

Transmissão pelo  ar
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) divulgou nesta quinta-feira
novas diretrizes sobre a transmis-
são do novo coronavírus, que re-
conhecem alguns relatos de trans-
missão pelo ar do vírus causador
da Covid-19, mas não chegou a
confirmar que o vírus se propaga
pelo ar.

Em suas diretrizes mais recentes
sobre transmissão, a OMS reconhe-
ceu que alguns relatos sobre casos
relacionados a espaços fechados lo-
tados sugeriram a possibilidade de
transmissão por aerossol, como res-
taurantes ou aulas de ginástica.�

População voltou às ruas da cidade de Barcelona após fim do isolamento 

Park Won-soon estava sendo acusado de assédio sexual por secretária

Delegacia da cidade de Pinheiro investiga  os crimes causados por uma rivalidade entre integrantes de facções 

Prefeito de Seul é
achado morto após 
um “testamento”

Uma das vítimas 
foi a esposa de
Carlos Magno  

Rivalidade de
facções deve ter
motivado crime

Ajuntament Barcelona
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Postos terão operação
contra aglomerações   
Ofensiva ocorrerá a partir de hoje, a pedido de empresários de revenda de
combustíveis; ação será repressiva, com apreensão de veículos, se for o caso 

T
erá início hoje (10) uma
ofensiva da Polícia Militar
nos postos de combustí-
veis de São Luís para fis-

calizar as aglomerações que vem
acontecendo durante a noite e a
madrugada nas dependências des-
sess estabelecimentos e entornos.
A ação é resultado de uma reunião
entre representantes da revenda de
combustíveis do Maranhão e o se-
cretário de Segurança Pública, Jef-
ferson Portela, no último dia 8.

Serão realizadas ações preventi-
vas e repressivas para identificar e
inibir as aglomerações com blitz
nos postos da capital, podendo
haver a apreensão de veículos e ou-
tras medidas necessárias, de acordo
com o que for identificado. “Nossa
posição é acabar com isso”, anun-
ciou Portela.

Medidas preventivas
Os empresários foram orientados a
intensificar as medidas de segu-
rança, com a retirada de mesas das
áreas externas das lojas de conve-
niência durante a madrugada, a
realização de demarcações com
cones para limitar o espaço de ocu-
pação de eventuais grupos nos pá-
tios dos postos, bem assim foi rei-
terada a necessidade de
cumprimento da lei municipal que
proíbe a vende de bebidas alcoóli-
cas de 2h às 6h.

Na referida reunião estiveram
presentes o presidente do Sind-
combustíveis, e proprietário da
Rede de Postos Natureza, Leopoldo
Santos, os empresários proprietá-
rios de postos de combustíveis Ma-
rines Toscatto, Antonio Luís Pereira,
Paulo Maciel e Benedito Colins, e o

representante jurídico do Sindicato,
Sidney Filho Nunes Rocha. Além do
secretário Jefferson Portela, tam-
bém participaram da reunião o Co-
mandante do Corpo de Bombeiros,
Cel. Célio Roberto, e o Comandante
da Polícia Militar, Cel. Pedro Ribeiro.

Terceiros
O presidente do sindicato, Leo-
poldo Santos, esclareceu que, em
razão da pandemia causada pela
Covid-19, com o fechamento de
estabelecimentos de lazer (espe-

cialmente no período noturno),
infelizmente, está sendo intensi-
ficada a aglomeração de pessoas
nos pátios dos postos, com con-
sumo de bebidas alcoólicas trazi-
das ou adquiridas de terceiros
após às 2h (vendedores ambu-
lantes), com uso de som automo-
tivo (grave poluição sonora) e cau-
sando badernas nos locais. “Além
dos prejuízos materiais e da de-
predação, os clientes que iriam até
a conveniência para comprar se
sentem inibidos e nem entram

nos postos”, disse.
Assim, a referida reunião refor-

çou a parceria entre o Sindicato dos
Revendedores dos Postos de Com-
bustíveis do Estado do Maranhão,
os proprietários dos Postos de Com-
bustíveis e a Secretaria de Segu-
rança Pública, com o compromisso
de promoção de ações integradas
entre os agentes públicos (espe-
cialmente a polícia), para identifi-
car e inibir as aglomerações, com o
objetivo de promover a segurança
da população como um todo. �

Posto de combustíveis, localizado na Avenida São Luís Rei de França, registra aglomerações  com frequência 

MA receberá R$ 709 mil
para saneamento básico
Estado gasta R$ 24,38 em água e esgoto por habitante, 53% a menos que a
média nacional, de R$ 52,53 por habitante, segundo, aponta levantamento 

Milhões de maranhenses ainda não
têm acesso a condições básicas,
como o saneamento. De acordo
com os últimos dados do Sistema
Nacional de Informações sobre Sa-
neamento (SNIS), ligado ao Minis-
tério do Desenvolvimento Regio-
nal, apenas 11,6% dos habitantes
do estado têm coleta de esgoto. Já
em relação ao abastecimento de
água, só 52,7% da população é aten-
dida. O Ministério do Desenvolvi-
mento Regional (MDR) autorizou
o repasse de R$ 30,7 milhões para
ações de saneamento básico em 17
estados brasileiros. O Maranhão é
um entre outros 10 estados que
vão receber repasses que totali-
zam mais de R$ 4 milhões. Ao
todo, a quantia destinada ao es-
tado será de R$ 709.924,83, distri-
buída para três municípios: São
Luís (97.399,40), Codó
(113.616,96) e Caxias (498.908,47).

Em 2017, os municípios do Ma-
ranhão receberam R$ 170 milhões
em investimentos, em serviços de
água e esgoto. Esse valor, no en-
tanto, ainda é baixo quando com-
parado com a média nacional. No
estado, o aporte representa R$
24,38 por habitante, 53% a menos
que a média nacional de R$ 52,53
por habitante.

Esses valores serão investidos
em obras de abastecimento, es-
gotamento sanitário, manejo de
águas pluviais e saneamento in-
tegrado, além de estudos e pro-
jetos para o setor. A maior parte
dos recursos foi destinada às re-
giões Nordeste (R$ 15,8 milhões)
e Norte (R$ 6,5 milhões), que pos-
suem os índices mais baixos de

cobertura dos serviços de água e
esgoto.

A responsabilidade pelas in-
tervenções é dos estados e mu-
nicípios e os pagamentos são rea-
lizados de acordo com a execução
dos serviços. “Estamos mantendo
o aporte em obras importantes e
que vão trazer melhores condi-
ções de vida à população brasi-
leira. Com esses recursos e a ga-
rantia de continuidade dos
serviços, também conseguimos
assegurar a oferta de empregos na
pandemia”, ressalta o ministro do
Desenvolvimento Regional, Ro-
gério Marinho.

Nordeste
Na região Nordeste, a capital po-
tiguar contará com R$ 6,5 milhões
para as obras de drenagem urbana

sustentável na Arena das Dunas.
Também no Rio Grande do Norte,
a cidade de Mossoró contará com
R$ 382,8 mil para a implantação
de sistema de esgotamento sani-
tário nos bairros Belo Horizonte,
Lagoa do Mato, Nova Betânia, Re-
denção, Santo Antônio e Santa
Delmira, além dos conjuntos ha-
bitacionais Abolição III e IV.

Em Olinda (PE), o Governo Fe-
deral garantiu o aporte de R$ 5 mi-
lhões para as obras de retificação e
revestimento de trecho do canal
Bultrins-Fragoso. Na Bahia, as ci-
dades de Camaçari, Itapetinga e
Salvador receberão, somados os re-
passes, R$ 1,7 milhão para ações de
abastecimento de água e projetos
na área de resíduos sólidos.�

Lançado 
o projeto
“Uniti
Virtual”, 
na UFMA
Lançado ontem (9),  em ato remoto,
o Uniti Virtual, um projeto da Uni-
versidade da Terceira Idade (Uniti)
da Pró Reitoria de Extensão e Cul-
tura, da Universidade Federal do Ma-
ranhão (UFMA).

A chefe de Divisão da Uniti e coor-
denadora do Projeto Uniti Virtual,
Maira Teresa Rocha, explicou que o
projeto é uma parceria da Uniti-
PROEC-UFMA junto à UnitiI de Paço
do Lumiar. “O projeto é voltado a pes-
soas a partir de 50 anos, em especial
os alunos da Uniti UFMA, que tive-
ram as suas atividades interrompi-
das em decorrência da Covid-19,
desde março. Com a necessidade de
isolamento social, os professores da
Uniti de Paço do Lumiar passaram
a produzir e socializar as videoaulas,
para que os alunos não se sentissem
tão isolados”, detalhou.

A primeira etapa ocorrerá por
meio de um curso de extensão on-
line, utilizando videoaulas produ-
zidas por professores da Uniti (uni-
dades de São Luís e de Paço do
Lumiar), que serão publicados no
canal do YouTube - Uniti/Paço do
Lumiar, diariamente, duas vezes ao
dia. Essa etapa será realizada de julho
e dezembro de 2020.

As videoaulas abordam higiene,
alimentação, atividades físicas, fi-
sioterapias, terapias ocupacionais,
arte e atenção emocional, entre ou-
tros assuntos.  “O projeto pode ser
definido em três palavras-chave: vir-
tualidade, videoaulas e inclusão di-
gital, sendo essa última presente na
virtualidade das videoaulas”, disse
Maira Rocha. �

Palafitas à margem do Rio Anil escancaram falta de saneamento básico

Ação de fiscalização
contra a Covid-19
ocorre em Caxias
Atividades não essenciais ficarão suspensas por
11 dias no município para conter o coronavírus

A Secretaria Municipal de Segurança
Pública, a Vigilância Sanitária, a Po-
lícia Militar, a Guarda Municipal e
equipe da Tributação fizeram uma
fiscalização conjunta ontem, em Ca-
xias para verificar as novas medidas
restritivas adotadas no município
para conter o avanço da Covid-19.
A vistoria teve o objetivo de sensi-
bilizar os proprietários para que
mantenham fechados os estabele-
cimentos que não prestam serviços
essenciais, como consta no Decreto
Municipal nº 185, de 6 de julho de
2020, que estabelece o funciona-
mento apenas de serviços essenciais
de 9 a 19 de julho.

O objetivo da  ação é reduzir a
disseminação do novo coronavírus
em Caxias. O município, desde que
abriu as atividades comerciais em
3 de junho, tem registrado um cres-
cimento na quantidade de casos
confirmados. Com isso, a gestão
municipal resolveu antecipar os fe-
riados de 1º de agosto (Adesão de
Caxias à Independência do Brasil)
e 4 de outubro (homenagem a São
Francisco) para esta quinta-feira
(9) e sexta-feira (10), respectiva-
mente.

Além da área comercial do Cen-
tro de Caxias, a periferia também foi
visitada e as barreiras instaladas na
MA-034 (zona urbana ao Povoado
Baú), MA-127 (Caxias a São João do
Sóter) e MA-349 (que liga Caxias a
Aldeias Altas), onde também con-
tou com a equipe da Secretaria Ad-
junta de Transportes, por meio dos
agentes de trânsito do município.

“Estamos realizando a fiscaliza-
ção, trabalhando o decreto e soli-

citando à população que colabore.
Mas quem não está acatando a
gente está fazendo notificações,
caso necessário”, frisou o secretário
municipal de Segurança Pública,
Sargento Mesquita.

Bancos
Com ia alteração do calendário, até
domingo (12), as atividades co-
merciais e bancárias não funcio-
narão. A partir de segunda-feira
(13) até o dia 19 de julho, somente
os serviços essenciais podem fun-
cionar, a exemplo de bancos, far-
mácias, supermercados, dentre ou-
tros, seguindo as orientações de
distanciamento social, uso de más-
cara, água e sabão ou álcool em gel.
No caso específico dos bancos, a
partir desta segunda-feira até dia
19 de julho, o atendimento será
realizado a cada dia com base nas
iniciais dos nomes. �

Obra na Litorânea
para a rota do BRT
avança com asfalto
Máquinas pesadas são utilizadas no projeto do
prolongamento da via até a praia do Olho d’Água

O Sistema BRT (Bus Rapid Transit)
será implantado na Grande Ilha,
para interligar os municípios me-
tropolitanos de São Luís, São José
de Ribamar, Paço do Lumiar e Ra-
posa. Para esse projeto, que é divi-
dido em dois lotes, estão sendo fei-
tos o prolongamento da Avenida
Litorânea e a requalificação da Ave-
nida dos Holandeses. O estabeleci-
mento desse corredor exclusivo de
tráfego binário está promovendo a
extensão da Litorânea em 1.800 me-
tros, que já está recebendo uma ca-
mada asfáltica, como verificou o Jor-
nal O Estado.

Segundo observou a reportagem,
várias máquinas pesadas conti-
nuam atuando no prolongamento
da Avenida Litorânea, para a im-
plantação do novo corredor de
transporte BRT. 

No solo, várias marcas desses veí-
culos da construção civil podem ser
verificados. O terreno está sendo
preparado para receber a pavimen-
tação asfáltica, assim como está
sendo realizado na região do Ara-
çagi, em São José de Ribamar. Antes
dessa etapa, houve a construção do
muro de contenção e o assenta-
mento dos tubos que irão receber

as águas pluviais, com a drenagem
profunda.

E, ainda, a construção da base
dos pilares das pontes na foz do Rio
Claro e do Rio Pimenta. Para essa
etapa, foram colocadas estacas es-
cavadas a 12 metros de profundi-
dade. A previsão de entrega do pro-
longamento da Litorânea era para
dezembro do ano passado, con-
forme o cronograma para a primeira
fase da implantação do Sistema BRT.

O projeto
Segundo informações que cons-
tam no portal da Agência Estadual
de Mobilidade Urbana e Serviços
Públicos (MOB), o investimento
para o projeto do novo modelo de
transporte público é na ordem dos
R$ 140 milhões. 

De acordo com o órgão do Go-
verno do Estado, o sistema está di-
vidido em dois lotes. O Lote 1 com-
põe o prolongamento da Avenida
Litorânea em 1.800 metros. Além
disso, também estão previstas a re-
qualificação da Avenida São Carlos
e da Litorânea, da foz do Rio Pi-
menta à foz do Rio Calhau. �

Camada asfáltica está sendo aplicada no prolongamento da Litorânea

SAIBA MAIS

Caxias tem 1.492 pessoas
recuperadas, dos atuais
1.996 casos confirmados
da Covid-19, segundo o
último boletim
epidemiológico. Além
disso, 7.790 testes foram
realizados; outros 6.109
casos foram descartados;
419 pessoas estão em
isolamento domiciliar em
tratamento; em internação
hospitalar são 26 pessoas
e já houve 59 óbitos.

Paulo Soares

Divulgação

Arquivo

Íntegra em oestadoma.com/488373

Íntegra em oestadoma.com/488362 Íntegra em oestadoma.com/488396
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00H34 ................ 0.8M

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

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

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

A política de desmonte ambiental posta em prática pelo governo 
Jair Bolsonaro, detonada pelo ministro da área Ricardo Sales, está 
provocando faíscas e labaredas em cadeia tanto dentro do Brasil 
quanto globalmente.

Reação em cadeia 

Dino admite possível 
mudança de partido

 Governador do Maranhão foi convidado pelo presidente do PSB nacional, Carlos Siqueira, para mudar de legenda. Em resposta, Flávio Dino admitiu que 
pode haver uma "dança das cadeiras" em vários partidos do Brasil depois das eleições municipais de 2020, incluindo a sua própria saída do PCdoB. Além dis-

so, o ainda comunista criticou uma possível candidatura própria do PT para a Presidência da República em 2022 e ressaltou aliança histórica com o PSB. 
PÁGINA 5

"Obras estão com 
ritmo acelerado", diz 
Edivaldo Holanda Jr.

VIA INTERNET 
Moto quer transmitir 

online seus jogos 
como mandante

A diretoria do Papão já encami-
nhou documento endereçado à 

FMF, que responde à  perguntas fei-
tas pela entidade. A primeira partida 
que pode ser transmitida deve ser o 
clássico Maremoto, na última roda-

da da competição. PÁGINA 11

HOJE É DIA

 PÁGINA 9

Ele acompanhou o andamento dos serviços 
que são parte de um amplo pacote de ações 
de infraestrutura que estão em andamento 

em mais de 200 frentes de trabalho por toda a 
cidade. A pavimentação na Coheb Sacavém e 
implantação de drenagem profunda no Tibiri 

e Santa Bárbara, que integram o programa 
São Luís em Obras foram vistoriadas ontem. 

PÁGINA 6

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

PÁGINA  3

Justiça concede 
prisão domiciliar a 
Queiroz e esposa

RACHADINHA

  PÁGINA 7

Consumo de pizza 
segue alto mesmo 

durante a pandemia 
e diminui crise

Vírus pode gerar
lesões cerebrais 

graves como sequela

Pandemia aumenta 
mortes por fome 

para 12 mil por dia
PÁGINA  2

Laboratório de 
Wuhan volta a negar 

que liberou vírus
PÁGINA  3
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Para entender melhor o cenário, pesquisadores reuniram e analisaram as descobertas
de estudos sobre covid-19 em todo o mundo que relataram complicações neurológicas

PANDEMIA

Vírus pode provocar
lesões cerebrais graves

C
i en tis tas do Rei no Uni do en- 
con tra ram evi dên ci as de que 
a co vid-19 po de le var a pro- 
ble mas ce re brais gra ves co- 

mo se que la. O es tu do é mais um que 
mos tra evi dên ci as des se ti po de com- 
pli ca ção.

A pes qui sa, pu bli ca da na re vis ta ci- 
en tí fi ca Brain, nes ta quar ta-fei ra (8), 
mos tra que os pa ci en tes re cu pe ra dos 
da co vid-19 po dem ter con fu são men- 
tal, der ra mes e da nos nos ner vos. Os 
sin to mas fo ram en con tra dos, in clu si- 
ve, em pa ci en tes que não ti ve ram ca- 
sos gra ves da do en ça. “O que vi mos 
com al guns des ses pa ci en tes de Adem 
e em ou tros pa ci en tes é que vo cê po- 
de ter uma neu ro lo gia gra ve, po de es- 
tar bas tan te do en te, mas na ver da de 
tem uma do en ça pul mo nar tri vi al”, 
dis se Mi cha el Zan di, um dos au to res 
do es tu do, ao The Guar di an.

O es tu do foi fei to na University Col- 
le ge Lon don (UCL) com 43 pa ci en tes 
que ti ve ram a co vid-19 e so fre ram de 
pro ble mas ce re brais. Des ses, no ve de- 
sen vol ve ram uma do en ça ra ra cha- 
ma da en ce fa lo mi e li te dis se mi na da 
agu da (Adem), que atin ge o sis te ma 
ner vo so.

Os au to res do es tu do re la ta ram que 
o nú me ro de ca sos de ADem no hos- 
pi tal era de um por mês an tes da pan- 
de mia. En tre abril e maio, o nú me ro 
au men tou pa ra dois ou três por se ma- 
na.

Ain da ti ve ram se te ou tros pa ci en- 
tes no es tu do que fo ram di ag nos ti ca- 
dos com sín dro me de Guil lain-Bar ré.

Um ou tro es tu do, pu bli ca do na re-

Der ra mes

O ESTUDO É MAIS UM QUE MOSTRA EVIDÊNCIAS DESSE TIPO DE COMPLICAÇÃO

vis ta The Lan cet Neurology, cons ta tou 
que der ra mes, de li rium e ou tras com- 
pli ca ções neu ro ló gi cas são re la ta dos 
na mai o ria dos paí ses em que hou ve 
gran des sur tos da co vid-19.

Um es tu do pu bli ca do na re vis ta 
The Lan cet Neurology cons ta tou que 
der ra mes, de li rium e ou tras com pli- 
ca ções neu ro ló gi cas são re la ta dos na 
mai o ria dos paí ses em que hou ve 
gran des sur tos da co vid-19. A pes qui- 
sa, da Uni ver si da de de Li ver po ol, 
lem bra que a do en ça tem si do as so ci- 
a da prin ci pal men te a pro ble mas co- 
mo di fi cul da de em res pi rar, fe bre e 
tos se. No en tan to, os ci en tis tas des ta- 
cam que se tor nou ca da vez mais cla ro 
que ou tros pro ble mas po dem ocor rer 
em pa ci en tes. Is so in clui con fu são, 
aci den te vas cu lar ce re bral (AVC), in- 
fla ma ção do cé re bro, me du la es pi- 

nhal e ou tros ti pos de do en ças neu ro-
ló gi cas.

Pa ra en ten der me lhor o ce ná rio, os 
pes qui sa do res reu ni ram e ana li sa ram 
as des co ber tas de es tu dos so bre co- 
vid-19 em to do o mun do que re la ta- 
ram com pli ca ções neu ro ló gi cas. A re- 
vi são, que in cluiu pes qui sas da Chi na, 
da Itá lia e dos EUA, en tre ou tros, en- 
con trou qua se mil pa ci en tes com do- 
en ça ce re bral, me du la es pi nhal e ner-
vo sa as so ci a das ao Sars-CoV-2. A pes-
qui sa do ra Su zan nah Lant, que par ti- 
ci pou do pro je to, diz: “Em bo ra es sas 
com pli ca ções se jam re la ti va men te in-
co muns, o gran de nú me ro de ca sos de 
co vid-19 sig ni fi ca glo bal men te que o 
nú me ro to tal de pa ci en tes com pro- 
ble mas neu ro ló gi cos pro va vel men te 
se rá bas tan te gran de”.

Uma das com pli ca ções en con tra-
das re la ci o na das à co vid-19 é a en ce- 
fa li te, que é a in fla ma ção e o in cha ço 
do cé re bro. 

MUNDO

Coronavírus ultrapassa 12 milhões de casos

MAIS DE 12 MILHÕES DE PESSOAS FORAM INFECTADAS PELO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNDO, QUASE METADE DELAS NA AMÉRICA

Cin co mi lhões de aus tra li a nos re- 
tor na ram ao con fi na men to nes ta
quin ta-fei ra, en quan to a pan de mia de
co ro na ví rus pros se gue em ace le ra ção
nos Es ta dos Uni dos, com mais de três
mi lhões de ca sos, e Bra sil, com 1,7 mi- 
lhão de in fec ta dos, in cluin do o pre si- 
den te Jair Bol so na ro.

Mais de 12 mi lhões de pes so as fo- 
ram in fec ta das pe lo no vo co ro na ví rus
no mun do, qua se me ta de de las na
Amé ri ca La ti na e Es ta dos Uni dos, se- 
gun do um ba lan ço da AFP.

Os paí ses mais afe ta dos são Es ta- 
dos Uni dos, com 3.055.101 con tá gi os
e 132.309 mor tes, e Bra sil, com
1.713.160 ca sos e 67.964 ví ti mas fa tais.
A Or ga ni za ção Mun di al da Saú de
(OMS) ad ver tiu que as “di vi sões” da
co mu ni da de in ter na ci o nal fa zem
com que o ví rus ga nhe ter re no.

“Não po de re mos der ro tar a pan de- 
mia se es ta mos di vi di dos”, de cla rou
Te dros Adha nom Ghebreyesus, di re- 
tor ge ral da or ga ni za ção. Di an te do
avan ço da pan de mia, Mel bour ne, a
se gun da mai or ci da de da Aus trá lia,
de ci diu im por no va men te o con fi na- 
men to, pou cas se ma nas de pois de
sus pen der as res tri ções.

“A ideia de não po der ver as pes so as
que vo cê ama e com as quais es tá pre- 
o cu pa do é re al men te an gus ti an te”,

dis se, en tre lá gri mas, Mo ni ca
Marshall, mo ra do ra de Mel bour ne
que viu sua mãe de 91 anos pas sar a
mo rar re cen te men te em um ca sa de
re pou so.

Sem va ci na ou tra ta men to efe ti vo
dis po ní vel, os es pe ci a lis tas con si de- 
ram ne ces sá rio o dis tan ci a men to so- 
ci al pa ra con ter o ví rus, mas a me di- 
da da pro vo ca em vá ri as par tes do
mun do, por fal ta de in for ma ção e por
seus cus tos econô mi cos.

Em Mel bour ne, os com pra do res es- 
va zi a ram as pra te lei ras dos su per mer- 
ca dos e a prin ci pal re de do país vol tou
a im por res tri ções pa ra a ven da de al- 
guns pro du tos. Na Eu ro pa, on de mui- 
tos paí ses con se gui ram con tro lar os
fo cos de epi de mia, a Fran ça afir mou
que per ma ne ce em aler ta por um pos- 
sí vel no vo sur to.

O no vo pri mei ro-mi nis tro do país,
Je an Cas tex, pro me teu, no en tan to,
que o país não vol ta rá a im por um
con fi na men to tão se ve ro co mo o an- 
te ri or. “Apren de mos que as con- 
sequên ci as econô mi cas e hu ma nas
de uma qua ren te na to tal são de sas- 
tro sas”, de cla rou.

“Pre ci sa mos cho rar jun tos”
O pre si den te bra si lei ro tui tou na

quar ta-fei ra que “com a gra ça de Deus
vi ve rei ain da por mui to tem po”, de- 

pois de fen der mais uma vez o uso da
po lê mi ca hi dro xi clo ro qui na pa ra tra- 
tar a do en ça.

No Bra sil, a co vid-19 co lo ca os in dí- 
ge nas da Amazô nia di an te da en cru zi- 
lha da de per ma ne cer na al deia, com
pou cos re cur sos mé di cos, ou ir pa ra a
ci da de, ar ris can do-se ao con tá gio e ao
de sar rai ga men to cul tu ral.

“Eu que ro le var o cor po do meu fi-
lho de vol ta pra mi nha al deia (…),
Pre ci sa mos cho rar jun tos”, dis se Lu ci-
ta Sa no ma à AFP atra vés de um in tér-
pre te.

Seu be bê de dois me ses fa le ceu e foi
en ter ra do com sus pei ta de co ro na ví- 
rus em Boa Vis ta, a mais de 300 km de
seu lar, sem que ela es ti ves se ci en te,
con tra ri an do sua cul tu ra yanomami,
que cre ma seus mor tos.

Nos Es ta dos Uni dos, o pre si den te
Do nald Trump en fren ta os es pe ci a lis- 
tas do pró prio go ver no e cri ti ca o Cen- 
tro pa ra o Con tro le e Pre ven ção de
Do en ças por re co men dar uma re a- 
ber tu ra das es co las que o che fe de Es-
ta do con si de ra mui to res tri ti va.

Au to ri da des lo cais se es for çam pa- 
ra con ter a pro pa ga ção do ví rus, que
so ma mi lha res de ca sos a ca da dia.
Mui tas ci da des e es ta dos ame ri ca nos
fo ram obri ga dos a re cu ar nas me di das
de re a ber tu ra.

LEI Nº 13.979/2020

TRANSPARÊNCIA

Municípios divulgam
gastos após pedido do MP

Após ajui za men to de Ações Ci vis Pú bli cas (ACPs) do
Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão, no mês de ju nho, os
mu ni cí pi os de Gra ça Ara nha, Ara ri e São Ben to pas sa- 
ram a di vul gar os gas tos efe tu a dos no com ba te à pan de- 
mia da Co vid-19 no Por tal da Trans pa rên cia. Ape nas Tu- 
ri a çu, que tam bém foi al vo de ACP, ain da não dis po ni bi- 
li zou as in for ma ções. Tam bém foi so li ci ta da a atu a li za- 
ção diá ria nos si tes das pre fei tu ras dos no vos ca sos re- 
gis tra dos da do en ça.

A pre fei tu ra de Gra ça Ara nha cri ou, no Por tal da
Trans pa rên cia do mu ni cí pio, uma aba es pe cí fi ca pa ra a
di vul ga ção das des pe sas re a li za das à pan de mia. Tam- 
bém cons ta no por tal da trans pa rên cia três li ci ta ções re- 
fe ren tes a com pra de ma te ri ais e um his tó ri co do nú me- 
ro de ca sos da Co vid-19.

O mu ni cí pio de São Ben to dis po ni bi li zou os da dos
dos gas tos du ran te a pan de mia re fe ren tes aos di as 29 de
abril a 3 de ju nho. Já no Por tal da Trans pa rên cia da Pre- 
fei tu ra de Ara ri, as des pe sas mu ni ci pais en tre os di as 7
de abril a 22 de ju nho tam bém já es tão dis po ní veis.

No ca so de Tu ri a çu, cons ta no si te da Pre fei tu ra ape- 
nas o bo le tim epi de mi o ló gi co com o nú me ro de ca sos
con fir ma dos e o to tal de óbi tos oca si o na dos pe lo co ro- 
na ví rus. A úl ti ma atu a li za ção foi re a li za da em 30 de ju- 
nho.

A não di vul ga ção das des pe sas re la ti vas ao en fren ta- 
men to da pan de mia con tra ria a Lei 13.979/2020. San ci- 
o na da em fe ve rei ro, a re fe ri da lei dis põe so bre as me di- 
das que de vem ser ado ta das na vi gên cia do atu al es ta do
de emer gên cia de saú de pú bli ca.

Os ges to res pú bli cos não pre ci sam, de acor do com a
lei, re a li zar li ci ta ções pa ra a com pra de ma te ri ais ne ces- 
sá ri os no com ba te à pan de mia. Po rém, a lei es ta be le ce
que to dos os gas tos re a li za dos no pe río do emer gen ci al
de ve rão ser di vul ga dos nos si tes ofi ci ais dos ór gãos de
go ver no res pon sá veis pe las com pras.

Du ran te to do pe río do da pan de mia, o Mi nis té rio Pú- 
bli co do Ma ra nhão tem atu a do na fis ca li za ção do uso
dos gas tos pú bli cos, as sim co mo na emis são de Re co- 
men da ções aos ges to res pú bli cos, vi san do a me lho ria
dos ser vi ços de saú de pres ta dos à so ci e da de

COMEÇO

Laboratório de Wuhan
nega que deixou vírus  sair

LABORATÓRIO DE WUHAN NEGA QUE DEIXOU O VÍRUS ESCAPAR

O la bo ra tó rio de vi ro lo gia de Wuhan, acu sa do de ter
li be ra do o ví rus que cau sou a pan de mia de co vid-19, de- 
fen deu su as me di das de se gu ran ça em re por ta gem exi- 
bi da pe la te le vi são chi ne sa.

Lo ca li za do na ci da de on de o ví rus apa re ceu no fi nal
do ano pas sa do, o la bo ra tó rio P4 tra ba lha com ce pas de
ví rus par ti cu lar men te pe ri go sas, e há hi pó te ses que su- 
ge rem que es te ve na ori gem da pan de mia.

O di re tor do La bo ra tó rio Na ci o nal de Bi os se gu ran ça,
Yuan Zhi ming, re ba teu es sa ideia em uma re por ta gem
pro du zi da pe la te le vi são es ta tal CCTV.

“Sem au to ri za ção, ne nhum mos qui to po de en trar no
la bo ra tó rio”, dis se Yuan na ma té ria que pa re ce ter si do
re a li za da den tro das ins ta la ções, inau gu ra das em 2017.

“Ne nhum dos nos sos téc ni cos de la bo ra tó rio po de ti- 
rar nem uma go ta de água, ou um pe da ço de pa pel”, as- 
se gu rou.

Se gun do o di re tor, “as pes so as que ima gi nam que po- 
de ría mos ti rar ani mais do la bo ra tó rio pa ra ven dê-los,
ou que po de ri am ter es ca pa do, não têm ideia do nos so
fun ci o na men to”.

A te o ria de mai or con sen so é que o ví rus te ria sua ori- 
gem em um mor ce go, ou um pan go lim, e que de pois
pas sou pa ra o ho mem. O pro vá vel lo cal de con ta mi na- 
ção se ria um mer ca do de Wuhan, on de ani mais sel va- 
gens eram ven di dos vi vos.

A epi de mia já con ta mi nou 12 mi lhões de pes so as no
mun do, com mais de meio mi lhão de mor tes.

Yuan Zhi ming con si de rou “na tu ral” seu la bo ra tó rio
des per tar sus pei ta, por que é o mais pró xi mo do epi cen- 
tro da epi de mia. Ele dis se, po rém, es tar con fi an te de que
“os ru mo res se dis si pa rão pro gres si va men te”.

“Não hou ve fu ga de pa tó ge nos, ou con ta mi na ção hu- 
ma na”, no la bo ra tó rio, cons truí do em co la bo ra ção com
a Fran ça, fri sou o di re tor.

São Luís, sexta-feira, 10 de julho de 2020
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A queridinha dos brasileiros foi e está sendo dos mais consumidos na pandemia. A
receita não é brasileira, mas é uma paixão nacional que cai bem em qualquer situação

PA TRÍ CIA CU NHA

Ca la bre sa

DIA DA PIZZA

Pizzarias não passaram
por crise na pandemia

E
la es tá pre sen te em qua se to- 
das as ro das fes ti vas e é di fí cil
en con trar quem não gos te.
Nes te fa tí di co ano em que a

pan de mia cau sa da pe lo co ro na ví rus
fez com que o mun do in tei ro se re co- 
lhes se, bra si lei ros au men ta ram o con- 
su mo de co mi das pron tas, ti po fast fo- 
od, e a pro du ção de piz zas au men tou.
Ho je, dia 10 de ju lho, o Bra sil co me- 
mo ra o Dia da Piz za. Se gun do da dos
da As so ci a ção Piz za ri as Uni das do
Bra sil, são pro du zi das por dia cer ca de
1 mi lhão de las.

E se pa ra mui tos em pre en de do res,
a pan de mia e su as con sequên ci as fo- 
ram de pre juí zo pa ra seus ne gó ci os,
pa ra o mer ca do da piz za hou ve quem
co me mo ras se. As piz za ri as, di an te
des sa pan de mia, ti ve ram um au men- 
to con si de rá vel de pe di dos, fa zen do
com que au men tas sem as su as ven- 

das por con ta da quan ti da de de pes- 
so as que es tão evi tan do sair de ca sa,
es pe ci al men te quan do em São Luís
foi ado ta do o pe río do de lock down.
Mes mo com a au to ri za ção pa ra fun ci- 
o na men to de ba res, lan cho ne tes e
res tau ran tes aten den do às re gras de
de cre to es ta du al, tan to piz za ri as de
bair ro quan to al guns res tau ran tes
ain da es tão tra ba lhan do em rit mo
ape nas de delivery ou re ti ra da na lo ja.
“Co mo a gen te já ope ra va mes mo
com delivery an tes da pan de mia, pa ra
a gen te não hou ve pro ble ma por que
con ti nu a mos tra ba lhan do. Até ti ve- 
mos que au men tar o nú me ro de en- 
tre ga do res por que a de man da tam- 
bém au men tou”, con tou o ge ren te de
uma piz za ria na Coha ma, An dré Men- 
des.

De acor do com An dré, seu em pre- 
en di men to ain da es tá em ex pan são e
é con si de ra da uma “lo ja de bair ro”. “A
gen te co me mo ra ca da cli en te, e quan- 
do is so pas sar a gen te vai abrir um sa- 

lão pa ra re ce ber o cli en te pre sen ci al-
men te. Por en quan to só tra ba lha mos
com re ti ra da e delivery. Que re mos
pas sar das 30 piz zas que en tre ga mos
em um dia de se ma na, por exem plo”.

A gen te co me mo ra ca da

cli en te, e quan do is so

pas sar a gen te vai abrir

um sa lão pa ra re ce ber o

cli en te pre sen ci al men te.

Por en quan to só

tra ba lha mos com

re ti ra da e delivery

Vendas aumentaram durante momento crítico
Pa ra Al zir Du ai li be, do Rei da Piz za,

no Ca lhau, du ran te o pe río do mais
crí ti co da pan de mia, as ven das au- 
men ta ram em 20%. Ele, que ain da
não abriu o sa lão pa ra con su mo pre- 
sen ci al, con ti nua ope ran do em
delivery, con ta que pre ci sou au men- 
tar em 50% o qua dro de pro fis si o nais
da piz za ria. “Ti ve mos que in ten si fi car
o tra ba lho pa ra aten der a de man da.
Em re la ção ao pe río do sem pan de mia
ti ve mos acrés ci mo sim, gra ças a Deus.
Foi ruim pa ra piz za ri as que tra ba lha- 
vam só com sa lão, mas pa ra quem já
ope ra va em delivery, não”, dis se ele,
que pro duz em mé dia 2 mil piz zas por
mês.

Ti ve mos que in ten si fi car

o tra ba lho pa ra aten der

a de man da

No Bra sil exis tem pe lo me nos 40
mil piz za ri as for mais e in for mais, em
um mer ca do li de ra do por pe que nos

em pre en de do res, em que 60% de les
ope ra ape nas atra vés de en tre ga. Rai- 
mun do San tos, de uma piz za ria na Ci- 
da de Ope rá ria, tam bém é um des ses
60%, “Um bal cão, três pro fis si o nais na
co zi nha e dois motoboys. É as sim que
a gen te tra ba lha. Co me ça mos pe que- 
nos, com pre ços po pu la res, e quem
sa be a gen te cres ce, abre um res tau- 
ran te?”, acre di ta.

Um bal cão, três

pro fis si o nais na co zi nha

e dois motoboys. É as sim

que a gen te tra ba lha.

Co me ça mos pe que nos,

com pre ços po pu la res, e

quem sa be a gen te

cres ce, abre um

res tau ran te?

Em uma pes qui sa da As so ci a ção
Piz za ri as Uni das do Bra sil pu bli ca da
no por tal 6minutos, as piz za ri as que
se de di cam ex clu si va men te ao
delivery ti ve ram uma al ta de 10% nas
ven das, em mé dia. Por ser um pro du- 
to que dá pa ra 3 ou 4 pes so as co me- 
rem, aca ba sen do uma ali men ta ção
de mo crá ti ca e mais em con ta. “Uma
piz za aqui em ca sa, que so mos 3 pes- 
so as, dá pa ra su prir bem a nos sa ne- 
ces si da de e não sai ca ro, con tou Lu ci- 
a na Cos ta.   É sem pre bom lem brar
que, ao re ce ber al gu ma en tre ga, é im- 
por tan te que se la ve as mãos com
água e sa bão e, se pos sí vel, pas se um
ál co ol em gel pa ra ga ran tir a lim pe za.

A As so ci a ção Piz za ri as Uni das do
Bra sil re a li zou en tre mar ço e iní cio de
ju nho pes qui sas en tre as so ci a dos e
não as so ci a dos, com o ob je ti vo de le- 
van tar da dos do se tor em meio a pan- 
de mia. Exis tem atu al men te pou co
mais de 40 mil piz za ri as, for mais e in- 
for mais, no país.  Com a pan de mia, a
pa la vra da vez foi adap ta ção. O se tor,
que já vem nos úl ti mos anos em cres- 
cen te ex pan são pa ra o delivery, as sim
co mo tan tos ou tros da área de fo od-
ser vi ce te ve que se adap tar, mas vi si- 
vel men te foi um dos me nos afe ta dos.
Pe la pes qui sa, a piz za de Ca la bre sa foi
elei ta a prin ci pal pai xão dos bra si lei-
ros, se gui dos pe los sa bo res Por tu gue- 
sa, e de pois, Fran go com Catupiry.
“Com cer te za a piz za de ca la bre sa é
pre fe rên cia na ci o nal e ma ra nhen se. É
a mais pe di da do car dá pio”, dis se Al- 
zir Du ai li be.

Com cer te za a piz za de

ca la bre sa é pre fe rên cia

na ci o nal e ma ra nhen se

Va gas
• Ní vel Fun da men tal (sa lá ri os de R$ 1.574)

• Ní vel mé dio e téc ni co

• Ní vel Su pe ri or

DA RE DA ÇÃO

Ten ta ti va de es te li o na to

IMPERATRIZ

Câmara abre vagas com
salários de até R$ 5 mil

SÃO 50 VAGAS PARA TODOS OS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE

A Câ ma ra de Im pe ra triz pu bli cou o edi tal de con cur- 
so pú bli co que es tá ofe re cen do 50 va gas, sen do 33 pa ra
con tra ta ção ime di a ta e 17 des ti na das à for ma ção de ca- 
das tro re ser va. A ban ca or ga ni za do ra do cer ta me é o
Ins ti tu to Co e lho Ne to.

Agen te Pa tri mo ni al
Jar di nei ro
Agen te de Ser vi ços Ge rais

Téc ni co Le gis la ti vo
Agen te de Se gu ran ça do Le gis la ti vo
In tér pre te de Li bras

Téc ni co em Co mu ni ca ção So ci al
Téc ni co em In for má ti ca

En fer mei ro
As sis ten te So ci al
Co mu ni ca ção So ci al (Ha bi li ta ção em Jor na lis mo)

Psi có lo go
Pro cu ra dor Le gis la ti vo

Con ta dor
En ge nhei ro Ci vil
Ana lis ta de Sis te mas

Mé di co
A jor na da de tra ba lho se ma nal se rá de 20 ho ras pa ra o
car go de Pro cu ra dor Le gis la ti vo e de 30 ho ras pa ra os de- 
mais car gos.

Ins cri ções
As ins cri ções po dem ser re a li za das até o dia 24 de ju lho
por via in ter net, no si te da ban ca or ga ni za do ra.

COHAB

Idoso é preso por fraude
em banco na Cohab

IDOSO DE 77 ANOS FOI PRESO EM UMA AGÊNCIA DA CAIXA

Na ma nhã de on tem, quin ta-fei ra (9), a Po lí cia Ci vil
do Ma ra nhão, por in ter mé dio da Su pe rin ten dên cia de
Po lí cia Ci vil da Ca pi tal (SPCC) e a Sec ci o nal Nor te, pren- 
deu em fla gran te um ido so, de 77 anos, em uma agên cia
da Cai xa Econô mi ca Fe de ral, na Cohab, por ten ta ti va de
es te li o na to.

De acor do com a po lí cia, o sus pei to foi en con tra do
em pos se de uma car tei ra de iden ti da de fal sa, ten tan do
efe tu ar o sa que de um be ne fí cio pre vi den ciá rio.

Em ra zão dos fa tos, foi da do voz de pri são ao con du- 
zi do, o qual foi en ca mi nha do à Se de da Po lí cia Fe de ral
em São Luís, on de foi au tu a do em fla gran te pe lo cri me
de es te li o na to na mo da li da de ten ta da.

No dia 3 de ju nho, a Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão pren- 
deu em fla gran te uma mu lher, de 63 anos, em ra zão de
ter si do en con tra da no in te ri or da Cai xa Econô mi ca Fe- 
de ral, tam bém na agên cia da Cohab, em pos se de uma
car tei ra de iden ti da de fal sa, ten tan do efe tu ar o sa que de
um be ne fí cio pre vi den ciá rio.

Em abril, a Po lí cia Mi li tar pre deu dois ho mens que es- 
ta vam em pos se de 110 car tões de be ne fi ciá ri os da Cai xa
Econô mi ca Fe de ral nas pro xi mi da des da Pra ça João Lis- 
boa, re gião cen tral de São Luís.

São Luís, sexta-feira, 10 de julho de 2020
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Partes de um cadáver encontrados no Porto do Barbosa, em Ribamar, podem ser de
um dos pescadores desaparecidos. Tábua e isopor foram achados na Ilha de Curupu

PESCADORES DESAPARECIDOS

Corpo e vestígios do
barco são encontrados

N
a ma nhã de on tem, quin ta-
fei ra (9), por vol ta das 
10h30, fo ram en con tra das 
par tes de um cor po, que 

ain da não iden ti fi ca do, ao la do do cais 
do Por to do Bar bo sa, na ci da de de São 
Jo sé de Ri ba mar, lo ca li za da na re gião 
me tro po li ta na de São Luís.

De acor do com in for ma ções, equi- 
pes do Ins ti tu to Mé di co Le gal (IML) e 
do Ins ti tu to de Cri mi na lís ti ca (Icrim) 
fo ram ao lo cal, fi ze ram os pro ce di- 
men tos de pra xe e re co lhe ram as par- 
tes do ca dá ver.

Uma equi pe da Su pe rin ten dên cia 
de Ho mi cí di os e Pro te ção à Pes soa 
(SHPP) tam bém es te ve no lo cal. Se- 
gun do a SHPP a sus pei ta é que po de 
ser de um dos três pes ca do res que es- 
tão de sa pa re ci dos há cer ca de du as 
se ma na, des de que par ti ram do Por to 
do Bra ga, no mu ni cí pio de Ra po sa, 
que tam bém é lo ca li za do na Gran de 
Ilha.

Ves tí gi os do bar co
Nas bus cas re a li za das na úl ti ma 

quar ta-fei ra (8), o Cor po de Bom bei- 
ros e o Cen tro Tá ti co Aé reo (CTA), lo- 
ca li za ram uma tá bua e uma tam pa de 
iso por, que foi en con tra da pró xi mo a 
Ilha de Cu ru pu, em Ra po sa. De acor- 
do com pes ca do res da re gião, es se 
ma te ri al po de per ten cer ao bar co que 
os ho mens usa vam quan do de sa pa re- 
ce ram.

Os pes ca do res, iden ti fi ca dos co mo 
Fran cis co Jo sé Pe rei ra de Araú jo, de 25 
anos, Lu cas dos San tos, de 18 anos e 
An dré Ve ras Sil va, de 37 anos, de sa pa- 
re ce ram há du as se ma nas, após te rem 
saí do do Por to de Bra ga, com des ti no 
ao Fa rol de San ta na, no mu ni cí pio de

EQUIPES DO ICRIM, IML E SHPP ESTIVERAM NO PORTO DO BARBOSA, EM RIBAMAR

Hum ber to de Cam pos, on de eram 
acos tu ma dos a pes car.

De acor do com in for ma ções do 
che fe de de par ta men to de res ga te do 
CTA, te nen te-co ro nel Al cir, as bus cas 
ago ra vão se in ten si fi car na Baía de 
São Jo sé e Baía do Ar rai al, pró xi mo a 
re gião on de fo ram en con tra dos os ob- 
je tos.

Além do Cor po de Bom bei ros e 
CTA, tam bém vão par ti ci par das bus- 
cas equi pes do Cor po de Bom bei ros 
Ma rí ti mos e a Ma ri nha.

En ten da
Des de do dia 25 de ju nho, os três 

pes ca do res de sa pa re ce ram. 
A vi a gem te ria du ra ção cin co di as, 

mas ca so a pes ca fos se boa, a vi a gem 
po de ria se es ten der mais. Por is so, al- 
guns fa mi li a res de mo ra ram a re gis trar 

o de sa pa re ci men to dos pes ca do res, 
que foi fei to so men te no úl ti mo do- 
min go (5).

Des de en tão, o Cor po de Bom bei- 
ros e o Cen tro Tá ti co Aé reo (CTA) fo-
ram aci o na dos pa ra ten tar lo ca li zar os 
três ho mens, mas par te do ma te ri al de 
pes ca das ví ti mas, co mo cai xas de iso-
por, re des de pes ca, ban dei ras e si na- 
li za do res do bar co fo ram acha dos nas 
lo ca li da des Si ni bu tiu e Ca ra raím fo- 
ram en con tra dos.

As equi pes do Cor po de Bom bei ros 
e CTA se reu ni ram com fa mi li a res e 
pes ca do res da re gião pa ra des co bri- 
rem mais de ta lhes so bre co mo fun ci- 
o nam as cor ren tes ma rí ti mas e as sim 
con cen trar as bus cas em um lo cal 
mais exa to on de pos si vel men te os 
pes ca do res de sa pa re ce ram.

Ins cri ções

• CPF e RG
• Com pro van te de re si dên cia
• Cur rí cu lo atu a li za do
• His tó ri co es co lar
• Com pro van te de ma trí cu la a par tir do quin to pe río do
ou equi va len te

OPORTUNIDADES

DPE-MA abre vagas
para processo seletivo

AS INSCRIÇÕES PODERÃO SER FEITAS ATÉ O DIA 17 DE JULHO

O Nú cleo Re gi o nal da De fen so ria Pú bli ca, da ci da de
de Ita pe cu ru Mi rim, anun ci ou a aber tu ra de va gas pa ra
seu mais no vo se le ti vo de es tá gio. Es tão sen do ofe re ci- 
das seis va gas (três ime di a tas e três pa ra for ma ção de ca- 
das tro re ser va) pa ra gra du an dos do cur so de Di rei to.

Pa ra par ti ci par do pro ces so, é pre ci so es tar cur san do
a par tir do quin to pe río do em ins ti tui ções que te nham
con vê nio com a DPE-MA. To dos os can di da tos te rão jor- 
na das de qua tro ho ras diá ri as e bol sas-au xí lio no va lor
de R$ 1.050.

As ins cri ções po de rão ser fei tas pro va vel men te até o
dia 17 de ju lho. Bas ta en ca mi nhar os se guin tes do cu- 
men tos di gi ta li za dos por e-mail (nu cle oi ta pe cu- 
ru@ma.def.br):

A pri mei ra eta pa do pro ces so se le ti vo se rá vir tu al- 
men te apli ca da no dia 22 de ju lho de 2020, com du ra ção
má xi ma de três ho ras. Os es tá gi os te rão va li da de de um
ano, mas é pos sí vel ocor ra re no va ção por igual pe río do.

BRU NA MON TEI RO TA VA RES

VITÓRIA DO MEARIM

Polícia apreende 117 kg de maconha

ALÉM DAS DROGAS E TRÊS ARMAS DE FOGO FORAM APREENDIDAS COM OS SUSPEITOS DE TRÁFICO

A Po lí cia Ci vil pren deu cin co ho mens
sus pei tos de trá fi co de dro gas, na ci da de de
Vi tó ria do Me a rim, dis tan te cer ca de 170
km da ca pi tal ma ra nhen se. Além dos sus- 
pei tos, fo ram apre en di dos cin co veí cu los e
apro xi ma da men te 120 qui los de ma co nha.

Se gun do in for ma ções da po lí cia, fo ram
fei tas de nún ci as que es ta ria acon te cen do
um gran de trans por te de dro gas na re gião.
O su pe rin ten den te da Se narc, o de le ga do
Bre no Gal di no, in for mou que a po lí cia pas- 
sou a in ten si fi car, du ran te to da a se ma na,
ações po li ci ais nos po vo a dos São Fé lix e
São Be ne di to, zo na ru ral da ci da de.

Foi mon ta da uma bar rei ra po li ci al en tre
es ses po vo a dos da zo na ru al. Du ran te a
bar rei ra, qua tro mo to ci clis tas fo ram pa ra- 
do, três de les por ta vam ar mas de fo go,
além de11 kg de ma co nha.

A po lí cia tam bém abor dou um veí cu lo

Fi at Stra da, que era con du zi do por um fa- 
mi li ar dos mo to ci clis tas, que trans por ta va
mais de cem qui los de ma co nha.

Os in di ví du os re ce be ram voz de pri são e
fo ram au tu a dos pe los cri mes de trá fi co de
dro gas, as so ci a ção pa ra o trá fi co e por te
ile gal de ar ma de fo go.

Os sus pei tos fo ram en ca mi nha dos ao
Com ple xo Pe ni ten ciá rio de Pe dri nhas, on- 
de fi ca rão à dis po si ção da Jus ti ça da Co- 
mar ca de Vi tó ria do Me a rim.

JUNHO

653 mil pessoas ficaram sem empregos

ENTRE JANEIRO A JUNHO, FORAM CONTABILIZADOS 3.950.606 PEDIDOS DE SEGURO-DESEMPREGO

 MARCELLO CASAL/AGÊNCIA BRASIL

Os pe di dos de se gu ro-de sem pre go
che ga ram a 653.160 em ju nho, in for mou o
Mi nis té rio da Eco no mia. O re sul ta do re- 
pre sen ta uma que da de 32% na com pa ra- 
ção com maio, em que fo ram con ta bi li za- 
dos 960.309 re que ri men tos, ha ven do,
por tan to, uma di fe ren ça de 307.149. Na
com pa ra ção com ju nho de 2019, com
508.886 pe di dos, hou ve au men to de
28,4%. Do to tal de pe di dos de ju nho,
443.492 (67,9%) fo ram re a li za dos via web,
se ja por meio do por tal gov.br ou por meio
da Car tei ra de Tra ba lho Di gi tal.

Os três es ta dos com mai or nú me ro de
re que ri men tos fo ram São Pau lo, com
199.066 pe di dos; Mi nas Ge rais, com
70.333, e Rio de Ja nei ro com 52.163 re que- 
ri men tos. Quan to ao per fil dos so li ci tan- 
tes, 39,6% são mu lhe res e 60,4% ho mens.
A fai xa etá ria que con cen tra va a mai or
pro por ção de re que ren tes é de 30 anos a
39 anos de ida de, com 32,1% dos pe di dos.
Em ter mos de es co la ri da de, 59,9% têm
en si no mé dio com ple to.

Em re la ção aos se to res econô mi cos, os
pe di dos es ti ve ram dis tri buí dos en tre ser- 
vi ços (41,7%), co mér cio (25,4%), in dús tria

(18,7%), cons tru ção (10,1%) e agro pe cuá- 
ria (4,1%).

Re sul ta do acu mu la do
No acu mu la do de ja nei ro a ju nho, fo ram
con ta bi li za dos 3.950.606 pe di dos de se- 
gu ro-de sem pre go. O nú me ro re pre sen ta
au men to de 14,8% em com pa ra ção com o
acu mu la do no mes mo pe río do de 2019,
de 3.442.780 pe di dos. Do to tal de re que ri- 
men tos em 2020, 53,1%, o equi va len te a
2.096.532, fo ram re a li za dos pe la in ter net,
se ja por meio do por tal gov.br ou pe la Car- 
tei ra de Tra ba lho Di gi tal.

No mes mo pe río do de 2019, ape nas
1,4% dos pe di dos (49.752) fo ram re a li za- 
dos via in ter net.

Aten di men to
Se gun do o Mi nis té rio da Eco no mia, as Su- 
pe rin ten dên ci as Re gi o nais do Tra ba lho
do Go ver no Fe de ral am pli a ram os es for- 
ços pa ra ga ran tir o aten di men to não pre- 
sen ci al aos ci da dãos du ran te o pe río do da
pan de mia da co vid-19. Fo ram dis po ni bi- 
li za dos ca nais adi ci o nais de aten di men to
re mo to. Pa ra dú vi das e es cla re ci men tos, o
em pre ga do po de aci o nar as su pe rin ten- 
dên ci as por meio de for mu lá rio on li ne.

São Luís, sexta-feira, 10 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Cotação – Comercial C. R$ 5,341 V. R$ 5,343 – Turismo C. R$ 5,32  | V. R$ 5,64 – Euro C. R$ 6,0223 V. R$ 6,0251 – Libra C. R$ 6,7279 | V. R$ 6,732  – Poupança 0,5000%
Maré –  1ª Preamar  –4:09 1,1 m |1ªBaixamar – 10:09 5,3 m   2ªPreamar – 16:37 1,1 m| 2ªBaixamar – 22:37 5,1 m|
Loteria – Quina –  5309 (09/07/2020)  – 06-12-22-54-77 | Timemania –1508 (09/07/2020) – PAYSANDU/PA – 11-13-16-46-49-64-80
 Dupla Sena  – 2102 (09/07/2020)  – 1º sorteio 07-14-22-29-33-46 | 2º sorteio 03-09-11-29-40-44 |   

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

23° – 30°
Manhã Tarde Noite

Governador sanciona lei de Daniella que obriga
condomínios a comunicar violência doméstica

Em sessão presidida 
por Weverton, Senado 
adia votação da MP 
que altera regras 
trabalhistas durante 
pandemia

Interior do 
Maranhão
registra
2.216 novos
casos de 
coronavírus

Reuniões
em Brasília
não definem
posição do PSL
sobre apoio a
Duarte Jr.

Lei garante 
testagem 
para covid em 
profissionais
em contato com 
infectados 
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Ao rebater informações repassadas ao Jornal 
Pequeno pelo presidente da Abrasel

CABANA DO 
SOL DIZ QUE 
RESTAURANTE
DA LITORÂNEA
“SERÁ REABERTO
EM BREVE”
O restaurante Cabana do Sol, por meio de sua asses-
soria jurídica, procurou o Jornal Pequeno, com pe-
dido de direito de resposta para se posicionar sobre 
as informações publicadas na edição de quarta-feira 
(8), na matéria intitulada “Gosto amargo da pande-

mia: Pelo menos 30% dos restaurantes e bares fecha-
ram as portas no Maranhão”, que gerou a manchete 
de capa “Cabana do Sol e Veneto entre 30% dos res-
taurantes e bares que fecharam as portas no MA”. 

PÁG. 5

Cabana do Sol disse que o Jornal Pequeno publicou fake news, ao noticiar 
que sua unidade da Litorânea está fechada, e, em “Direito de Resposta”, 
afirma que o restaurante da Litorânea SERÁ ABERTO EM BREVE.

Eleições 2022

PRESIDENTE NACIONAL DO PSB ABRE AS 
PORTAS DO PARTIDO PARA FLÁVIO DINO

O presidente nacional do 
PSB, Carlos Siqueira, con-
vidou o governador do Ma-
ranhão, Flávio Dino, para 
se filiar ao partido. Hoje 
no PCdoB, Dino pretende 
disputar a presidência da 
República em 2022 e te-
ria, na nova legenda, mais 
possibilidade de atrair 
alianças de centro e centro-
-direita, além de um fundo 
eleitoral mais robusto e 
mais tempo de televisão. 

PÁG. 3 Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, com o governador Flávio Dino

Edivaldo constata ritmo acelerado 
de obras de infraestrutura na Coheb, 
Tibiri e Santa Bárbara

Edivaldo e equipe acompanharam o andamento dos serviços que são 
parte de um amplo pacote de ações de infraestrutura em andamento em 
mais de 200 frentes de trabalho por toda a cidade.

PÁG. 9
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Miudinhas
• O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Juventude 
(Seejuv), realizou reunião virtual nesta quinta-feira (9) com o Comitê 
Gestor Intersetorial do Plano Juventude Viva do Estado do Maranhão.

• Em seu primeiro contato, alinhou formas de monitoramento das 
ações governamentais voltadas para a juventude negra maranhense.

Carlos Lula na Câmara
A Comissão Externa da Câmara dos Deputados que acompanha 
o Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 no Brasil reuniu por 
videoconferência, nessa quinta-feira (9), com o presidente do 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e secretário 
de Estado da Saúde do Maranhão, Carlos Lula.
Participaram, também, o presidente do Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), Wilames Freire; o 
secretário Executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco e equipe, 
além de deputados federais.
O colegiado é coordenado pelo deputado Luiz Antônio Teixeira 
Júnior, e a relatora Carmen Zanotto. 
O Ministério da Saúde mostrou dados sobre a Covid-19. No debate, 
a comissão e convidados abordaram a divergências de dados entre 
Ministério da Saúde e estados. O resultado do diálogo apontou para 
implementação das estratégias para o aprimoramento do sistema de 
informação do MS, bem como o fornecimento regular dos dados 
sobre a taxa de ocupação de leitos de covid-19 para o Ministério da 
Saúde. O objetivo é assegurar uma melhor distribuição de insumos e 
equipamentos para todo o país. 

Política
S Ã O  L U Í S  –  M A R A N H Ã O  |  S E X T A - F E I R A  |  1 0  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

3
redacao@jornalpequeno.com.br | www.jornalpequeno.com.br

Informe JP

Diálogo 
Carlos Lula destacou o quanto 
é importante manter o diálogo 
entre o Ministério da Saúde e as 
secretarias estaduais e, assim, 
promover o desenvolvimento 
de plataformas que dialogam 
entre si.
Isso facilita a exportação 
dos dados, o monitoramento 
e ações estratégicas para o 
enfrentamento da pandemia no 
país. 
Sobre o Maranhão, Lula 
ressaltou  que a taxa de 
contágio da covid-19 mantém 
queda no estado.
Experiência exitosa
Ele apresentou ao plenário da 
comissão a experiência exitosa 
do estado com o planejamento 
por região, assim como a 
construção de 13 hospitais na 
capital e no interior.
Oito desses hospitais serão 
permanentes, configurando um 
legado da Saúde para rede de 
atendimento da população.
Carlos Lula acrescentou 
que o Maranhão instalou 
rede exclusiva destinada ao 
tratamento ambulatorial e 
hospitalar dos pacientes com 
Covid-19.
Rubens ganha apoio 
de Lawrence (I)
O presidente da Agência 
Estadual de Trânsporte e 
Mobilidade Urbana (MOB), 
Lawrence Melo, declarou 
apoio, ontem, à pré-candidatura 
de Rubens Júnior a prefeito de 
São Luís, nas eleições de 2020.
“Considero que Rubens Jr. 
tem excelente perfil técnico 
e político para realizar uma 
excelente gestão em nossa 
cidade”, disse Lawrence.
Rubens ganha apoio 
de Lawrence (II)
O presidente da MOB também 
ressaltou a experiência 
administrativa adquirida por 
Rubens Júnior no comando da 
Secretaria das Cidades.
“Com destaque para políticas 
públicas de acesso e dignidade 
habitacional como o Moradia 
Digna, Regularização Fundiária 
e o Cheque Minha Casa, 
dentre outros programas de 
revitalização de São Luís, como 
o Nosso Centro”, enfatizou.
“Combustível legal”
A Secretaria de Fazenda 
realizará, dia 15 de julho, o 
Webinar “Combustível Legal: 
Principais Ilícitos e Soluções”, 
das 9h30 às 11h.
O mercado de combustíveis 
tem se mostrado desafiador 
aos órgãos de controle 
governamentais, com alto 
número de fraudes que resultam 
em sonegações tributárias, 

adulteração de produtos e 
concorrências desleais. 
Diante deste cenário, o Webinar 
tem por objetivo apresentar 
o mercado de combustíveis 
do Estado do Maranhão e as 
especificidades desse segmento, 
bem como as principais 
fraudes identificadas e algumas 
sugestões de enfrentamento 
sugeridas pelo Combustível 
Legal.
Operação contra 
baladas em postos (I)
Reunião entre representantes 
da revenda de combustíveis e 
o secretário Jefferson Portela 
(Segurança), quarta-feira, 8, 
definiu que serão realizadas 
operações, pela Polícia Militar, 
em postos de combustíveis.
O objetivo é fiscalizar 
aglomerações que vêm sendo 
registradas nesses locais nos 
finais de semana, à noite e de 
madrugada.
Segundo Portela, serão 
feitas blitzen preventivas e 
repressivas para identificar e 
evitar as aglomerações nos 
postos.
Pode, inclusive, haver 
apreensão de veículos e outras 
medidas necessárias, de 
acordo com o que for flagrado. 
“Nossa posição é acabar com 
isso”, ressaltou o secretário da 
Segurança.
Operação contra 
baladas em postos (II)
A SSP orientou os empresários 
para intensificar as medidas de 
segurança, com a retirada de 
mesas das áreas externas das 
lojas de conveniência durante a 
madrugada.
Além disso, terão que demarcar 
com cones para limitar 
o espaço de ocupação de 
eventuais grupos nos pátios dos 
postos.
Foi reiterada, ainda, a 
necessidade de cumprimento 
da Lei Municipal que proíbe a 
vende de bebidas alcoólicas de 
2h às 6h.
Pré-candidatura de 
Unillar
O empresário Marcos Unillar 
anunciou sua pré-candidatura a 
prefeito de Barra do Corda com 
o apoio do Republicanos
Unullar é presidente do 
diretório Municipal do 
Republicanos e conta com o 
apoio do presidente do partido, 
deputado Cleber Verde, e 
do vice governador Carlos 
Brandão.

O presidente nacional do PSB, 
Carlos Siqueira, convidou 
o governador do Maranhão, 
Flávio Dino, para se filiar ao 
partido. Hoje no PCdoB, Dino 
pretende disputar a presidência 
da República em 2022 e teria, na 
nova legenda, mais possibilidade 
de atrair alianças de centro e 
centro-direita, além de um fundo 
eleitoral mais robusto e mais 
tempo de televisão.
“Abri as portas do PSB para o 
Flávio Dino, que é um ótimo 
nome. Mas se ele aceitar e vier, 
tem que ser porque se reconhece 
alinhado com as propostas do 
partido. E não por um projeto 
presidencial. O nome do partido 
para 2022 ainda será discutido 
internamente”, disse Siqueira.
Procurado, o governador Flávio 
Dino afirmou que um ‘rearranjo’ 
nos partidos políticos é esperado 
após as eleições municipais, 
previstas para novembro deste 
ano. Segundo ele, a aglutinação é 
uma tendência que acompanhará 
não só a esquerda, pois, com as 
mudanças nas regras eleitorais, 
como o fim da coligação 
proporcional, candidatos de 
partidos menores terão muita 
dificuldade de se eleger para a 
Câmara dos Deputados.

“Minha relação com o PSB vem 
de antes do Eduardo Campos. Fui 
vice-líder do bloco PSB-PCdoB 
na Câmara. Temos uma trajetória 
em comum e, por isso mesmo, 
te diria que, nesse processo de 
reaglutinação da esquerda, o PSB 
é um parceiro preferencial do 
PCdoB. Tenho uma ótima relação 
com o PSB, que integra o nosso 
governo aqui no Maranhão. É um 
diálogo muito provável que se 

estreite. No que isso vai resultar, 
é como o próprio Siqueira disse: 
‘Temos que ver mais para frente’. 
Eu jamais colocaria sobre a mesa 
a candidatura de 2022 para ir 
para o PSB. Seria desrespeitoso”, 
observou o governador 
maranhense.
Flávio Dino minimizou a 
necessidade de deixar o PCdoB 
(Partido Comunista do Brasil) 
para conseguir atrair aliados e 

eleitorado de centro e centro-
direita. “No Maranhão, fui eleito 
pelo PCdoB duas vezes no 
primeiro turno. Em 2014, meu 
vice era do PSDB. Em 2018, 16 
partidos me apoiaram. Eu te diria 
que a questão partidária não é a 
que decide o tamanho da aliança. 
O que decide o tamanho da 
aliança é a sua atitude”, ressaltou.
Dino, que tem participado de 
conversas públicas na internet 
com Lula (PT) e Ciro Gomes 
(PDT) – o petista e o pedetista não 
conversam entre si –, defende uma 
candidatura única da esquerda 
para 2022, mas, ao mesmo tempo, 
afirma não ver viabilidade em 
um nome do PT para encabeçar a 
chapa, como defende Lula.
“Olhando o Lula que governou 
o Brasil, não consigo imaginar 
que ele só veja esse caminho 
do isolacionismo. Falar em 
candidatura própria do PT em 
2022 é só um movimento inicial, 
feito para resgatar a imagem do 
PT hoje. Mas isso não se sustenta 
até 2022. Seja pelo amor, seja 
pela dor. Contudo, o principal é 
compreender que, num país como 
o Brasil, só é possível a esquerda 
ganhar e governar fazendo 
alianças para além da esquerda”, 
concluiu Dino. (COM O GLOBO)

Carlos Siqueira convida governador
Flávio Dino para se filiar ao PSB

Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, com o governador Flávio 
Dino

Sancionada lei que obriga condomínios
a comunicar violência doméstica

Projeto de lei da deputada Daniella Tema foi sancionado nessa 
quinta-feira

O governador Flávio Dino 
sancionou lei aprovada pela 
Assembleia Legislativa obrigando 
condomínios residenciais a 
comunicar à polícia casos de 
violência doméstica contra 
mulheres, crianças, adolescente e 
idosos.
A lei, de autoria da deputada 
Daniella Tema, vale para os 
condomínios residenciais em 
todo o Maranhão. A comunicação 
deve ser feita pelos síndicos ou 
administradores. O relato deve 
ser realizado sempre que houver 
ocorrência ou indício de violência 
doméstica ou familiar. 
A comunicação deve ser feita até 
24 horas após a ciência do fato.
Os condomínios deverão afixar 
cartazes, placas ou comunicados 
divulgando a obrigatoriedade de 

fazer a denúncia.
O descumprimento da lei inclui 
advertência e, em caso de 
reincidência, multa entre R$ 500 e 
R$ 10 mil.
Congresso
Enquanto no Maranhão essa 
obrigatoriedade já virou lei, 
o Congresso Nacional está 
analisando uma lei com o mesmo 
sentido. A matéria foi aprovada 
em votação simbólica no Senado e 
ainda precisa passar pela Câmara, 
para depois ser sancionada.
Denúncia
As denúncias de violência 
doméstica podem ser feitas pelo 
telefone 100, pelo telefone 180, 
pelo telefone 190 e pela Delegacia 
Online (https://delegaciaonline.
ssp.ma.gov.br), entre outros 
canais. 

Congresso tem de liderar debate sobre 
novo Fundeb, defende Eliziane Gama

Eliziane Gama: “O governo 
federal não assumiu até hoje o 
controle e o debate em relação 
à questão do Novo Fundeb”.

A líder do Cidadania no 
Senado, Eliziane Gama (MA), 
defendeu na Comissão Mista 
da Covid-19, nessa quinta-feira 
(9), que o Congresso Nacional 
lidere o debate sobre o Novo 
Fundeb (Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação 
Básica) diante da falta de 
protagonismo do governo para 
fazer a proposta avançar.
“O governo federal não 
assumiu até hoje o controle e 
o debate em relação à questão 
do Novo Fundeb, que acaba 31 

de dezembro de 2020. E, se o 
Congresso Nacional não se juntar, 
não protagonizar, a gente não tem 
uma ação por parte do governo 
federal. E será ferir de morte a 
educação brasileira”, afirmou a 
senadora.
Eliziane disse também que a 
educação brasileira vive ‘tempos 
sombrios’, seja no aspecto 
gerencial como de resultado em 
índices de aprendizagem.
“A gente viu, no ano passado, 
nos dados do PISA [Programa 
Internacional de Avaliação de 

Estudantes], uma redução, uma 
regressão do Brasil em matérias 
que são muito fundamentais para 
o ensino, como matemática, por 
exemplo. E nós temos vários 
outros retrocessos”, destacou.
O novo Fundeb, a volta às aulas 
e o acesso à internet foram temas 
da audiência pública virtual da 
Comissão que analisa os gastos do 
governo para o enfrentamento ao 
novo coronavírus, com a presença 
de dirigentes de educação e de 
especialista em contas públicas.

O PSL não se definiu 
nacionalmente se vai manter 
o apoio ao deputado estadual 
Duarte Júnior para a Prefeitura de 
São Luís, conforme decisão do 
diretório estadual, presidido pelo 
vereador Francisco Carvalho.
Depois de duas longas reuniões, 
anteontem e ontem, 9, à tarde, 
entre dirigentes do partido e o 
vice-governador Carlos Brandão, 
que estava acompanhado de 
Duarte, o martelo não chegou 
a ser batido. Carlos Brandão 
informou que o partido ficou de 
fazer novas avaliações para então 
dar uma posição definitiva.

ENTENDA
O vice-governador Carlos 
Brandão e o deputado estadual 
Duarte Júnior, ambos do 
Republicanos, tiveram duas 
reuniões, quarta e quinta, 9, em 
Brasília, com dirigentes do PSL, 
para definir o apoio do partido ao 
pré-candidato do Republicanos a 
prefeito de São Luís.
A aliança PSL-Republicanos 
havia sido sacramentada em 
São Luís, com a declaração de 
apoio a Duarte Júnior feita pelo 
presidente estadual do PSL, 
vereador Francisco Carvalho. As 

conversas, inclusive, resultaram 
na nomeação de Lorena Macedo, 
esposa do deputado estadual Fábio 
Macedo (Republicados) para 
presidente do diretório municipal 
do PSL de São Luís. No entanto, 
uma movimentação, em Brasília, 
do PDT, presidido no Maranhão 
pelo senador Weverton Rocha, 
e do DEM, comandado pelo 
deputado federal Juscelino Filho, 
levaram a direção nacional do 
PSL a intervir para que o partido 
fechasse o apoio ao pré-candidato 
Neto Evangelista, do DEM. O 
vice-governador Carlos Brandão 
decidiu ir com Duarte Júnior 

pessoalmente a Brasília para 
resolver a situação.
Na quarta-feira, os dois tiveram 
uma primeira reunião com os 
dirigentes do PSL, mas nada 
foi decidido. Ontem, à tarde, 
houve nova e longa reunião, 
mas a questão não chegou a ser 
resolvida.
Segundo apurou o INFORME JP, 
o PSL vem sofrendo uma grande 
pressão por parte do DEM, do 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, presidido no Maranhão 
por Juscelino Filho, para que o 
ex-partido de Jair Bolsonaro apoie 
Neto Evangelista.

Reuniões em Brasília não definem
posição do PSL sobre apoio a Duarte

ELEIÇÕES 2012
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Geral

140,00

Vendo Apartamento no Vivare Turu de 52m² com 2 quar-
tos sendo uma semi-suite, no primeiro andar nascente, 
todo no porcelanato, com moldura em gesso em todos 
os cômodos. 1 vaga de garagem. Apartamento com todo 
infraestrutura de lazer, piscina, quadra e parquinho para 
crianças. Segurança 24hrs com vigias e sistema de video 
monitoramento. Fones 984441966 / 991862024

Prefeitura de Itinga do Maranhão
TERMO DE RATIFICAÇÃO

EVENTO: JULGAMENTO DE RECURSO. DATA DO 
EVENTO: 06/07/2020. A autoridade Superior torna 
público o julgamento do recurso da licitante L. P. AS-
SESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E TRIBU-
TARIA EIRELI. RATIFICANDO a decisão da Pregoei-
ra, conforme consta na respectiva ata de 03/07/2020 
e informa que os fundamentos encontram-se nos 
autos do Pregão Eletrônico n. 01/20, e do julgamen-
to final proferido pela Pregoeira, nos termos: julgar 
improcedente o recurso e manter INABILITADA a lici-
tante L. P. ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA-
BIL E TRIBUTARIA EIRELI. Francisco Jairo Quei-
roz - Secretária Municipal de Administração

KOTHE LOGISTICA LTDA | CNPJ/MF 04.972.349/0017-03 | NIRE 21.900.584.138 | ATO Nº 01 DE 13 DE ABRIL DE 2020: O 
Procurador - MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS torna público o MEMORIAL DESCRITIVO DE ARMAZÉM GERAL em ANEXO. 
MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS | MEMORIAL DESCRITIVO DE ARMAZÉM GERAL: Declarações do Artigo 1º Decreto 
Lei 1.102/1903: CAPITAL SOCIAL: R$ R$ 3.000.000,00. CAPACIDADE: A área para estocagem e movimentação de produtos 
acabados é de 1.010,35m², a área de escritórios é de 17,50m², a capacidade de armazenagem é de 3.031,05 toneladas 
em área coberta. COMODIDADE: A unidade armazenadora apresenta condições satisfatórias no que se refere à estabilidade 
estrutural e funcional, com condições de uso imediato, segundo o laudo técnico aprovado pelo profissional competente. 
SEGURANÇA: De acordo com as normas técnicas do armazém, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem 
como com os serviços propostos no regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo técnico de vistoria. NATUREZA 
E DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS: O Armazém Geral se destina à guarda de mercadorias gerais e secas, nacionais e/ou 
já nacionalizadas, inclusive medicamentos e mercadorias perigosas, inflamáveis ou que necessitem de precaução especial, 
ficando a sociedade responsável pela obtenção das licenças necessárias. EQUIPAMENTOS: Os equipamentos do armazém são 
2 empilhadeiras a combustão Still RC 44-25 C 4775 (triplex) com capacidade de 2.500 KG, 2 empilhadeiras Still FM-X 17 NG 
com capacidade de 1.700 KG e 5 Transpaleteiras Manuais Still TX 25 com capacidade de 2.500 KG. SERVIÇOS: Armazenagem, 
movimentação de entrada e saída de mercadorias, paletização de mercadorias, embalagem e reembalagem de mercadorias, 
lonamento e deslonamento de veículos, conferência de mercadorias, emissão de conhecimento de depósito e warrants. Filial 
localizada na Rua Três, BR 135, Galpão 11, KM 6 e 7, ALM F, nº 01, Distrito Industrial, São Luís - MA, CEP 65090- 280, inscrita 
no CNPJ sob o nº 04.972.349/0017-03 e registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21.900.584.138, como armazém geral, para tanto 
apresenta as declarações descritas do artigo 1º do Decreto Lei 1.102/1903. 
REGULAMENTO INTERNO: 1. DAS MERCADORIAS: 1.1. O Armazém Geral se destina à guarda de mercadorias gerais e secas, 
nacionais e/ou já nacionalizadas, inclusive medicamentos e mercadorias perigosas, inflamáveis ou que necessitem de 
precaução especial, ficando a sociedade responsável pela obtenção das licenças necessárias para o armazenamento de tais 
produtos, excluem-se as mercadorias de natureza agropecuária. 1.2. Os depósitos poderão ser recusados se a mercadoria não 
for tolerada pelo regulamento interno, se não houver espaço para a sua acomodação e/ou se, em virtude das condições em 
que ela se achar, puder danificar as já depositadas. 2. OPERAÇÕES E SERVIÇOS: 2.1. Procedimento: 2.1.1. No recebimento 
a empresa fará contar e pesar a mercadoria, registrando em documento específico a sua quantidade e peso, bem como os 
serviços a serem efetuados para seu perfeito armazenamento. 2.1.2. A empresa emitirá recibo de depósito, especificando 
os dados do depositante e da mercadoria depositada, bem como a quantidade e peso. 2.1.3. As saídas ou devoluções de 
mercadorias somente serão efetuadas quando for reconhecido o pedido de liberação pelo armazém. 2.1.4. Quando solicitado 
pelo depositante a empresa emitirá dois títulos unidos, mas separáveis à vontade, denominamos conhecimento de depósito 
e warrant, em que constarão as designações, para sua validade, e identificações nos termos da legislação vigente, devendo, 
ambos, serem assinados por um fiel depositário do armazém e por sócio da empresa depositária, podendo este último ser 
representado por procurador. 2.2. Prazo: 2.2.1. O prazo de depósito será de 6 meses a contar da data da entrada da mercadoria 
no armazém, podendo ser prorrogado livremente por acordo entre as partes. 2.2.2. Vencido o prazo de depósito, a mercadoria 
reputar-se-á abandonada e o armazém geral dará aviso ao depositante, marcando o prazo de 8 dias improrrogáveis para a 
retirada da mercadoria contra a entrega do recibo ou dos títulos emitidos. 2.2.3. Findo este prazo, que correrá do dia em que 
o aviso for registrado no correio, o armazém geral mandará vender a mercadoria por corretor ou leiloeiro, em leilão público, 
anunciado com antecedência de três dias pelo menos, observando-se as disposições do art. 28, §§ 3º, 4º, 6º e 7º do decreto 
lei 1.102 de 1.903. 2.3. Seguro: 2.3.1. O Armazém fará em seu nome seguro das mercadorias depositadas, e em caso de 
sinistro será indenizado pelo valor declarado na apólice, tendo que ressarcir o depositante conforme preço de mercado na 
data de sinistro. 2.4. Restrições Legais: 2.4.1. O Armazém não pode estabelecer preferência entre os depositantes a respeito 
de qualquer serviço. 2.4.2. O Armazém não pode emprestar ou fazer, por conta própria ou alheia, qualquer negociação sobre 
os títulos que emitir. 2.5. Horário de funcionamento: 2.5.1. As mercadorias deverão ser manuseadas em dias úteis no horário 
comercial das 8h00m às 17h00m. 2.6. Responsabilidade: 2.6.1. O Armazém é responsável pela mercadoria depositada, 
obrigando-se ao ressarcimento indenizatório caso ocorram danos inerentes à má conservação, manipulação e sinistro 
ocorrido durante a vigência do contrato de armazenagem. 2.6.2. O direito de indenização prescreve em 3 meses, contados 
do dia em que a mercadoria foi ou devia ser entregue. 2.7. Inadimplência: 2.7.1. O Armazém tem o direito de retenção 
para garantia do pagamento das armazenagens e despesas com a conservação e com as operações, benefícios e serviços 
prestados às mercadorias, a pedido do dono; dos adiantamentos feitos com fretes e seguro, e das comissões e juros, quando 
as mercadorias lhes tenham sido remetidas em consignação. 2.7.2. O Inadimplemento do pagamento da armazenagem ou 
serviços acarretará o vencimento antecipado do prazo de depósito e se adotarão os procedimentos previstos nos itens 2.2.2. 
e 2.2.3. 3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 3.1. Os seguros e emissões, circulação e extinção dos títulos emitidos pela empresa, bem 
como os casos omissos neste regulamento, serão regidos pelas disposições do Decreto Federal 1.102 de 21/11/1903. TARIFA 
REMUNERATÓRIA

Serviço Descrição Base de Cálculo Tarifa R$
Armazenagem Armazenagem por período de 30 dias ou fração. Tonelada 54,60

M² 49,14
Seguro Seguro contra danos às mercadorias (período de 15 dias) “Ad Valorem” 0,20%
Movimentação Mercadoria Paletizada Tonelada 35,15

Mercadoria não paletizada M³ 75,92
Tonelada 70,13

Paletização Paletização de mercadorias M³ 13,50
Tonelada 30,00

Outros Serviços Embalagem ou reebalagem Por Milheiro 780,00
Lonamento e deslonamento de veículos Por Milheiro 115,00

Valores extraordinários a serem cobrados para operações realizadas fora do expediente de funcionamento
 (08h00m às 17h00m de segunda a sexta feira)

Conferência Conferência de Mercadorias Hora 23,20
Movimentação Operação de Empilhadeira Hora 25,40

São Luís/MA, 13/04/2020. JUCEMA registro 03/07/2020 sob registro 20200463004 protocolo 200463004
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VENDO 
Obras avançam para a 
conclusão do novo mercado 
da Cidade Operária
Quem passa pelo local onde 
funcionava a antiga feira da 
Cidade Operária comemora 
de perto um sonho realizado, 
tanto para os feirantes, quanto 
para a comunidade que mora no 
bairro. A reforma e adaptação da 
feira, realizada pelo governo do 
Maranhão, através dos serviços 
da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura (Sinfra), trouxe um 
ambiente totalmente revitalizado, 
dentro dos padrões técnicos de 
segurança sanitária. 
O antes e depois da obra revela 
o compromisso em transformar 
a área, levando mais dignidade 
para a comunidade. A estrutura foi 
dividida em duas etapas e compõe 
dois grandes galpões. Um deles 
foi totalmente demolido para que 
pudesse ser executada uma nova 
construção que envolve boxes, 
piso, teto e banheiros. O espaço 
também recebeu adequação de 
toda a infraestrutura de esgoto, 
água, energia e a criação de 
nova estrutura de esgoto e águas 
pluviais. 
Clayton Noleto, secretário de 
Estado Sinfra, destacou que 
essa é uma obra histórica para a 
comunidade, que trabalhava em 
condições totalmente insalubres, 

colocando inclusive suas vidas 
em risco, visto que área era 
muito vulnerável à proliferação 
de bactérias. “Temos um novo 
mercado, com um ambiente 
totalmente higiênico, oferecendo 
condições necessárias para 
se trabalhar com a venda e 

a manipulação de carnes e 
verduras. Estamos com a obra 
90% finalizada e, em breve, será 
utilizada pela população da Cidade 
Operária”, reforçou. 
Para a execução do projeto, a 
Sinfra também conta com uma 
comissão gestora que envolve 

a Secretaria de Agricultura 
Pecuária e Pesca (Sagrima), 
Secretaria de Estado das Cidades e 
Desenvolvimento Urbano (Secid), 
Maranhão Parcerias (Mapa) e a 
Secretaria de Estado de Governo 
(Segov), que, juntas, conduziram o 
trabalho de cadastro dos feirantes.

Novo Mercado da Cidade Operária está em fase de finalização da obra, e em breve será entregue à comunidade

Nova operadora do Tegram 
visita o Porto do Itaqui
Nesta semana, o Porto do 
Itaqui recebeu a visita do 
economista HelcioTokeshi, 
diretor administrativo da IG4 
Capital, nova sócia-operadora 
do Consórcio Tegram, formado 
por outras três operadoras. No 
encontro com o presidente do 
Itaqui, Ted Lago, e equipes 
técnicas da Empresa Maranhense 
de Administração Portuária 
(Emap) e do Tegram, ele 
conheceu o modelo de gestão 
do porto público do Maranhão, 
além de conferir de perto a fase 
final das obras de expansão do 
terminal, que a partir de agosto 
passa a operar com o dobro de 
capacidade. 

“Apresentamos as potencialidades 
do Porto do Itaqui e a 
expectativa de futuro dentro 
de um modelo alinhado com 
a visão do governador Flávio 
Dino de ser um porto moderno, 
comercial e, dentro dessa linha, 
cumprir o papel de atrair novos 
investimentos para o Maranhão”, 
afirmou Ted Lago ao final da 
visita.  
O diretor administrativo da IG4 
Capital destacou positivamente a 
visita. “Estamos muito contentes 
por estar aqui, podendo investir 
no Porto do Itaqui, no Tegram, e 
o plano é continuar contribuindo 
para ampliação da capacidade 
aqui do porto”, disse Toksehi. 

A expansão do Tegram vai elevar 
a movimentação de grãos a um 
novo patamar – com capacidade 
para movimentar 19 milhões de 
toneladas por ano – o que torna 
o Itaqui e o estado do Maranhão 
cada vez mais competitivos para o 
agronegócio. 
O primeiro semestre do ano teve 
alta de 21% na movimentação 
de soja em relação ao mesmo 
período do ano passado. 
Foram exportadas 5,7 milhões 
de toneladas (3,7 milhões de 
toneladas pelo Tegram e o restante 
pela VLI). E a previsão é fechar 
2020 com recorde histórico na 
movimentação dessa carga.

Seinc viabiliza 
com a Suzano 
doação de mais 
10 respiradores 
para Imperatriz
A Secretaria de Indústria, 
Comércio e Energia (Seinc) segue 
dialogando com empresas que 
estão participando de uma rede 
solidária, para ajudar o Maranhão 
na luta contra o coronavírus. 
Nos próximos dias, mais dez 
respiradores, que serão doados 
pela empresa Suzano Papel e 
Celulose, devem ser entregues 
ao governo do Maranhão e 
vão auxiliar no tratamento de 
pacientes na cidade de Imperatriz. 
O secretário da Seinc, Simplício 
Araújo, explicou que os aparelhos 
chegaram nessa quinta-feira (9) 
em Salvador, e foram recebidos 
pelo técnico da empresa, e 
em breve estarão em solo 
maranhense. 
“Os aparelhos serão todos 
destinados para a cidade de 
Imperatriz e serão entregues nos 
próximos dias. Com mais esse 
reforço, vamos contribuir para o 
tratamento de pessoas tanto em 
Imperatriz, como em toda região 
Tocantina. Nosso agradecimento 
a mais essa empresa”, pontuou 
Simplício Araújo. 
Além da doação desses aparelhos, 
outros 187 respiradores foram 
comprados da China por meio 
de doações da classe empresarial 
em uma verdadeira operação de 
guerra para ajudar o Maranhão no 
tratamento de pacientes. Foram 
doados ainda, máscaras cirúrgicas, 
termômetros, álcool 70 e em gel, 
testes rápidos e serviços gratuitos 
a profissionais de saúde locais.Representante da IG4 Capital, nova sócia-operadora do Consórcio Tegram, em visita ao Porto do Itaqui

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO



Últimas Notícias

S Ã O  L U Í S  –  M A R A N H Ã O  | S E X T A - F E I R A  |  1 0  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

Polícia12
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

ALERTA GOLPE!
A Empresa, PURA AGUA, CENTRAIS DE TRATAMENTO. 
Comunica a todos os seus clientes que criminosos estão usando o nome 
da empresa PURA AGUA para executarem golpes como: Troca do 
Elemento Filtrante fora da validade de uso.  
Sempre que precisarem dos nossos serviços liguem para os números: 098 
8735- 0434, 098 3246-0934 e o nosso Zapp, 098 98819-4687 e também 
pelo nosso Email :  puraagua024@gmail.com. 

João de Deus Fonseca Queiroz. 
Proprietário da Empresa - Pura Água.

Caso dos pescadores desaparecidos

Pedaços de corpo achado em São José de 
Ribamar pode não ser humano, diz perícia 
AIDÊ ROCHA

A Polícia Civil informou que a 
perícia descartou, a princípio, que 
os pedaços de um corpo achados 
na manhã de ontem (9), ao lado 
do cais do Porto do Barbosa, na 
cidade de São José de Ribamar, 
seja de um humano. Assim que 
foi registrado o caso, houve a 
suspeita de que poderia se tratar de 
um dos três pescadores que estão 
desaparecidos há 15 dias, após 
saírem de Raposa para pescar. 
De acordo com o delegado George 
Marques, daSuperintendência de 
Homicídios e Proteção à Pessoa 
(SHPP), a equipe de plantão que 
esteve no local acredita que o 
material encontrado pertença a um 
animal. “Há muita probabilidade 
de ser de animal, mas só o IML 
dará a resposta definitiva”, frisou. 
Nessa quinta-feira, equipes do 
Centro Tático Aéreo (CTA) e do 
Corpo de Bombeiros voltaram 
a realizar buscas na região em 
que os pescadores saíram para 
realizar atividade pesqueira. A 
concentração das buscas foi feita 
na Baía de São José e na Baía do 
Arraial, na Ilha de São Luís. 
Conforme o delegado Marcone 
Caldas, titular da delegacia de 
Raposa, uma tampa de isopor, um 
saco e dois pedaços que seriam 

supostamente da embarcação 
foram encontrados no fim da tarde 
de quarta-feira (8). Os objetos, 
que estavam na Ilha de Curupu, no 
litoral da cidade de Raposa,foram 
capturados pelo Centro Tático 
Aéreo (CTA), mas ainda não foi 
confirmado se o material édos 
pescadores. 
O CASO 
Três pescadores, identificados 
como Francisco José Pereira de 
Araújo, de 30 anos; Lucas dos 
Santos, 18; e André Veras Silva, 

37, desapareceram na cidade de 
Raposa, após saírem para pescar, 
no dia 25 do mês passado. Os 
homens saíram do Porto do Braga, 
numa canoa do tipo biana, que 
também ainda não foi localizada. 
De acordo com o delegado 
da Raposa, Marcone Caldas, 
os familiares registraram o 
Boletim de Ocorrência sobre o 
desaparecimento, no domingo 
(5), após terem sido encontrados 
materiais que pertenciam ao grupo. 
Caixas de isopor, redes de pesca, 

sinalizadores do barco e garrafas 
de café foram alguns dos itens 
localizados por outro pescador, 
um dia depois de os três saírem do 
porto. A região na qual o trio foi 
realizar a atividade pesqueira não 
possui sinal de celular e também já 
era conhecida por eles, conforme 
a polícia. 
Desde a segunda-feira (6), o 
Centro Tático Aéreo (CTA) e o 
Corpo de Bombeiros realizam 
buscas na região à procura dos 
pescadores. 

Os três pescadores que saíram da cidade de Raposa para alto mar no dia 25, do mês passado, seguem desaparecidos

Gari é executado a 
tiros logo após almoçar 
em Imperatriz
No final da manhã de ontem (9), 
o gari Wallisson Lima Silva, 23 
anos, foi executado a tiros na 
cidade de Imperatriz, logo após ele 
ter terminado de almoçar. O crime 
ocorreu na Rua Frei Damião, no 
bairro Parque Alvorada  II, e foi 
cometido por um suspeito que 
estava em uma motocicleta.
A Polícia Civil, por meio do 
Departamento de Homicídios 
de Imperatriz,já deu início às 
investigações, a fim de identificar 
o autor dos disparos e a motivação 
do assassinato.
De acordo com o delegado 
Praxísteles Martins, que apura 
o caso, até o momento não há 

informações sobre a motivação 
do crime nem do autor. “O que 
sabemos é que o gari estava com 
outros três ou quatro colegas de 
trabalho sentados, quando um 
homem se aproximou dele e 
efetuou os disparos”, explicou. 
No local, testemunhas relataram 
à Polícia Militar que o suspeito 
chegou em uma motocicleta, 
quefoi deixada na esquina da 
rua onde ocorreu o crime. A 
vítima, que morreu no local, tinha 
acabado de almoçar quando foi 
surpreendida pelos seis tiros que o 
acertaram na cabeça e no braço. 

(AIDÊ ROCHA)

Wallison Lima estava descansando, após o almoço, quando foi 
surpreendido pelos disparos

Cumpridos mandados 
de prisão contra casal 
de assaltantes em SL

Um casal foi preso, em 
cumprimento a mandados de 
prisão preventiva, na manhã de 
ontem(9), pelo crime de roubo 
majorado pelo concurso de 
pessoas, ocorrido em maio deste 
ano, no Residencial Primavera, 
na região do Cohatrac. O homem 
de 28 anos e a mulher de 30 não 
tiveram os nomes divulgados. 
De acordo com a Polícia Civil, 
durante a investigação do caso, 
os dois foram identificados e 
reconhecidos pelas vítimas, e 
tiveram os pedidos de prisões 
representadas. Ainda segundo a 
polícia, ambos vinham praticando 
diversos assaltos a residências e 
comércios na região do Cohatrac e 
Parque Vitória. 
Após as formalidades legais, 
os presos foram encaminhados 
ao Complexo Penitenciário de 
Pedrinhas, onde permanecerão à 
disposição da Justiça. (AR)

Polícia prende suspeito de tráfico e 
apreende 6kg de maconha em Timon 
Nessa quinta-feira (9), a Polícia 
Civil, por meio da Delegacia 
de Narcóticos (Denarc) e do 
Departamento de Homicídios 
e Proteção à Pessoa (DHPP), 
prendeu um homem suspeito 
de tráfico de drogas na cidade 
de Timon. Com ele, foram 
apreendidos seis quilos de 
maconha. 
De acordo com a Polícia 
Civil, ele foi capturado no 
bairro Centro Operário, onde 
denúncias apontaram sobre a 
comercialização de drogas. No 
local, os policiais encontraram 
os tabletes de maconha 
prensada. 
O preso foi autuado na 
Central de Flagrantes da 18ª 
Delegacia Regional e, após os 

procedimentos de praxe, foi 
encaminhado ao presídio, onde 

permanecerá à disposição da 
justiça. (AR)

Maconha e outros materiais apreendidos pelos policiais civis, na 
cidade de Timon
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Interior do Maranhão registra
2.216 novos casos da covid

O interior do Maranhão registrou 
2.216 novos casos da Covid-19: 
a Ilha de São Luís, 109 novos 
casos e Imperatriz, 59. As 
informações foram divulgadas, 
nessa quinta-feira (9), pela 
Secretaria de Estado da Saúde. 
Com isso, o número de casos 
ativos voltou a subir em todo 
o estado. Agora são 19.119 
pessoas infectadas. 2.357 pessoas 
já faleceram e 73.847 estão 
recuperadas.
199.226 testes já foram 
realizados. São 6.822 casos 
suspeitos e 102.974 descartados. 
2.588 profissionais de saúde 
já foram infectados. Destes, 
2.445 estão recuperados e 50 
faleceram. 
Trinta e três novos óbitos estão 
registrados no boletim dessa 
quinta. Destes, três aconteceram 

nas últimas 24h. Os demais 
são de dias/semanas anteriores 
e aguardavam o resultado do 
exame. Foram nove óbitos em 
São Luís; 4 em Caxias e Coelho 
Neto; 2 em Esperantinópolis e 1 
óbito registrado nos municípios 
de Balsas, Cantanhede, 
Chapadinha, Coroatá, Cururupu, 
Godofredo Viana, Lagoa 
Grande do Maranhão, Lago dos 
Rodrigues, Santa Helena, São 
José de Ribamar, Palmeirândia, 
Presidente Vargas, Paulo Ramos 
e Vitorino Freire, cada um. 
Em isolamento domiciliar estão 
18.325 pessoas: 458 pacientes 
estão em enfermarias, sendo 62 
na rede particular e 396 na rede 
pública de saúde. 336 pacientes 
estão em UTIs, sendo 48 na rede 
particular e 288 na rede pública. 

Em sessão presidida por Weverton, 
Senado adia votação da MP que altera 
regras trabalhistas durante pandemia 

O Senado adiou a votação da MP que altera as regras trabalhistas 
durante a pandemia do coronavírus. Em sessão presidida pelo senador 
Weverton (PDT-MA), os parlamentares pediram o adiamento por se 
tratar de um assunto complexo. 
“Esse texto requer mais aprofundamento. Pessoalmente, vejo muitos 
problemas nessa MP. Há aspectos positivos, mas o governo aproveitou 
para fazer uma minirreforma trabalhista em pleno período de pandemia, 
com muitos itens que prejudicam fortemente os trabalhadores”, declarou 
Weverton. 
Antes de chegar ao Senado, a matéria foi aprovada pela Câmara dos 
Deputados na forma de um projeto de lei de conversão (PLV 18/2020); a 
ou seja, o texto foi aprovado pelos deputados com mudanças. 
Entre as medidas previstas na proposta estão a adoção do teletrabalho, 
a antecipação de férias e de feriados e a concessão de férias coletivas. 
A MP prevê, por exemplo, que o acordo individual entre empregado 
e empregador deve se sobrepor a leis e acordos coletivos até o fim do 
estado de calamidade pública decorrente da covid-19. 
O texto aprovado prevê ainda a suspensão do cumprimento de acordos 
trabalhistas em andamento quando houver paralisação total ou parcial 
das atividades da empresa por determinação do poder público. Os 
deputados incluíram no texto algumas emendas, como a permissão do 
desconto de férias antecipadas e usufruídas das verbas rescisórias no 
caso de pedido de demissão se o período de aquisição não tiver sido 
cumprido pelo trabalhador. 
A MP deve ser analisada na próxima semana. A matéria é relatada pelo 
senador Irajá (PSD-TO).
FÉRIAS E FERIADOS
Outros artigos flexibilizam as regras para aquisição e parcelamento 
de férias e permitem o pagamento do adicional de férias até 20 de 
dezembro, mas submetendo à concordância do empregador a conversão 
parcial de férias em dinheiro. 
Em caso de regime de banco de horas, o trabalhador que estiver 
devendo tempo de expediente poderá usar feriados antecipados para 
quitar o saldo negativo, e, se as atividades da empresa forem suspensas, 
será criado um banco de horas a ser compensado em até 18 meses após 
o encerramento da calamidade pública. 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
As férias ou licenças dos profissionais de saúde poderão ser suspensas 
pelo empregador. Os estabelecimentos de saúde também poderão, 
mediante acordo, prorrogar a jornada de trabalho até o total de 12 horas 
diárias e adotar escalas de horas suplementares sem penalidade. Durante 
a calamidade pública, trabalhadores fora da área de saúde não precisarão 
realizar exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, 
exceto os demissionais. Porém, no caso de contratos de trabalho de curta 
duração e de safra, serão dispensados todos os exames, inclusive os 
demissionais. 
TELETRABALHO
O texto ainda regulamenta os termos do expediente a distância, sobre o 
qual não serão aplicadas as regras da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) sobre jornada de trabalho. Mas os acertos sobre cessão de 
equipamentos e reembolso de despesas deverão constar em contrato. O 
uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada normal 
não poderá ser considerado tempo à disposição, regime de prontidão ou 
de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


