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Pré-candidatos mostram porque os eleitores
devem escolhê-los ao invés dos adversários
O jornal O Imparcial continua a série intitulada “A pergunta é...” direcionada aos pré-candidatos à Prefeitura de São
Luís para que possam responder, semanalmente, sobre diversos temas inerentes ao cotidiano . PÁGINA 3

PANDEMIA DA COVID-19

Especialista acredita que São Luís
está caminhando para novo pico
ARQUIVO

São Luís está sofrendo uma reaceleração de casos de coronavírus. É o que diz um estudo do professor da Universidade Federal do
Maranhão (UFMA) e médico epidemiologista, Antônio Augusto Moura Silva. Segundo ele , “essa já é a 2ª semana consecutiva que nós temos
aumento no número de novos casos na ilha, praticamente confirmando que a doença novamente entrou em reaceleração". PÁGINA 2

REGISTROS DA HISTÓRIA: Relembre os tempos áureos das fábricas do Maranhão
A história da indústria têxtil do Maranhão, data do século XVI e consta que na segunda metade daquela era, o Rei D. José I, através do seu primeiro Ministro, Sebastião José de Carvalho e Melo – Marquês de Pombal, com o propósito de garantir o fornecimento de matéria prima para a
nascente indústria manufatureira da Metrópole, criou várias companhias de comércio em regiões de suas colônias. PÁGINA 7

Ação social celebra 30 anos do ECA na Ilha
Moradores do bairro Residencial Olímpico, em São José de Ribamar
participaram de uma grande ação social promovida pela Fundação Justiça e Paz
se Abraçarão e Fundação Josué Montelo para celebrar as três décadas do ECA e
em memória de páscoa do Padre Bráulio Ayres. PAGINA 8

Médico suspeito
de fraude deve
depor à Polícia
na quarta-feira
PÁGINA 8
TEMPO E TEMPERATURA

Imperatriz deve
desistir de participação
na última rodada da
Copa do Nordeste
PÁGINA 9

Documentário de Walter Mercado estreia
Captar a figura de Walter Mercado não é uma tarefa simples. Vidente,
milagreiro, profeta, extraterrestre, astrólogo e rei dos memes. Todas essas são
facetas da excêntrica personalidade do porto-riquenho que ganhou fama na
década de 1970 com suas emblemáticas aparições na TV e no rádio. PÁGINA 6

Concurso Público de
Alto Alegre do Pindaré
tem suas inscrições
prorrogadas até dia 20

Mais de 1,3 milhão
de pessoas estavam
afastadas do trabalho
na quarentena
PÁGINA 2

PÁGINA 8

é preciso
OPINIÃO
APARTE Retomar
Transparentes
Apesar do forte abalo na economia brasileira, a indústria cresceu 11,4% no
mês de maio deste ano, conforme pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria(CNI). A informação indica que nem tudo está perdido e
que o pior, parece que já passou.
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“São Luís está indo
para um novo pico”
Segundo o mapeamento, os atuais bairros com maior taxa de transmissão da doença
são o Anjo da Guarda, Bairro de Fátima e o Anil
BRUNA TAVARES

S

ão Luís está sofrendo uma reaceleração de casos de coronavírus. É o que diz um estudo do
professor da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e médico
epidemiologista, Antônio Augusto
Moura Silva.
De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde
do Maranhão (SES), a capital já contabiliza 14.159 casos conﬁrmados e 940
óbitos por covid-19.
Segundo Antônio Augusto Moura
Silva, a tendência de diminuição de
casos foi interrompida desde a semana passada. “Essa já é a segunda semana consecutiva que nós temos aumento no número de novos casos na
ilha, praticamente conﬁrmando que a
doença novamente entrou em uma
tendência de reaceleração de transmissão”.
Com relação aos óbitos, o médico
comenta que os picos aconteceram
nos meses de maio e outro em junho.
Porém, as mortes notiﬁcados no último mês seis são de outros dias, semanas e até meses. Isso acontece por
conta do atraso no resultados do exame de pessoas que morreram com
suspeita do vírus.
Novos bairros com mais aumento de
casos
O Grupo de Estudos de Dinâmicas
Territoriais (GEDITE), da UEMA, mapeou os bairros da capital que estão
aumentando os casos de coronavírus
depois da ﬂexibilização do distancia-

NOVOS BAIRROS COM MAIS AUMENTO DE CASOS NA CAPITAL MARANHENSE
mento social. Segundo o mapeamento, os atuais bairros com maior taxa de
transmissão da doença são o Anjo da
Guarda, Bairro de Fátima e o Anil.
Indo contrário a esse aumento, os
bairros do Turu, Cidade Operária e
Renascença tiveram uma diminuição
de casos, apesar de ainda disporem
dos maiores números de casos no total.
Taxa de transmissão do vírus (RT)
O RT calcula a taxa de transmissão
do vírus, que esteve diminuindo ao
longo dos meses, tendo seu menor
número em junho, chegando em – 1,
respondendo as medidas de contenção, como lockdown, isolamento social e uso de máscara.
Segundo o epidemiologista, o RT

abaixo de um poderia ser o sinal para
a diminuição da pandemia, pois se
uma pessoa infectada passa a doença
apenas para uma pessoa, o vírus não
cresce.
Porém, com o inicio da ﬂexibilização do isolamento social, o RT voltou
a crescer, sugerindo que a pandemia
está voltando a ganhar força.
Cenário para a Ilha
De acordo com o médico, em curto
prazo, não há risco de saturação dos
serviços de saúde na capital. Porém, o
uso de máscara e o distanciamento
social de até 40% da população não
será suﬁciente para fazer o RT ﬁcar
abaixo de 1, desse modo, a ilha está se
locomovendo na direção de um segundo pico do coronavírus.

ESTRATÉGIA

CNS discute enfrentamento à pandemia

MINISTÉRIO DA SAÚDE TAMBÉM PARTICIPOU DA REUNIÃO E ESTUDARAM AS AÇÕES E ABORDAGEM DA PASTA PARA O TEMA
Conselho Nacional de Saúde (CNS)
discutiu a situação da pandemia do
novo coronavírus no país e os desaﬁos
para o enfrentamento do fenômeno.
Na reunião, entidades da sociedade
civil apresentaram as ações do conselho e dirigentes do Ministério da Saúde colocaram as ações e abordagem
da pasta para o tema.
O CNS é um órgão composto por
diversos segmentos, do governo a trabalhadores, passando por usuários do
sistema de saúde. É o principal espaço
de participação na elaboração, monitoramento e avaliação das políticas
públicas de saúde nas três esferas da
Federação, com congêneres estaduais
e municipais.
A mesa diretora do CNS apresentou
as ações realizadas ao longo da pandemia. Foi criado um comitê para
acompanhamento das medidas adotadas em face do cenário. O colegiado
reforçou e recomendou a campanha
para que as pessoas ﬁcassem em casa.
A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), ligada ao conselho,
emitiu aprovação ética de 537 proto-

colos de pesquisa cientíﬁca relacionadas ao coronavírus. O Conep lançou
campanha de proteção dos trabalhadores envolvidos no combate ao coronavírus.
Entre as providências elencadas
pelos representantes do órgão na reunião estão alertas com objetivo de informar a população sobre risco do uso
de medicação sem orientação médica, como enfrentar consequências do
novo coronavírus na saúde mental,
cuidados quando ﬁzer o exame rápido, precauções com as informações
falsas difundidas em relação à pandemia e saúde e direitos das mulheres.
O conselho se uniu a várias organizações e lançou a campanha Frente
pela Vida, movimento com base em
evidências cientíﬁcas que lançou um
plano nacional de enfrentamento à
pandemia.
Recursos
O presidente do conselho e representante da Confederação Nacional
das Associações de Moradores (Conam), Fernado Pigatto, defendeu mai-

or participação do CNS na destinação
dos recursos. “Lutamos por mais ﬁnanciamento e agilidade nos repasses
orçamentários, mas também insistimos em ajudar a decidir onde utilizar,
acompanhar a execução e ﬁscalizar a
aplicação destes recursos, que não
são de nenhum governo e sim gerados
pelo suor do trabalho do povo brasileiro”, disse.
O representante do Ministério da
Saúde no Conselho, Neilton Araújo,
manifestou o desejo que a reunião sirva de exemplo para que outros conselhos possam atuar mais efetivamente
no acompanhamento das ações das
autoridades de saúde nas diversas esferas da Federação.
“Creio que este esforço nosso precisava ser uma repercussão muito
animadora. Alguns locais têm tido
atuação mais cotidiana, mas alguns
conselhos estaduais ainda estão um
pouco apáticos. Esta reunião deve
servir de ânimo para toda a rede do
conselho e a participação da sociedade cada vez mais articulada na defesa
da saúde”, salientou.

Mais de 1,3 milhão
estavam afastadas
do trabalho
Apesar de o número de pessoas que procuraram os
hospitais ter se mantido estável, mais 1,3 milhão que estavam afastadas do trabalho devido ao distanciamento
social, com a ﬂexibilização em algumas cidades, voltaram a trabalhar na terceira semana de junho (entre os
dias 14 e 20), passando de 12,4 milhões para 11,1 milhões, na comparação com a semana anterior, o que representam 13,3% da população ocupada, apontou a
Pnad Covid 19 semanal, uma versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE). Essa
proporção caiu em relação à semana anterior (14,8%) e
frente à primeira semana da pesquisa, de 3 a 9 de maio
(19,8%).
Na semana de 14 a 20 de junho, a Pnad Covid19 estimou que 15,3 milhões de pessoas (ou 7,2% da população do país) apresentavam pelo menos um dos 12 sintomas de síndrome gripal (febre, tosse, dor de garganta,
diﬁculdade para respirar, dor de cabeça, dor no peito,
náusea, nariz entupido ou escorrendo, fadiga, dor nos
olhos, perda de olfato ou paladar e dor muscular) que
são investigados pela pesquisa. Esse contingente ﬁcou
estável frente à semana anterior (15,6 milhões ou 7,4%
da população) e caiu em relação a de 3 a 9 de maio (26,8
milhões ou 12,7%).
A pesquisa aponta, ainda, que cerca de 3,1 milhões de
pessoas (ou 20,1% daqueles que apresentaram algum
sintoma) procuraram estabelecimento de saúde em
busca de atendimento (postos de saúde, equipe de saúde da família, UPA, Pronto Socorro ou Hospital do SUS
ou, ainda, ambulatório /consultório, pronto socorro ou
hospital privado). Esse contingente ﬁcou estável em relação à semana anterior (3 milhões ou 19,2%), mas teve
queda em valores absolutos frente à semana de 3 a 9 de
maio (3,7 milhões ou 13,7%). Mais de 85% destes atendimentos foram na rede pública de saúde.
Entre 14 e 20 de junho, 440 mil pessoas (14,3%) que tiveram sintomas de síndrome gripal procuraram atendimento em ambulatório ou consultório privado ou ligado às forças armadas. Essa proporção representa aumento tanto na comparação com a semana anterior
(271 mil ou 9,1%), quanto em relação à primeira semana
de maio (320 mil ou 8,7%). Cerca de 976 mil pessoas
procuraram atendimento em hospital, púbico, particular ou ligado às forças armadas na semana entre 14 e 20
de junho.
Esse contingente ﬁcou estatisticamente estável em
relação à semana anterior (900 mil) e, também, frente à
semana de 3 a 9 de maio (1,1 milhão), aponta a pesquisa.
Entre os que procuraram atendimento, 110 mil (11,3%)
foram internados. Nesse caso, também houve estabilidade frente à semana anterior (110 mil ou 12,2%) e a semana de 3 a 9 de maio (97 mil ou 9,1%). Na primeira semana de maio, quando a pesquisa começou, 16,6 milhões estavam afastadas temporariamente do trabalho.
“No acompanhamento semanal da pesquisa, veriﬁcamos estabilidade na população ocupada (84 milhões)
e desocupada (11,8 milhões), mas uma queda no grupo
de pessoas ocupadas que não estava trabalhando na semana de referência devido à pandemia. Esse movimento se repete na terceira semana de junho em relação à
segunda semana, indicando uma continuação do retorno dessas pessoas às suas atividades de trabalho”, aﬁrma a coordenadora da pesquisa, Maria Lúcia Vieira.
Ocupados
De acordo com a Pnad Covid 19, 84 milhões de pessoas faziam parte da população ocupada do país na semana de 14 a 20 de junho, com estabilidade em relação à semana anterior (83,5 milhões de pessoa) e em relação à
semana de 3 a 9 de maio (83,9 milhões de pessoas). Entre esses, 8,7 milhões (ou 12,5% dos ocupados) estava
em trabalho remoto, contingente que ﬁcou estatisticamente estável em relação à semana anterior (8,5 milhões ou 12,5%) e, também, em relação à semana de 3 a 9
de maio (8,6 milhões ou 13,4%).
O nível de ocupação foi de 49,3%, permanecendo estável frente à semana anterior (49%) e em relação à semana de 3 a 9 de maio (49,4%). A proxy da taxa de informalidade caiu para 33,9%, tanto em relação à semana
anterior (35%) quanto frente à semana de 3 a 9 de maio
(35,7%). Maria Lúcia Vieira observa também que diminuiu o grupo de pessoas fora da força de trabalho que
gostariam de trabalhar, mas que não procuraram ocupação por causa da pandemia ou por falta de vagas no
local onde vivem, de 18,2 milhões na segunda semana
de junho para 17,3 milhões na terceira semana.
Ou seja, com a ﬂexibilização do distanciamento social, para 827 mil pessoas, a pandemia deixou de ser um
empecilho à busca de trabalho. “Caiu a população fora
da força de trabalho que gostaria de trabalhar (362 mil),
mas aquela que tinha o distanciamento social como
principal motivo para não procurar trabalho caiu ainda
mais (827 mil)”, comentou a coordenadora da pesquisa.
O total de pessoas fora da força, que não trabalham nem
procuraram trabalho, também recuou de 76,2 milhões
para 74,5 na primeira semana de maio, quando a pesquisa começou.
Na terceira semana de junho, o IBGE estima que 170,2
milhões pessoas estavam em idade para trabalhar, mas
somente 84 milhões estavam ocupadas. Esse número
permaneceu estatisticamente estável desde a primeira
semana de maio, e mostra que menos da metade
(49,3%) das pessoas estavam trabalhando na terceira semana de junho. Entre os ocupados, 8,7 milhões trabalharam de forma remota, o que representa 12,5% de não
afastados do trabalho pela pandemia. Esse grupo segue
estável desde a primeira semana de maio (8,5 milhões).
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Médico suspeito de
fraude vai depor quarta
De acordo com informações divulgadas pela Operação Ramsés, as movimentações
bancárias são estimadas em valor superior a R$ 500 milhões
DIVULGAÇÃO

SAULO DUAILIBE

A

pós identiﬁcar um esquema
milionário de pirâmide ﬁnanceira, sendo considerado
um dos maiores do pais, o
principal suspeito de comandar as
fraudes, que chegam ultrapassar R$
500 milhões, vai depor na Delegacia
do Vinhais, o 4º Distrito Policial, na
quarta-feira (15).
É muito esperada a ida do médico
Abdon Murad Júnior neste dia à polícia, pois ele deve explicar as movimentações bancárias estimadas em
valor superior a R$ 500 milhões.
Na última sexta-feira (10), a Operação Ramsés deﬂagrou buscas e apreensões domiciliares no endereço do
médico, em um condomínio localizado na Península, área nobre de São
Luís. A ação faz parte das investigações que visa identiﬁcar e apontar a
autoria e materialidade.
Na ocasião, foram apreendidos documentos, ipads, CPUs, e notebooks,
em dois apartamentos pertencentes
ao investigado.
Além disso, também foram realizadas buscas em uma residência, na
qual teria funcionado a sede da empresa AMJ Participações, também in- POLICIAIS FORAM AO APARTAMENTO DO MÉDICO ABDON MURAD JÚNIOR, NA PENÍNSULA
vestigada.
fundos teriam sido repassados às víti- vestigado pelos crimes de estelionato,
mas dos golpes.
crimes contra economia popular e laOperação Ramsés
Segundo a Polícia Civil, as investiAtualmente, as investigações se vagem de dinheiro.
gações foram iniciadas há cerca de 8 concentram na ﬁgura do principal
O inquérito tramita em sigilo e a
meses, após denúncias de várias víti- suspeito de liderar o esquema de frau- polícia civil estuda a adoção de outras
mas que alegavam ter realizado inves- de ﬁnanceira. Abdon Murad Júnior medidas com objetivo de esclarecer
timentos na referida empresa. De está sob monitoração de tornozeleira os fatos e encaminhar os autos ao poacordo com os relatos, cheques sem e com passaporte retido. Ele vai ser in- der judiciário.

ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

Inscrições para concurso são prorrogadas
DIVULGAÇÃO

A PROVA OBJETIVA DO CONCURSO DEALTO ALEGRE DO PINDARÉ DEVE SER NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2020
As inscrições do concurso público
que abre oportunidades para a Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré, anuncia a prorrogação das inscrições. São
259 vagas para proﬁssionais de níveis
fundamental, médio e superior.
As candidaturas, que tiveram início
às 10h de 1º de junho de 2020, agora
podem ser realizadas até 20 de julho
de 2020, no site Instituto Legatus. O
valor da taxa de inscrição a ser pago
pelo candidato é de R$ 80, R$ 90 ou R$
120.
Sendo assim, os cargos disponíveis
para este certame são:
• Nível Fundamental: Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (13); Cuidador de Crianças na Educação Infantil (5) e Motorista (2);
• Nível Médio: Técnico Administrativo (22); Auxiliar Administrativo (4);
Técnico Agrícola (2); Técnico em

Agropecuária (2), Radiologia (4), Técnico em Enfermagem da ESF (10),
Técnico em Enfermagem Plantonista
(10); Técnico em Laboratório (5); Auxiliar de Consultório Dentário (5);
Professor de Educação Infantil (25);
• Nível Superior: Professor do 1º ao 5º
ano (25); Professor do 1º ao 9º ano –
Matemática (25), Português (25), Educação Física (5), Inglês (4), Ciências
(5), Educação Especial (3), Intérprete
de Libras (2); Supervisor Escolar (6);
Técnico em assuntos educacionais
(4); Orientador educacional (2); Nutricionista (3); Psicólogo (6); Assistente Social (6); Educador Físico (2); Enfermeiro da ESF (10); Enfermeiro
Plantonista (5); Odontólogo (2); Médico da ESF (2); Fisioterapeuta (2); Terapeuta Ocupacional (1); Veterinário
(1); Biomédico (1); Fonoaudiólogo (1);
Bioquímico (1); Biólogo (1).

Salário

O período de trabalho é de 20 a 40
horas semanais com vencimento a ser
recebido pelo candidato aprovado e
contratado variando no valor de R$
1.045 a R$ 6 mil mais salário base, repouso remunerado, gratiﬁcações e repouso remunerado.
Quanto à classiﬁcação, constará de
prova objetiva, prevista para o dia 13
de setembro de 2020, em locais a serem divulgados no site das inscrições.
O conteúdo programático abordará
questões de língua portuguesa, raciocínio lógico – matemático, noções de
informática e conhecimento especíﬁcos e locais.
Este Concurso Público terá validade de dois anos, prorrogável por igual
período. Para mais informações, acesse o edital disponível em nosso site
para consulta.

Ação social
celebra os 30 anos
do ECA na ilha
SAMARTONY MARTINS
A comemoração dos 30 anos do Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), que é o conjunto de normas do
ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo
a proteção integral da criança e do adolescente, não
passou despercebida em São Luís. Moradores do bairro
Residencial Olímpico, em São José de Ribamar participaram ontem, domingo (12), de uma grande ação social
promovida pela Fundação Justiça e Paz se Abraçarão e
Fundação Josué Montelo para celebrar as três décadas
do ECA e em memória de páscoa do Padre Bráulio Ayres,
presidente do Conselho Curador da Fundação JPA.

A ação faz parte do projeto Vida Nascente, que já é desenvolvido por ambas as instituições, desde 2007, visando fortalecer e instrumentalizar famílias nas aprendizagens básicas sobre os cuidados e desenvolvimento infantil, as competências das famílias moradoras da região do bairro Residencial Olímpico e adjacências, com
vistas ao enfrentamento ao uso de álcool, tabaco e outros drogas. “A ação que Padre Braúlio vive é uma proposta que nasceu depois que ele foi para o hospital acometido pela covid-19 como forma de darmos continuidade à ações sociais que ele já vinha desenvolvendo como padre da Cidade Olímpica com o projeto chamado
“Esperançar”. A ideia é levar esperança para as pessoas
mais carentes, mais vulneráveis das comunidades. Depois da passagem dele, nós amigos, familiares e admiradores, resolvemos continuar esse projeto com vertentes
feita pela Fundação Justiça e Paz Abraçarão, entidade
que está na Cidade Olímpica desde 1997, ajudando as
comunidades. E com o momento vulnerável que a sociedade está passando por conta da covid-19, resolver fazer ações de atenção à família. Pensamos no primeiro
momento distribuir cestas básicas, quentinhas, semanalmente nestas comunidades, além de kits de higiene.
E visitando as famílias carentes percebemos que muitas
crianças com verminoses, dermatites e outras doenças
e resolvemos fazer uma ação social voltada para crianças de 0 a 6 anos. Queremos mostrar que nem a covid-19
conseguiu derrotar a esperança que padre Braúlio conseguia trazer para todos nós por meio de nossa motivação”, explicou Elivania Estrela Aires, executiva Social da
Fundação Justiça e Paz se Abraçarão.
Para Jhonatan Soares, membro do Conselho curador
da Fundação JPA, a ação é importante para dar mais visibilidade ao ECA e ações sociais do legado de Padre Braulio. “É uma ação que mantem viva o legado deixado por
padre Braúlio, além de estarmos celebrando os 30 anos
do ECA em nosso país, que foi uma das ações percussoras para a garantia dos diretos da criança e do adolescente”, disse Soares.
Em entrevista a O Imparcial Claudete Ribeiro, consultora da Fundação Josué Montello e do Projeto Cidadanear, com apoio do Unicef, ressaltou que ECA é o marco
legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e
adolescentes. “O ECA nesses anos trouxe duas contribuições: a primeira de informar que crianças e adolescentes são sujeitas de direitos. E a segunda que eu considero um avanço que é criar uma cultura de diretos voltado para as crianças e adolescentes. Nesse aniversário de
30 anos do ECA existe um esforço de mobilização para
que as famílias desses jovens se lembrem que recordem
e coloquem na sua rotina e interiorize ainda mais sobre
esses avanços para que possamos juntos exigir que nossos representantes públicos sejam mais efetivos e focados na garantia desses direitos”, ressaltou Claudete Ribeiro.
Durante o evento, foram oferecidos serviços de saúde
básica, orientações sobre os cuidados e prevenção para
evitar contágio do novo Coronavírus, além da entrega
de kits de alimentação e higiene às crianças atendidas. A
parceria contou com o apoio de outros mobilizadores,
entre eles, a Associação Asa dos Pretos, a Organização
Medicus Mundi Itália, o Centro Missionário de Verona,
Coletivo Cidadanear e a Unicef.

