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111.488
CASOS

2.840

conﬁrmados do
novo coronavírus
no Maranhão,
segundo a SES

ÓBITOS

114

já registrados em
todo o estado
desde o início da
pandemia

NOVOS

R$ 4,00

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

NO MARANHÃO

Volta às aulas pode expor
grupos de risco à Covid-19
Fiocruz diz que alunos podem ser potencial
risco de contaminação para mais de 360 mil
idosos e pessoas com comorbidades.
CIDADES 5

89.492

271.975

ADULTOS de 18 a 59 anos,
têm comorbidades no Maranhão

IDOSOS no estado correm risco
de contrair a Covid-19, diz Fiocruz
Divulgação

Pandemia

Notificações

Estados
Unidos
querem
preço global
para vacina

Maranhão
tem mais de
2 mil casos
de dengue
este ano

Governo dos Estados Unidos criou
referência para o preço de uma vacina contra Covid-19, em um acordo de 2 bilhões de dólares, com
duas empresas. O MUNDO 7

Segundo boletim epidemiológico
do Ministério da Saúde, referente ao
mês de julho, além de dengue, já foram contabilizados 153 casos de
Chikungunya este ano. CIDADES 6

Papo Alternativo

Ações ordenadas

Iniciado estudo sorológico que vai
apontar cenário da Covid-19 no MA

Cidades do
interior
estão sendo
alvos de
ataques
POLÍCIA 7

Alternativo

Ação de profissionais da Secretaria de Estado de Saúde (SES) começou na região da Vila Esperança, bairro da
zona rural de São Luís; as equipes atuarão em 69 municípios maranhenses. GERAL 9

Programa
destaca a nova
música e clipe
de Lucas
Andrade

Novo coronavírus

Sistema
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De acordo com dados do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), 603 presos e servidores do sistema prisional maranhense já foram infectados pela Covid-19. CIDADES 5
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COTAÇÕES

Entrevistas de O Estado com
os pré-candidatos a prefeito
de São Luís entrarão na
última semana. POLÍTICA 3

TÁBUA
DE MARÉS

Agente prisional passa por túnel de descontaminação no Complexo de Pedrinhas, em São Luís
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Documentário
“Sobre Sonhos
e Liberdade”
estreia no canal
Curta
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O Estado do Maranhão

São Luís, 24 de julho de 2020. Sexta-feira

POLÍTICA

MA terá mais R$ 332 mi
do Governo Federal para
combater a Covid-19
Se somado aos R$ 672 mi liberados no início do mês pelo Ministério da Saúde,
o aporte dos cofres federais anunciado em julho é de mais de R$ 1 bilhão
Divulgação

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

Maranhão vai receber
um reforço de R$ 332
milhões do Governo
Federal para o combate
à Covid-19, doença causada pelo
novo coronavírus. O montante faz
parte de um socorro financeiro da
União a estados e municípios que
será viabilizado via repasse direto
a fundos de participação.
O recurso é referente à Medida
Provisória 938/20 aprovada Câmara Federal sob a forma do projeto de lei de conversão (PLV)
26/2020, e cria a figura do auxílio
financeiro da União de até R$ 16
bilhões em decorrência dos efeitos da pandemia do Covid-19.
O relatório da matéria é de autoria do deputado federal maranhense Hildo Rocha (MDB) e teve
o parecer aprovado pela Casa na
última quarta-feira.
Ao todo, o Governo do Maranhão deve receber R$ 200 milhões e os municípios vão receber a quantia de R$ 132 milhões.
Se somados aos R$ 672 milhões
assegurados pelo Governo Federal no início do mês, o montante
anunciado para o estado somente no mês de julho é de mais
de R$ 1 bilhão.
Pelo texto da MP, que agora será
apreciada pelo Senado da República, o auxílio foi criado para compensar as perdas na arrecadação
de estados e municípios em razão
dos impactos econômicos da pandemia de coronavírus.

O

Tesouro Nacional
De acordo com o Tesouro Nacional, de um total de R$ 16 bilhões,
que se destinam à compensação
de perdas nos fundos de participação dos estados (FPE) e dos mu-

Governo de Flávio Dino tem recebido verba federal desde o início da pandemia do novo coronavírus

nicípios (FPM), até 18 de julho
foram repassados R$ 9,86 bilhões.
O FPE e o FPM são compostos com
parcela da arrecadação do Imposto
de Renda (IR) e do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI). Na
Câmara o auxílio foi ampliado e se
estenderá até o mês de novembro.
Relator da matéria, Hildo Rocha
falou sobre a necessidade de extensão de prazos para o socorro financeiro, uma vez que a pandemia
não chegou ao fim.
“Inicialmente todos previam
que a crise ocasionada pela Covid19 iria durar quatro meses, assim
o governo federal editou uma medida provisória com o objetivo de
repassar recursos financeiros aos
estados e municípios durante esse
período para complementar a diferença a menor dos repasses dos
fundos de participação dos muni-

Mais de R$ 6 bilhões chegaram ao MA
De acordo com o senador
Roberto Rocha (PSDB),
desde o início da pandemia
da Covid-19, o Governo
Federal já repassou mais de
R$ 6 bilhões ao Maranhão

cípios e estados, em relação ao ano
de 2019. Ocorre que a duração da
crise está sendo bem maior, assim
como foi menor a queda da arrecadação de tributos federais que
compõem a cesta dos fundos constitucionais. Por isso que sobrando
ainda R$ 6 bilhões dos recursos garantidos pela MP 938 aos estados
e municípios que garantimos aos

para o enfrentamento do
novo coronavírus. Para o
tucano, a gestão do
presidente Jair Bolsonaro
tem sido “generosa” com o
estado.

mesmos fundos, recursos financeiros para compensar as possíveis
perdas de arrecadação até o mês
de novembro do FPM e FPE”, disse.
Rocha disse que obteve apoio
ao relatório de grande parte das
bancadas e partidos [uma única
sigla votou contrária] o que assegura o aporte a ser distribuído a
estados e municípios. 

Governador do Maranhão se manifestou em rede social logo após o ministro da Economia, Paulo
Guedes, formalizar a entrega da proposta de reforma ao Congresso Nacional na última terça-feira (21)

MAIS

Deputado
contestou
Flávio Dino

Paulo Guedes entregou a proposta da Reforma Tributária no Congresso

ICMS
Sempre atento à política tributária
do governo Bolsonaro, Flávio Dino
enfrenta fortes críticas no Maranhão desde o primeiro ano do seu
primeiro mandato em virtude da
decisão de garantir ampliação da

As considerações

A

série de entrevista de O Estado com os pré-candidatos
a prefeito de São Luís está entrando na sua última
semana. Já foram ouvidos 11 dos 13 pré-candidatos. Na
próxima semana, encerram a série Wellington do Curso
(PSDB) e Adriano Sarney (PV).
Das entrevistas, dois pontos ficaram evidentes: a negação
da existência de um consórcio de candidatos do Palácio dos
Leões, mas sempre com a vontade expressa de ter o apoio do
governador Flávio Dino; e o reconhecimento ao prefeito
Edivaldo Júnior (PDT).
Sobre o consórcio, a oposição disse que existe. Entre os nomes
que afirmaram perceber a existência de múltiplos candidatos dos
Leões, o pré-candidato do Podemos, Eduardo Braide, foi o mais
direto ao garantir que o consórcio representa a vontade do grupo
de Dino se manter no poder.
Dos governistas que negaram
a existência do consórcio, Bira
Na série de
do Pindaré (PSB) e Duarte
Júnior (Republicanos)
entrevistas de
afirmaram que nunca foram
O Estado,
chamados para participar de
qualquer reunião que tivesse
pré-candidatos
em pauta as múltiplas
candidaturas.
negaram
Fora esse ponto, a posição da
existência de um
maioria dos postulantes à
Prefeitura de São Luís chamou
consórcio do
atenção também. Ao contrário
de 2016, os pré-candidatos de
Palácio dos Leões
agora reconheceram avanços da
gestão de Edivaldo Júnior.
A postura dos pré-candidatos tem justificativa: com o ritmo de
obras e serviços na capital e a postura perante o combate ao novo
coronavírus, Edivaldo Júnior está com a popularidade em alta.
O reconhecimento à gestão municipal, claro, pode ter data
marcada para acabar ou até ser ponderada por parte dos futuros
candidatos. E este momento será quando o pedetista definir o
nome que receberá o seu apoio.
Mas, por enquanto, não se sabe ao certo quem "ganhará" com o
saldo da administração do prefeito. Ele, até então, tem priorizado a
gestão. A política é para outro momento.

arrecadação a partir do aumento
de alíquotas de ICMS.
Desde 2015, a gestão comunista já majorou o imposto, sempre
com o auxílio da sua grande bancada de deputados na Assembleia
Legislativa, três vezes.
Em virtude disso, por exemplo,
o governo arrecadou em 2019 aproximadamente R$ 6 bilhões de
ICMS. Para 2020 a estimativa,
apontada no Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovado no
ano passado pela Assembleia, era
arrecadar nada menos que R$ 8,3
bilhões. A pandemia do novo coronavírus, no entanto, deve frustrar esses planos. 

Erros e acertos

Ao contrário do que era imaginado, nem o pré-candidato Eduardo
Braide chegou a fazer críticas diretas ao prefeito de São Luís.
Outros – mesmo da oposição – falaram em erros e acertos. Da situação, afirmaram que existe mais acertos que erros.
E assim, Edivaldo Júnior caminha para concluir seus 8 anos de gestão
sem ser o alvo da classe política. Por parte da população, o prefeito tem
recebido demonstração de reconhecimento ao trabalho.

E o ICMS?

O governador Flávio Dino (PCdoB) apontou falhas na proposta de Reforma Tributária apresentada pelo governo de Jair Bolsonaro.
A proposta, que já foi entregue no Congresso Nacional, não tem justiça tributária, segundo o comunista.
Dino faz crítica mesmo depois de, no Maranhão, aumentar por três
vezes o ICMS, o tributo considerado o mais injusto, já que pesa mais para a população mais carente.

Coordenação

Depois do deputado federal Márcio Jerry (PCdoB) anunciar que
será o coordenador da campanha do pré-candidato de seu partido,
Rubens Júnior, foi a vez de Juscelino Filho também se anunciar como coordenador.
Só que o democrata vai coordenar a campanha para prefeito do deputado estadual Neto Evangelista (DEM).
Dos pré-candidatos, por enquanto, somente Neto e Rubens já têm
seus coordenadores gerais já definidos e atuando.

Mais dinheiro

O governo do Maranhão já recebeu do governo de Jair Bolsonaro mais
de R$ 1 bilhão em recursos devido à pandemia do novo coronavírus.
Ainda há previsão de mais verba vinda de Brasília nos próximos meses. Todo o recurso reduzirá consideravelmente o impacto negativo na
arrecadação do estado.
E além desse aporte federal, Flávio Dino receberá a doação de
mais de R$ 5 milhões do bilionário George Soros por meio da Open
Society Foundation.

Contaminações

Divulgação

rio especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, essa proposta elimina cinco tributos diferentes: PIS/Pasep sobre a folha de
pagamentos, sobre a importação,
sobre a receita e a Cofins sobre a
importação e sobre a receita. Além
disso, mais de uma centena de regimes tributários para diferentes setores da economia serão extintos.

ESTADO
MAIOR

FIQUE POR DENTRO

Após aumentar ICMS no MA, Dino
vê falha na Reforma Tributária
O governador Flávio Dino (PCdoB)
apontou falhas na proposta de Reforma Tributária horas depois de
entregue formalmente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes,
aos presidentes da Câmara Federal e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, respectivamente.
Em postagem no Twitter, na manhã de ontem, o comunista afirmou que o erro da peça - que a partir de agora será discutido pelo
Congresso Nacional - está no aumento da carga tributária para uns,
em detrimento de outros.
“Reforma tributária deve ter dois
objetivos caminhando de mãos dadas: 1 - justiça tributária; 2 - simplificação e eficiência. A primeira
proposta do Governo Federal sobre PIS/COFINS avança no item 2.
Mas erra no item 1, ao aumentar a
carga para uns e preservar outros,
como os bancos”, escreveu.
A peça entregue ontem pelo Governo prevê a unificação de dois
impostos federais, o Programa de
Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e a Contribuição sobre
o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins).
Os dois tributos serão extintos
para dar lugar à Contribuição Social sobre Operações com Bens e
Serviços (CBS), com alíquota única
de 12%. De acordo com o secretá-
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Ao fazer críticas sobre a
reforma tributária ainda
no fim do ano passado,
Flávio Dino foi
confrontado pelo
deputado estadual
Adriano Sarney (PV).
Para o parlamentar do
Partido Verde, Dino não
tem autoridade no
assunto, depois de haver
aumentado alíquotas de
ICMS três vezes somente
no seu primeiro
mandato, entre 2015 e
2018. “Flávio Dino
falando de Reforma
Tributária após
aumentar três vezes o
ICMS, desrespeitar a Lei
Kandir, criar inúmeras
taxas, entre outras
medidas para levantar
dinheiro às custas do
contribuinte e do
empresário durante sua
campanha à reeleição”,
destacou.

A linha de contaminação da Covid-19 no Maranhão voltou a crescer
nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria estadual de Saúde.
Foram mais de 1,7 mil novos casos registrados de quarta para quintafeira. De óbitos, foram 30 registrados.
O que parece estar reduzindo é o número de casos ativos: são pouco
mais de 11 mil em todo o estado.

DE OLHO

1.757 PESSOAS

FORAM REGISTRADAS com o novo coronavírus no
Maranhão nas últimas 24 horas.

Coletiva

E mesmo com a contaminação por Covid-19 ainda em alta, o Governo do Estado manterá o discurso de estabilização da pandemia no Maranhão.
Esta deverá ser a linha que o governador Flávio Dino (PCdoB) seguirá
em sua entrevista coletiva semanal para falar sobre o novo coronavírus.
Mas a expectativa maior não é o número de contaminações. A espera
é sobre o posicionamento do governo estadual sobre a volta às aulas.

E MAIS
• E esta expectativa é justificável, já que no início de julho, Dino havia anunciado o retorno das atividades escolares para dia 3 de agosto.
• Uma semana após, o governador ponderou e disse que poderia rever a data conforme os boletins epidemiológicos da SES.

• O mais provável é que Flávio Dino mantenha a data para reinício das aulas. Na rede pública, já existe até um calendário com programação para retomada das classes presenciais.

Maranhão registra mais de
2 mil casos de dengue e
153 casos de chikungunya
CIDADES 6

cidade@mirante.com.br
São Luís, 24 de julho de 2020 - Sexta-feira

603 presos e servidores do sistema
prisional tiveram Covid-19 no MA
Conforme os dados do CNJ, somente servidores dos presídios foram 454 infectados, enquanto
funcionários do sistema socioeducativo, 52; foram feitos 1.245 testes de coronavírus no setor
Divulgação

s unidades prisionais do
país registraram um crescimento de mais de 99%
dos casos de infectados
pela Covid-19, no decorrer dos últimos 30 dias, segundo os dados do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
um total de 13.778 ocorrências e
136 óbitos. Em apenas uma semana, houve o registro de 2.356
casos. Somente no sistema prisional maranhense já foram contabilizados 603 infectados e, entre
estes, 454 são servidores, sendo registrados 10 óbitos.
Os dados do CNJ mostram que
na última semana houve 1.445
novos casos de coronavírus entre
pessoas privadas de liberdade e 341
servidores das unidades prisionais
do país. Nos presídios maranhenses, o registro foi de 149 apenados
infectados e 454 servidores. Um
total de 10 óbitos, entre os casos,
nove deles de funcionários.
Em relação ao sistema socioeducativo maranhense, 56 servidores foram infectados, não sendo registrado até o momento nenhum
óbito e casos de adolescentes infectados pelo coronavírus. Em nível
nacional, 2.356 servidores e adolescentes de unidades socioeducativas foram contaminados, com registro de 16 mortes.

A

Levantamento
O levantamento dos dados sobre o
novo coronavírus nos presídios brasileiros e no sistema socioeducativo
é uma iniciativa do Departamento
de Monitoramento e Fiscalização
do Sistema Carcerário e do Sistema
de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de
Justiça (DMF/CNJ) e tendo o apoio
do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD
Brasil) e do Ministério da Justiça e
Segurança Pública.
Os dados sobre os casos e mortes por Covid-19 são repassados por
diferentes fontes, incluindo, os Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMFs),
boletins epidemiológicos de Secretarias Estaduais e dados informa-

603

SAIBA MAIS

CASOS de Covid-19
nos presídios do
Maranhão

10

MORTES por
coronavírus e, entre os
casos, 9 servidores
prisionais

52

INFECTADOS em

INTERNOS
em unidades
prisionais de São
Luís têm atuado na
confecção de
máscaras e
jalecos

unidades
socioeducativas

249

APENADOS e 681

funcionários foram
submetidos ao teste de
Covid-19, no MA

315

SERVIDORES do

sistema socioeducativo
ﬁzeram teste de Covid-19

dos ao Departamento Penitenciário Nacional (Depen).
Testagem
Os dados do CNJ apontam um crescimento na quantidade de exames
do novo coronavírus nos presídios
e nas unidades socioeducativa do
país. Um total de 10.528 análises em
pessoas presas para 18.607, enquanto, no caso dos servidores, o
número houve um aumento de
9.699 para 19.132. Nas unidades do

sistema socioeducativo, o registro
foi de 1.905 coletas para 2.758, no
caso dos adolescentes; e de 4.791
para 6.541, entre os servidores.
No Maranhão, 249 apenados e
681 funcionários prisionais foram
submetidos ao teste do Covid-19.
Em relação ao sistema socioeducativo, 315 servidores fizeram o
exame, e até o momento os adolescentes privados de liberdade
ainda não foram submetidos a esse
tipo de testagem.
Recursos e equipamentos
Ainda de acordo com o CNJ, uma
quantia de R$ 370 mil provenientes
de multas contratuais aplicadas a
empresas contratadas pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) foram destinados ao
combate a pandemia do coronavírus, e distribuídas 38.747 máscaras
para os presidiários e 169.680 aos
servidores. Em 16 dos 45 presídios
existem leitos hospitalares de baixa
complexidade de atenção básica.
Em se tratando do sistema so-

cioeducativo, no Maranhão, cada
socioeducando recebeu duas máscaras, que são repostas de acordo
com a necessidade. Para os funcionários, 24.084 máscaras descartáveis foram distribuídas como também 17 mil luvas e 155 máscaras
N95, além do álcool em gel.
Inspeção
Uma inspeção virtual realizada, no
dia 29 de junho deste ano, pela 5ª
Promotoria de Justiça Criminal em
conjunto a Vara de Execuções Penais e a Defensoria Pública do Estado constatou superlotação, servidores infectados por Covid-19
como ainda um óbito ocasionado
por essa doença no sistema prisional de Imperatriz.
O promotor de justiça Domingos Eduardo da Silva declarou que
constatou que a Unidade Prisional de Imperatriz está com 458
presos, sendo 392 do regime fechado e 68 do regime semiaberto
com trabalho externo. Deste número, 252 internos são internos

Volta às aulas pode expor mais de
360 mil do grupo de risco no MA
Fundação Oswaldo Cruz alerta que o retorno da atividade escolar, durante a pandemia, que vem
sendo anunciado de forma gradativa, coloca os estudantes em potenciais situações de contágio
Mais de 360 mil pessoas que compõe o grupo de risco para a Covid-19
no Maranhão – idosos com 60 anos
ou mais e adultos de 18 a 59 anos
com comorbidades (doenças crônicas), residem com pelo menos um
menor entre 3 e 17 anos. O problema,
segundo alerta a Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), é que o retorno da
atividade escolar, que vem sendo
anunciado de forma gradativa por
vários estados e municípios, coloca
os estudantes em potenciais situações de contágio, podendo levar o
vírus para casa.
No Maranhão, o Governo do Estado confirmou para 10 de agosto o
retorno das atividades presenciais de
sala de aula para alunos dos 3º ano do
ensino médio. No caso do Município
de São Luís, a volta acontecerá em setembro. As escolas particulares também estão se preparando para reini-

Tabela da Fiocruz mostra números de pessoas do grupo de risco que residem com estudantes

ciar o ano letivo no próximo mês.
Desse modo, para a Fiocruz, a volta
às aulas pode representa um perigo

para 89.492 adultos no Maranhão
(entre 18 e 59 anos) que têm doenças
como diabetes e enfermidades no co-

ração ou pulmão, e para 271.975 idosos. “Mesmo que escolas, colégios e
universidades adotem as medidas de

provisórios e os demais são sentenciados.
Ainda foi constatado que 20 servidores dessa unidade prisional
foram afastados com suspeitas ou
casos confirmados de Covid-19.
Os presos estão usando máscaras
e que os servidores estão utilizando os equipamentos de proteção individual (EPIs).
Medidas de segurança
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou
ontem, por meio de nota, que disponibiliza atendimento médico
aos custodiados do sistema prisional e mantém as ações de sanitização, assim como a suspensão
temporária das visitas presenciais,
medidas que foram implantadas
durante a pandemia da Covid-19.
Os cuidados médicos incluem
triagem e avaliação entre os custodiados de sintomáticos e assintomáticos. Em casos de contágio, os
detentos são isolados, medicados,
e, em caso de necessidade, enca-

segurança (e elas sejam cumpridas
à risca), o transporte público e a falta
de controle sobre o comportamento
de adolescentes e crianças que
andam sozinhos fora de casa representam potenciais situações de contaminação por Covid-19 para esses
estudantes”, diz a Fiocruz.
E se contaminados, esses jovens
poderão levar o vírus Sars-CoV-2 para
dentro de casa e infectar parentes de
todas as idades que tenham doenças
crônicas e outras condições de vulnerabilidade à Covid-19, representando uma brecha perigosa no isolamento social que essas pessoas
mantinham até agora.
O estudo alerta para o fato de que
“a discussão sobre a retomada do ano
letivo no país não segue um momento
em que é clara a diminuição dos casos
e óbitos e ainda apresenta um agravante, que é a desmobilização de recursos de saúde e o desmonte de alguns hospitais de campanha”.
Novos óbitos
O epidemiologista do Icict/Fiocruz,
Diego Xavier, que participou do estudo, destaca que, até agora, a maioria desses milhões de brasileiros em
grupos de risco e que têm algum estudante dentro de casa vinha se man-

Internos das Unidades
Prisionais de
Ressocialização de São Luís
(UPSL) 1, 2 e 5 e da
Unidade Prisional de
Ressocialização Feminina
(UPFEM) de São Luís
também já produziram
2.373 jalecos. A produção
de EPIs se nos organiza nos
presídios em setores de
corte, costura e
acabamento. A ação prevê
a produção de 1 milhão de
equipamentos e faz parte
do conjunto de medidas do
Governo do Estado, com
foco na prevenção da
Covid-19. Todos os
custodiados inseridos na
confecção das máscaras
são devidamente
capacitados, o que
dinamiza e agiliza a
confecção dos objetos.
Além da remição de pena –
cada três dias de trabalho
reduzem um dia no sistema
prisional -, os presos
envolvidos na produção
das máscaras e jalecos são
remunerados com três
quartos do salário mínimo
pelo trabalho realizado.

minhados para hospitais de referência no tratamento de Covid-19.
O sistema prisional também antecedeu a prevenção da doença com
campanha vacinal contra a gripe
influenza (H1N1), nas unidades prisionais de ressocialização.
A Seap esclareceu ainda que os
padrões de higiene estão sendo
mantidos com as ações de sanitização e higienização nos estabelecimentos penais, com o uso de
substância que combate o vírus.
Além disso, a Secretaria implantou cabines de desinfecção, distribui máscaras de proteção e realiza ações educativas informando
as formas de contágio e prevenção ao vírus. 

tendo em isolamento social. “Mas a
volta às aulas pode representar uma
perigosa brecha nesse isolamento. Nós
estimamos, no estudo, que se apenas
10% dessa população de adultos com
fatores de risco e idosos que vivem
com crianças em idade escolar vierem
a precisar de cuidados intensivos, isso
representará cerca de 900 mil pessoas
na fila das UTIs. Além disso, se aplicarmos a taxa de letalidade brasileira
nesse cenário, estaremos falando de
algo como 35 mil novos óbitos, somente entre esses grupos de risco”,
analisa Xavier.
Christovam Barcellos, sanitarista
e vice-diretor do Icict/Fiocruz, acha
que seria recomendável que estados e municípios oferecessem aos
pais informações necessárias para
os cuidados que devem passar a
adotar dentro de suas casas. “Se isso
não for feito, muitos pais se sentirão inseguros frente à decisão de retomar os estudos presenciais dos
seus filhos. Com a expansão da população exposta à infecção pelo
vírus, deveriam também ser ampliadas as atividades de vigilância
epidemiológica desses grupos vulneráveis por meio de testagens e
acompanhamento clínico permanente”, afirma.
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Maranhão já teve mais
de 2 mil casos de dengue
e 153 de chikungunya
Dados, deste ano, disponibilizados no boletim epidemiológico do MS do
mês julho, mostram que o país já passou dos 870 mil casos de dengue

C

om a pandemia da Covid19, muitos estão se preocupando menos em
tomar cuidados com outras doenças. Contudo, essas enfermidades continuam existindo
e requerem medidas preventivas
para evitar o contágio, como o caso
das doenças transmitidas pelo
mosquito Aedes Aegypti.
De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde (MS) referente
ao mês de julho, o estado do Maranhão já passou dos 2 mil casos
de dengue apenas nos primeiros
sete meses deste ano, e possuí
uma suspeita de óbito. Contudo,
de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), até o momento, o Sistema de Informação
de Agravos de Notificação registrou em todo o Maranhão 1.598
casos confirmados de dengue este
ano. Comparando com o mesmo
período de 2019, houve uma redução de 52,14% de casos. Segundo dados divulgados no último mês (junho) por O Estado,
somente em São Luís, foram notificadas 564 situações.
O estado também possui 153
casos de chikungunya. De acordo
com o boletim do MS, foram confirmados 11 óbitos por critério laboratorial, distribuídos nos estados da Bahia (2), Rio de Janeiro (1),
Mato Grosso (1), Espírito Santo (1),
Paraíba (1), Rio Grande do Norte
(1), Pernambuco (1), Ceará (1) e
Maranhão (2), da doença.
As informações sobre dengue e
chikungunya que foram apresentadas no boletim do Ministério da
Saúde são referentes as notificações ocorridas entre as Semanas
Epidemiológicas (SE) 1 e 26
(29/12/2019 a 27/06/2020), disponíveis no Sinan Online. Já os dados
de zika foram consultados do
Sinan Net até a SE 25 (29/12/2019
a 20/06/2020).
O Maranhão é o quarto estado
com menos casos de dengue do
país (2.317), e está em sexto lugar
em números de casos do Nordeste. Porém, o estado é o sexto
com mais casos de Zika do país
(108) e o quarto com mais casos
do Nordeste.
Surto de dengue
O Ministério da Saúde (MS) já
havia alertado que, este ano, um
surto de dengue poderia afetar 11
unidades federativas do Brasil,
após avaliação feita pela Vigilância em Arboviroses. Apesar da pandemia da Covid-19, isso também
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Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue e febre chikungunya, cujos casos têm se multiplicado no MA

FIQUE SABENDO
Aedes Aegypti
O Aedes aegypti é o nome científico de um
mosquito que transmite doenças chamadas de
arboviroses, como a dengue, febre amarela
urbana, além da zika e da chikungunya. Possui
uma característica que o diferencia dos demais
mosquitos, que é a presença de listras brancas
no tronco, cabeça e pernas.
O ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti
compreende quatro fases: ovo, larva, pupa e
adulto. Os ovos são depositados em condições
adequadas, ou seja, em lugares quentes e
úmidos, preferencialmente depositados em
lugares próximos a linha d’água.
O macho alimenta-se de seivas de plantas. A
fêmea, no entanto, necessita de sangue humano
para o amadurecimento dos ovos, que são
depositados separadamente nas paredes
internas dos objetos, próximos a superfícies de
água, local que lhes oferece melhores condições
de sobrevivência.
Prevenção
A principal prevenção contra o mosquito Aedes
Aegypti é evitar o acúmulo de água parada. De
acordo com o Ministério da Saúde, as principais
medidas são:
 Manter bem tampado tonéis, caixas e barris
de água;
 Lavar semanalmente com água e sabão
tanques utilizados para armazenar água;
 Manter caixas d’agua bem fechadas;
 Remover galhos e folhas de calhas;
 Não deixar água acumulada sobre a laje;
 Encher pratinhos de vasos com areia até a
borda ou lavá-los uma vez por semana;
 Trocar água dos vasos e plantas aquáticas
uma vez por semana;

 Colocar lixos em sacos plásticos em lixeiras
fechadas;
 Fechar bem os sacos de lixo e não deixar ao
alcance de animais;
 Manter garrafas de vidro e latinhas de boca
para baixo;
 Acondicionar pneus em locais cobertos;
 Fazer sempre manutenção de piscinas;
 Tampar ralos;
 Colocar areia nos cacos de vidro de muros ou
cimento;
 Não deixar água acumulada em folhas secas e
tampinhas de garrafas;
 Vasos sanitários externos devem ser
tampados e verificados semanalmente;
 Limpar sempre a bandeja do ar condicionado;
 Lonas para cobrir materiais de construção
devem estar sempre bem esticadas para não
acumular água;
 Catar sacos plásticos e lixo do quintal.
Dengue
Dengue é uma doença febril grave causada por
um arbovírus, que são vírus transmitidos por
picadas de insetos, especialmente os mosquitos.
Existem quatro tipos de vírus de dengue, que são
os sorotipos 1, 2, 3 e 4. Cada pessoa pode ter os 4
sorotipos, mas a infecção por um gera imunidade
permanente para ele. O transmissor (vetor) é o
mosquito Aedes aegypti, que precisa de água
parada para se proliferar. O período do ano com
maior transmissão são os meses mais chuvosos
de cada região, mas é importante manter a
higiene e evitar água parada todos os dias,
porque os ovos do mosquito podem
sobreviver por um ano até encontrar as
melhores condições para se desenvolver.

continua sendo motivo de preocupação, pois, somente no ano
passado, a doença causou a morte
de 782 pessoas no país. Em junho
o Maranhão estava sob alerta para
uma quantidade acima do normal
da arbovirose em meio aos casos
do novo coronavírus.
O alerta aconteceu porque o
tipo 2 do vírus da dengue voltou
a circular no fim do ano de 2018,
depois de 10 anos sob controle,
e desde então, vem encontrando
populações suscetíveis à doença.
A informação sobre o surto foi
dada pelo porta-voz do Ministério da Saúde, Rodrigo Said, no dia
15 de fevereiro.
Ele frisou que as regiões do Sudeste e os nove estados do Nordeste, pouco afetadas no ano passado, estão sendo motivo de
preocupação do órgão. “A dengue
é uma doença sazonal, e o quadro
é dinâmico, e pode mudar em
pouco tempo”, destacou. A previsão é que ocorra o surto da doença,
além do Maranhão, Espírito Santo
e Rio de Janeiro, nos estados do
Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.
Ação de combate
De acordo com as informações cedidas a O Estado no início de
junho, no início de fevereiro deste
ano, foi realizada uma campanha
na capital maranhense, com o intuito de combater o mosquito da
dengue. A intervenção aconteceu
no bairro Coroadinho, por equipes
do Programa de Prevenção e Controle de Arboviroses. Na ocasião,
ocorreram visitas domiciliares,
para sensibilizar os moradores no
que tange à adoção de medidas
que contribuam para a eliminação
dos criadouros.
As visitas domiciliares ocorreram em várias ruas do bairro, por
meio de uma operação realizada
pela Secretaria de Estado da
Saúde e Secretaria Municipal de
Saúde (Semus), com o apoio da
Secretaria de Estado de Governo
(Segov) e Agência Executiva Metropolitana (Agem).

O bairro foi escolhido para a
atuação de combate ao mosquito
porque, segundo o Levantamento
Rápido de Índices de Infestação
pelo Aedes aegypti, o Coroadinho
registrou alto índice de infestação,
com 5,3% de casos. O Maranhão,
inclusive, é o único estado do Nordeste com circulação do Sorotipo
Denv 2, considerado o mais agressivo dentre os sorotipos, que iniciou no Brasil nos anos 1990,
quando trouxe os primeiros diagnósticos da febre hemorrágica.
Já no dia 15 de fevereiro, ocorreu o “Dia D de combate ao
Aedes”, com ações de limpeza
geral e remoção de entulhos, visitas domiciliares dos agentes de
endemias, atividades educativas
e palestras no Coroadinho e outros bairros de São Luís.
Na ocasião, a população ludovicense foi orientada sobre o risco do
descarte irregular de lixo, especialmente para a proliferação do Aedes,
segundo o Programa Estadual de
Controle das Arboviroses. Um dos
bairros beneficiados foi a Macaúba,
em São Luís, que possui um canal.
Naquele trecho, foram retirados
lixos e outros resíduos, devido ao
grande volume verificado no lugar.
O Estado entrou em contato
com a Semus para saber quais
ações estão sendo realizadas durante esse momento de reabertura
dos serviços após a diminuição de
casos da covid-19, contudo não
houve respostas até fechamento
desta edição.
A SES informou, em nota, que
disponibilizou apoio técnico nas
áreas de surto e nas ações de controle vetorial com aplicação UBV
nos municípios maranhenses.
Além disso, é realizada a capacitação de rotina dos técnicos municipais para manejo de inseticidas e operações de campo de
combate ao Aedes aegypti.
Como parte das atividades de
combate às Arboviroses, a SES realiza ações educativas e de mobilização social em apoio aos municípios, sendo estes os responsáveis
pelas atividades de prevenção em
suas cidades.
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Municípios do Maranhão estão
sendo alvos de ataques criminosos
Em menos de uma semana, cinco ônibus e uma escola foram incendiados em Davinopólis e Imperatriz; segundo a
polícia, que investiga esses crimes, existe a possibilidade destas ações terem sido ordenadas por presidiários da região
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

SAIBA MAIS

O

Prisão

interior do estado virou
alvo de atentados criminosos. Em menos de
uma semana, cinco ônibus foram incendiados e bandidos
atearam fogo também em uma escola da rede pública. Existem informações que esses atos bárbaros foram ordenados por apenados do
presídio de Davinópolis, mas a Polícia Civil segue investigando o caso.
Umas das empreitadas criminosas ocorreu durante a noite do último dia 22, em Davinópolis. A polícia informou que dois criminosos
interceptaram um coletivo em plena área central dessa cidade. Eles
derramaram gasolina no veículo e
atearam fogo, mas os passageiros
conseguiram apagar o incêndio.
O ônibus ficou danificado e não
houve registro de feridos.
Na Região Tocantina, a polícia

Francisco Rocha da Silva,
Jhony, de 20 anos, foi
preso em flagrante,
acusado de atear fogo em
três ônibus escolares, na
cidade de Fortuna, na
noite de domingo (19). Os
veículos estavam em
uma praça.

Cinco ônibus foram incendiados no interior do Maranhão recentemente; polícia investiga estes crimes

está realizando a operação Noite
Segura. Dois homens foram detidos, mas liberados em seguida, pois
não ficou comprovada a participação deles nesse ato criminoso.

Onda criminosa
Uma onda criminosa também foi registrada no município de Imperatriz,
na noite de terça-feira (21). Segundo
a polícia, cinco bandidos armados e

Falso médico é preso na
capital após vários golpes
Detido é acusado de estelionato e furtos no Maranhão e no Piauí;
segundo a polícia, ele atraia vítimas em aplicativos de relacionamentos
O falso médico Antônio Diógenes
de Sousa Passos, de 31 anos, foi
preso ontem na capital acusado de
estelionato e furto contra dezenas
de pessoas nos estados do Maranhão e Piauí. A polícia informou
que uma das vítimas teve um prejuízo de R$ 100 mil.
O criminoso estava sendo investigado pela Delegacia de Defraudações. O delegado Jânio Pacheco declarou que Antônio Diógenes vem agindo desde 2015 e so-

mente no estado maranhense existem mais de 20 boletins de ocorrências em seus desfavor. O investigado se hospeda em hoteis, em
bairros nobres, e se apresenta como médico.
Ainda de acordo com o delegado, o criminoso conhece as pessoas
por meio de aplicativos de relacionamentos, mantém relacionamentos íntimos e, após ganhar a
confiança das vítimas, passa a fotografar seus cartões bancários e

consegue o acesso aos aplicativos
bancários. Em seguida, ele passar
a realizar compras e saques.
Pornografia
Ontem, chegou ao Distrito Federal,
o homem, de 31 anos, que foi preso
no último dia 20, na cidade de Gonçalves Dias, no interior do Maranhão.
Ele é suspeito de manter conversas
sexuais com mais de 60 crianças e
adolescentes pela internet.
Ele estava sendo investigado pe-

encapuzados interceptaram um ônibus, no bairro Bom Jesus. Eles ordenaram que os passageiros e o motorista descessem do veículo e, em seguida, atearam fogo.

la Polícia do Distrito Federal. De
acordo com a polícia, o detido
atraia as vítimas, por meio de perfis falsos na internet.
Outras ocorrências
Os policiais rodoviários federais
apreenderam mais de 27 quilos de
maconha, uma arma de fogo, munições, 224 celulares e 2.791 itens
eletrônicos após abordarem um
ônibus durante a noite de quintafeir ( 23), na BR 010, em Porto
Franco.
O comando da Polícia Militar do
Maranhão abriu um inquérito policial para apurar a conduta de policiais acusados de terem atirado
equivocadamente no estudante de
Direito, Rodolfo Ernesto Szepainski Júnior, no bairro Zanella, em Balsas, na noite do último dia 22. A vítima foi alvejada e pode ter sido
confundida com um traficante.

Durante a fuga, os bandidos levaram o celular e os documentos do
condutor do coletivo. Os populares e
os bombeiros militares conseguiram
apagar as chamas, mas o veículo ficou destruído. No Parque Imperial,
de acordo com a polícia, três criminosos pularam o muro da Escola
Amaral Raposo e atearam fogo no local. As chamas destruíram alguns documentos e carteiras. Os suspeitos fu-

giram em uma motocicleta Bros preta, de placa não identificada.
Na manhã do dia seguinte a esse
crime, a cúpula da Secretaria de Segurança Pública (SSP) se deslocou até
esse município para apurar os incêndios criminosos.
O secretário da SSP, Jefferson Portela, declarou que a polícia está investigando o caso e as incursões estão
sendo realizada na região para efetuar
a prisão dos acusados.
Ele ainda disse que existe a possibilidade desse crime ter sido motivado após a proibição de visitas,
circulação de celulares e de uma revista feita no presídio de Davinópolis em que apreenderam vários
objetos. Em relação aos donos de
postos de combustíveis da cidade,
Portella pediu para que não vendam gasolina caso não seja colocada diretamente nos veículos.
“Apelamos aos senhores proprietários de postos de combustíveis que
suspendam imediatamente essas
vendas|”, pediu o secretário.

Mais quatro presos
por assassinatos
Os três presos são acusados de participação
nas mortes dos pais do deputado Cléber Verde
Mais quatro envolvidos nos assassinatos dos pais do deputado federal
Cléber Verde foram presos ontem
durante um cerco policial nas cidades de Turiaçu e Turilândia. No último dia 14, Jesuíno Cordeiro Mendes e Maria Graça Cordeiro Mendes
foram assassinados de forma brutal dentro da sua fazenda, localizada
na zona rural de Turiaçu.
O superintendente da Polícia Civil
do Interior, Guilherme Campelo, informou que os quatro criminosos
foram presos em cumprimento de

ordem judicial e encaminhados para
a Delegacia Regional de Pinheiro,
onde prestaram esclarecimentos
sobre o caso, logo após, levados para
o presídio. “No decorrer da investigação, os policiais encontraram provas contra esses quatro criminosos
e solicitaram a prisão ao Poder Judiciário”, declarou o delegado.
A polícia já havia capturado Alessandra Nascimento e Jeferson Silva
da Costa, em Turilândia. E Elielson
Cardoso em uma residência no Araçagi, em São José de Ribamar. 

Mundo

EUA querem preço global
para vacina da Covid-19
Governo dos Estados Unidos criou referência para o preço de uma vacina
contra Covid-19 em um acordo de 2 bilhões de dólares com duas empresas

América Latina
registra recorde de
infecções em 24h
O recorde anterior de casos registrados era de
79.867 infecções em 24 horas no dia 19 de junho
SANTIAGO

Roberto Parizotti/FotosPublicas

WASHINGTON
O governo dos Estados Unidos
criou um referência para o preço
de uma vacina contra Covid-19 em
um acordo de 2 bilhões de dólares
com a Pfizer Inc e a empresa de
biotecnologia alemã BioNTech SE,
anunciado na quarta-feira (23), que
provavelmente pressionará outras
farmacêuticas a estabelecerem preço semelhantes, disseram analistas da indústria à Reuters.
O acordo, que depende de um
produto aprovável, garante vacinas
suficientes para se inocular 50 milhões de norte-americanos por cerca de 40 dólares por pessoa, aproximadamente o custo de uma vacina antigripal, e é o primeiro a oferecer um vislumbre do preço provável de vacinas contra Covid-19
bem-sucedidas.
Permite também que algumas
farmacêuticas lucrem com seus esforços para proteger as pessoas do
vírus que já matou cerca de 620 mil

Vacina da Covid-19 está sendo desenvolvida pela Pfizer Inc e a empresa de biotecnologia alemã BioNTech SE

pessoas em todo o mundo – quase
um quarto delas nos EUA.
Diferentemente do que acontece em outros acordos de vacina assinados pelo governo, a Pfizer e a
BioNTech não serão pagas até sua
vacina se mostrar segura e eficaz
em um grande teste clínico essen-

cial que deve começar neste mês.
O governo dos EUA, como outros, já havia firmado acordos para apoiar o desenvolvimento de vacinas contra Covid-19, alguns dos
quais incluem entregas garantidas
de doses, mas este é o primeiro a
delinear um preço específico para

produtos finalizados.
“O preço médio de uma vacina
antigripal é cerca de 40 dólares”,
disse Peter Pitts, presidente e cofundador do Centro para Medicina de Interesse Público. “Parece
bom com esta comparação. Está
dentro da sensatez.”. disse. 

Os países da América Latina registraram 100.000 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, de
acordo com uma contagem da Reuters, em razão de recordes diários de
infecções no Brasil e na Argentina,
além de um agravamento do contágio no Peru.
O recorde anterior de casos registrados era de 79.867 infecções em 24
horas no dia 19 de junho, de acordo
com uma contagem da Reuters baseada em dados oficiais dos governos da região.
O forte avanço deveu-se, principalmente, a um aumento de 67.860
casos no Brasil, o dobro da média
dos últimos sete dias. Além disso,
houve um registro de infecções na
Argentina e um aumento no Peru,
que relatou o maior número de novos infectados, em 24 horas desde
meados de junho.
As 100.366 infecções registradas
na quarta-feira na América Latina superam, em mais de 50%, a média dos
sete dias anteriores, de quase 66.000

casos por dia.
No mundo, o continente americano é o foco da pandemia, com
mais da metade das infecções e mortes pela Covid-19 globalmente.
México
O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta
quinta-feira que perdeu alguns parentes para o coronavírus, que até
agora ceifou mais vidas no México
do que em todos os países, com exceção de outros três.
López Obrador, que às vezes enfrenta fortes críticas pelo modo com
que lida com a pandemia, foi questionado durante uma entrevista coletiva sobre notícias da mídia de que
um de seus primos foi hospitalizado
após contrair coronavírus.
“Sim. Sim, tenho parentes que
estão doentes. Infelizmente, parentes também perderam a vida”,
disse ele.
López Obrador, que incomodou
críticos pela relutância em usar máscara, não disse quais parentes morreram de Covid-19. 
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Equipes treinam para
pesquisar sorologia da
Covid-19 no Maranhão
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Profissionais de saúde, que atuarão em 69 cidades a partir do dia 27, visitam
casas na Vila Esperança, em São Luís, e colhem sangue para testes sorológicos
Gráfico aponta queda do número de sintomáticos em junho

E

quipes da Secretaria de
Estado da Saúde (SES) já
estão nas ruas fazendo os
últimos ajustes para o
início do Estudo Sorológico no Maranhão, que vai apontar o cenário
da #Covid19 no estado. O treinamento dos profissionais começou
na região da Vila Esperança, bairro
da zona rural de São Luís..
As equipes atuarão em 69 municípios maranhenses, cobrindo,
ainda, São Luís, a partir da próxima
segunda-feira (27).
A SES destaca que pesquisa é de
exrtrema importância para o combate ao ao novo coronavírus e pede
à população que colabore com os
profissionais, que sempre estarão
devidamente identificadas nas visitas domiciliares.
Cada membro das equipes
atuarão fardados, com identificação da SES e usando equipamentos de proteçao
̃ . "Com o apoio da
populaçao
̃ , vamos vencer", conclama o órgão.
Metodologia
A pesquisa de campo será realizada
essencialmente por profissionais
da Secretaria de Estado da Saúde,
tanto da Vigilância Sanitária quanto
da Atenção Básica, com suporte dos
municípios. As equipes serão com-
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Testes até agora
De acordo com o boletim
epidemiológico divulgado
pela SES, nesta quintafeira, 242.745 testes de
Covid-19 foram realizados
no Maranhão. Foram
descartados 128.608
casos e 5.480 seguem
como suspeitos.

Equipe da SES realiza treinamento na Vila Esperança, em São Luís

postas por um entrevistador e um
técnico de coleta, além de motoristas e supervisores regionais e estaduais, que estarão devidamente
identificados com coletes e crachás.
Além da coleta, também será
aplicado questionário em entrevista
face a face, com a finalidade de estudar as estratégias de enfrentamento da pandemia, como o uso
de máscara de proteção, estratégias
de higiene das mãos e grau de distanciamento social.
Representando a Universidade

Federal do Maranhão (UFMA), a
coordenadora de campo do inquérito, Maylla Bragança, explicou a logística da pesquisa. “Essa pesquisa
foi desenhada para ser realizada em
municípios de pequeno, médio e
grande porte. Dessa forma, foram
contemplados 120 setores censitários, que segundo o IBGE abrange
as 19 Regionais de Saúde do Maranhão. O levantamento trará dados
e informações para termos um panorama de como vírus está se comportando no estado”, ressaltou.

O mapeamento de base populacional, que contribuirá para conhecer o estágio da infecção dos
maranhenses pela Covid-19, é resultado de uma cooperação entre a
Secretaria de Estado da Saúde (SES)
e a Universidade Federal do Maranhão (UFMA).
Entre os demais objetivos do
mapeamento estão: estimar o percentual de indivíduos com teste positivo que apresentam ou apresentaram infecções assintomáticas ou
subclínicas; identificar os sintomas
mais comumente relatados pelos
indivíduos com anticorpos e estabelecer a extensão de acometimento nos municípios maranhenses segundo porte populacional. 

MA tem queda de
sintomas típicos do
novo coronavírus
Número de maranhenses com quadro clínico
sugestivo para Covid-19 caiu em junho, diz IBGE
No Maranhão, em junho, caiu para
670 mil (9,5% da população do estado) o número de pessoas que se
queixaram de algum dos sintomas
relacionados à síndrome gripal e
que podiam estar associados à
Covid-19. Em maio, eram 1,071 milhão de maranhenses com algum
dos sintomas, o equivalente a
15,1% da população estadual.
Já quanto aos sintomas conjugados – perda de cheiro ou sabor;
febre, tosse e dificuldade de respirar; e febre, tosse e dor no peito –,
em junho, 222 mil maranhenses
(3,1% da população) relataram sintomas. Número menor que o registrado em maio, quando 396 mil
pessoas (5,6% da população do estado) apresentaram sintomas conjugados. Os dados são da PNAD
Cocid19 Mensal, divulgada nesta
quinta-feira (23) pelo IBGE.
Em junho, 81 mil pessoas, entre
aquelas que apresentaram sintomas conjugados, procuraram atendimento em estabelecimento de
saúde no Maranhão, 16 mil a
menos que em maio. Em relação
aos que apresentaram sintomas
isoladamente, 158 mil procuraram
atendimento, 32 mil a menos que
em maio.
Desocupação sobe no estado
No mercado de trabalho, a PNAD
Covid19 Mensal revela que, em
junho, a taxa de desocupação subiu
de 10,7% para 14,1%, atingindo 332
mil maranhenses. Mais 84 mil pessoas ficaram sem emprego, na
comparação com maio.Quanto às

pessoas que não estavam ocupadas e que gostariam de trabalhar,
mas não procuraram emprego por
conta da pandemia, o Maranhão
apresentou percentual de 41%,
maior que os 38,9% registrados em
maio. No ranking dos estados, o
percentual apresentado pelo Maranhão em junho foi o 2º maior,
atrás apenas dos 42,5% registrados
no estado de Alagoas.

Em junho, 81 mil
pessoas tiveram
sintomas

Taxa de Informalidade
A Proxy da Taxa de Informalidade
(percentual de pessoas ocupadas
como trabalhadores informais em
relação ao total de pessoas ocupadas) foi de 51%, em junho, no
Maranhão. Essa foi a 3ª maior taxa
dentre os estados. Somente Pará
(53,2%) e Amazonas (51,5%) apresentaram percentuais maiores.
A pesquisa apontou ainda que
66,5% dos domicílios maranhenses receberam algum auxílio relacionado à pandemia (como o Auxílio Emergencial) no mês de
junho. Em maio, eram 61,7% do
total de domicílios do estado. O
percentual do Maranhão em
junho foi o 2º maior dentre as Unidades da Federação (UF’s), menor
apenas que o registrado no
Amapá, 67,3%. 
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POLÊMICA
PM abre processo
contra policiais após
vídeo em rede social
usando a farda

PÁGINA 3

PÁGINA 10

Fiocruz aponta
aumento de casos
no Maranhão

COMBATE À COVID-19

Conheça o empresário
que doou R$ 5 milhões
ao Governo do Maranhão
Ele ganhou sua fortuna por meio de especulação financeira, mas investiu bilhões de seu próprio dinheiro para bancar projetos de defesa dos direitos humanos e iniciativas de promoção de valores democráticos liberais ao redor do mundo. Em anos recentes, essas iniciativas tornaram Soros, de 90 anos, um alvo de
nacionalistas, populistas e militantes da direita. Muitos desses grupos o pintam como um hábil manipulador da democracia. PÁGINA 7

Prefeitura de
São Luís entrega
conjunto de oito
praças no Rio Anil
PÁGINA 6

Secretário confirma
retorno das aulas em
setembro na capital
Em reunião com o Ministério Público, o
secretário de educação de São Luís, Moacir
Feitosa, afirmou que o município deve
apresentar o plano para retorno das aulas
consolidado com as sugestões e indicações
do MP e também de outras entidades da área
educacional até o dia 15 de agosto.
PÁGINA 5
TEMPO E TEMPERATURA

de qualidade
BASTIDORES
APARTE Salto
Transparentes
Cinco meses. Esse é o tempo que o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior (PDT), tem para terminar a mais ampla programação de obras que a cidade já viu em décadas. É impossível andar
pela capital maranhense, entre bairros, centro e zona rural.

CINEMA
Sete filmes de Quentin
Tarantino para assistir
durante a pandemia
Quentin Tarantino, querido pelo
público e crítica, costuma elevar
seus filmes ao status de obras-prima. O cineasta é conhecido por seus
roteiros sangrentos com toques de
humor, além das inúmeras referências a história. PÁGINA 12
TÁBUA DE MARÉ
SEX 24/07/2020
00H34 ................ 0.8M
06H49 ................ 5.6M
12H53 ................ 1.0M
19H02 ................ 6.0M
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Dino explica uso de
doação dos R$ 5 mi

Fiocruzapontaaumento
decasosnoMaranhão

Na próxima semana, devem ser divulgados editais para a compra de equipamentos e
contratação de serviços

N

a manhã desta quinta-feira
(23), o governador do Maranhão Flávio Dino, durante
uma coletiva de imprensa,
anunciou o recebimento de uma doação de 1 milhão de dólares, ou R$ 5,3
milhões de reais feita pela rede internacional de ﬁlantropia Open Society
Foundations, para auxiliar no combate à pandemia do novo coronavírus
no estado.
Durante a entrevista, o governador
informou que uma parte da doação
será direcionada para a compra de
medicamentos destinados ao tratamento do novo coronavírus e aquisição de equipamentos – serão aproximadamente 4 mil itens para equipar
Unidades de Terapia Intensivas
(UTI’s).
O governador anunciou, ainda, que
uma parte desse valor será direcionado para o tratamento de crianças.
A iniciativa permitirá a aquisição
de medicamentos de cinco diferentes
tipos; mais de 3 mil equipamentos
médicos, como oxímetros, eletrocardiógrafos, nebulizadores, máscaras
de oxigênio e desﬁbriladores; e de 550
itens de mobiliário hospitalar.
A doação também será utilizada
para incentivar a agricultura familiar,
que beneﬁcia aproximadamente 75
mil famílias no estado. Para isso, cerca
de 30 mil cestas básicas serão montadas com itens de produtores regio-

nais, com o intuito de auxiliar ﬁnanceiramente estas famílias.
Produção de máscaras
Além disso, a doação vai permitir a
confecção e distribuição de máscaras
de proteção. As ações de fabricação e
doação de máscaras caseiras também
devem continuar, visto que o projeto
tem garantido renda para costureiros
e costureiras no Maranhão, e novos
editais para a aquisição de produtos e
serviços serão lançados em breve pelo
Governo do Maranhão.

térios foram utilizados para a escolha
do Maranhão para receber o benefício. Segundo ele, o estado foi escolhido por conta da gravidade na região
em relação ao novo coronavírus e por
conta dos feitos políticos em combate
à pandemia, que ajudam a população
a olhar para o futuro.

“Nossa atuação tem a missão de
apoiar aqueles que estão às margens
da sociedade. Assim, estamos auxiliando diretamente o poder público para que possa enfrentar a crise olhando
para os mais vulneráveis, nos mantendo ﬁéis a nossos valores e objetiA confecção artesanal por costurei- vos. Com esse investimento, podemos
ras e costureiros do Maranhão de 500 fazer grande diferença no cuidado a
mil máscaras e a distribuição do item essa população vulnerável, especialde proteção nos pontos de ônibus in- mente da Região Amazônica”, aﬁrma.
tegram o conjunto de ações oferecido
Flávio Dino aproveitou a oportunipela organização.
dade para relembrar outras doações
“Além das ações sanitárias, a doa- que o Maranhão já recebeu, pontuanção é destinada a ações sociais e do as recebidas por empresas maraeconômicas, são benefícios que se nhenses, que ajudaram na aquisição
multiplicam. Doaremos cestas bási- de respiradores e EPI’s.
cas com produtos oriundos da AgriO estado também recebeu doações
cultura Familiar do Maranhão. Serão
cerca de 30 mil cestas básicas entre- de produtos de limpeza e higiene do
gues a municípios de baixa renda. A Instituto Natura e também da Embainossa prioridade será adquirir esses xada dos Estados Unidos, sendo que
produtos das comunidades quilom- estes devem chegar ao Maranhão no
bolas para incentivar ainda mais a mês de agosto.
produção da agricultura familiar maO governador ainda informou que
ranhense”, disse o governador.
na próxima semana devem ser divulO diretor da Open Society Founda- gados os editais para a compra dos
tion para a América Latina e Caribe, equipamentos e contratação de serviPedro Abramovay, explicou quais cri- ços.

PESQUISA

RIO TEVE AUMENTO DE CASOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA
A segunda onda de casos de covid-19 já começam a
aparecer no Brasil, mesmo quando grande parte dos estados ainda nem sequer chegou ao pico da infecção. De
acordo com os novos dados do Boletim InfoGripe da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a análise referente
ao fechamento da semana epidemiológica 29 mostrou
aumento de novos casos no acumulado dos sete dias no
Amapá, Maranhão, Ceará e Rio de Janeiro, unidades onde já se observava um declínio da curva.
Depois de terem atingido um pico de infectados e
mortos pela covid-19 e começarem a diminuir a quantidade de novos registros, os quatro estados citados tiveram aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG). “Os dados de SRAG continuam sendo fortemente associados à Covid-19, uma vez que, entre os
casos com resultado positivo para os vírus respiratório
testados, 96,7% dos casos e 99,1% dos óbitos retornaram
positivo para o novo coronavírus”, explica o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes. Outra constatação é a
de incremento de novos casos, mesmo antes de uma estabilização. É o caso de Alagoas, como mostra a avaliação. O sinal de possível estabilização no Rio Grande do
Sul não se conﬁrmou, já que se observou uma tendência
de crescimento. Pernambuco e Espírito Santo mostravam uma queda, mas pararam de decrescer e mostraram uma nova estabilização.
Platô
Já Tocantins, Paraíba, Distrito Federal e Minas Gerais
indicam que atingiram um platô, enquanto São Paulo se
manteve nesta estabilização por mais uma semana.
Nessa quarta-feira (22), no entanto, o estado voltou a ter
grandes números de novos registros de casos, com mais
de 16 mil novas conﬁrmações, o que pode acabar mudando o curso de provável diminuição para um no incremento semanal no fechamento desta semana 30.

ESPECIALISTA

Flexibilização não aumentou casos em São Luís “Usar cloroquina é um
risco desnecessário”

SIDNEY KLAJNER É DIRETOR DO ALBERT EINSTEIN

RUA GRANDE É O MAIOR CENTRO COMERCIAL DE SÃO LUÍS E FOI O LOCAL MAIS AFETADO COM O RETORNO DOS NEGÓCIOS
Em São Luís do Maranhão não houve aumento de casos de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus,
com a ﬂexibilização da quarentena, é
o que aponta uma pesquisa da VEJA
na qual foram analisadas as curvas de
contágio e mortes pela doença em
cinco capitais brasileiras em diferentes regiões do país: São Luís (MA), Belém (PA), Fortaleza (CE), São Paulo
(SP) e Rio de Janeiro (RJ).
Todos os municípios analisados
iniciaram o plano de reabertura da
economia no começo de junho. No
Maranhão, a reabertura ocorreu de
forma gradual, de acordo com o decreto nº 35.831 do Governo do Estado.
De acordo com a pesquisa da VEJA,
apesar de algumas oscilações em alguns dias, um mês e meio após a ﬂexibilização, o número de casos continuou a cair nas capitais analisadas. No
entanto, São Luís não apresentou
queda gradual no número de novos
óbitos em relação às outras capitais,

possuindo uma média móvel de mortes superior à registrada no dia 1º de
junho, quando começou a ﬂexibilização. Porém, o número é menor que o
registrado em 18 de maio, quando
acabou o lockdown.
Ainda conforme a VEJA, os dados
revelam que, até o momento, uma segunda onda de contaminação da covid-19 nas capitais analisadas não se
conﬁrmaram. No entanto, o risco não
é descartado, pois o vírus ainda está
bastante presente no país e muitas
pessoas não o pegaram. Por conta disso, as regras sanitárias contra o novo
coronavírus são essenciais.
Já um levantamento realizado pelo
jornal Folha de S. Paulo, divulgado pelo jornal no dia 16, mostra que São
Luís está entre as três capitais brasileiras que estão conseguindo manter o
controle da taxa de contágio da Covid-19, com número reduzido de novas pessoas contaminadas a cada dia.

Reabertura do comércio no Maranhão
No dia 25 de maio as empresas familiares foram autorizadas a voltar a
funcionar no Maranhão. Para isso, o
decreto nº 35.831 do Governo do Estado estabeleceu uma série de regras sanitárias em combate à pandemia do
novo coronavírus, como a limitação
da quantidade de clientes, além do
uso obrigatório de máscara nos estabelecimentos.
No dia 1º de junho, o decreto liberou, de forma gradual, a abertura para
uma série de setores comerciais, que
começaram a funcionar também em
horários alternados.
No entanto, mesmo após a reabertura do comércio, alguns estabelecimentos de São Luís continuam fechados. São casos onde o proprietário decidiu esperar um pouco mais, ainda
está adaptando o negócio às novas regras sanitárias ou repensou completamente a forma de oferecer um produto ou serviço.

O presidente do Hospital Israelita Albert Einstein,
Sidney Klajner, foi o convidado do programa CB.Saúde
desta quinta-feira (23). Na conversa com o jornalista
Humberto Rezende, Klajner esclareceu questões sobre a
pandemia de covid-19, como o uso da cloroquina e de
outros medicamentos no tratamento dos pacientes infectados.
De acordo com o médico, os estudos cientíﬁcos conhecidos até aqui são suﬁcientes para entender que não
há benefícios no uso desse tipo de medicamento. Eles
discordou de uma aﬁrmação de Jair Bolsonaro, feita na
semana passada, quando o presidente da República disse: “Não tem comprovação cientítica de que (a cloroquina) seja eﬁcaz (contra a covid), mas também não tem
comprovação de que não seja”.
“Foi comprovado que não funciona”, ressaltou Klajner. “Trabalhos que tenham rigor cientíﬁco existem e
vários deles demonstraram a não eﬁcácia no tratamento”, garantiu.
Efeitos colaterais
Ele seguiu ponderando que, a partir dessas descobertas, ministrar esses remédios aos pacientes seria correr
um risco de desenvolver efeitos colaterais sem contrapartida alguma.
“O que deﬁne que a gente deva usar de forma protocolar (um determinado medicamento)? Que existam
benefícios. Como os trabalhos mostram que o benefício
não existe, por que eu vou correr o risco de efeitos colaterais?”, argumentou.
Entre os efeitos apontados em diversos estudos, Klajner apontou mortalidade por arritmia cardíaca, afecções oftalmológicas e hepatite. “Isso já se conhece porque a cloroquina é usada por muito tempo em doenças
reumatológicas”, lembrou.
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EDUCAÇÃO

Aulas do municipal
voltam em setembro
Plano final de retorno às aulas do município deve ser apresentado até o dia 15 de
agosto. Secretário Moacir Feitosa já se reuniu com vereadores e Ministério Público
SAMARTONY MARTINS

O

Município de São Luís deve
apresentar o plano para retorno das aulas consolidado
com as sugestões e indicações do Ministério Público do Maranhão e também de outras entidades
da área educacional até o dia 15 de
agosto. O prazo foi determinado, após
reunião de Moacir Feitosa, secretário
Municipal De Educação de São Luís
(Semed) com os promotores de justiça de Defesa da Educação, Paulo Avelar e Luciane Belo, ontem (23), na sede
da Escola Superior do MPMA, no Centro da capital. A proposta é que a reabertura seja iniciada pelas aulas do 8º
e 9º anos do ensino fundamental a
partir de setembro, caso a situação da
pandemia esteja sob controle. E o objetivo foi relatar as diretrizes sanitárias e de segurança para a reabertura
gradual e colher sugestões do MPMA.
Moacir Feitosa já havia apresentado à Câmara de Vereadores na semana
passada, por meio de audiência pública remota, quarta-feira (15) presentou, em audiência pública remota,
as medidas que estão sendo adotadas
para a retomada das aulas na rede
municipal de ensino da capital. De
acordo com decreto estadual, as atividades presenciais estão liberadas a
partir do dia 3 de agosto, nas redes pública e privada, mas as aulas na rede
municipal só serão reiniciadas em setembro. As atividades escolares foram
suspensas em março em decorrência
do novo coronavírus (Covid-19). Durante a audiência pública remota, Fei-

tosa, aﬁrmou que o retorno à sala de
aula será gradual, evitando, assim,
aglomerações nas dependências das
escolas. “Não podemos abrir as portas
para 87 mil alunos de uma vez. Isso
não pode acontecer. A ideia é iniciar
com alunos maiores, do 8º e 9º ano, e
depois do 5º ano fundamental. Ainda
iremos deﬁnir a porcentagem dos estudantes que retornarão nesse primeiro momento”, disse.
Na oportunidade, o secretário admitiu que os dias letivos não serão suﬁcientes, mas está sendo feito um levantamento das habilidades essenciais para dar continuidade aos estudos
e os alunos não deixem de aprender o
conteúdo, em acompanhamento
constante da pedagogia. “O importante é que os trabalhos estão bem
avançados, e cada professor fará o diagnóstico da situação individual do
aluno, a partir do momento que parou
e estabelecer uma rotina de acompanhamento. Iremos trabalhar com a
proposta hibrida, que é o estudo presencial complementado com atividades remotas. Já temos alguns programas oﬁciais, e no mês de agosto iremos passar isso aos professores”.
Moacir Feitosa elencou ainda os
principais pontos elaborados para garantir total segurança a alunos e demais proﬁssionais envolvidos. “Estamos em fase ﬁnal de elaboração das
diretrizes do protocolo de retorno.
Queremos proporcionar uma volta às
aulas com segurança máxima e tentar
mitigar da melhor forma possível os
prejuízos causados pela pandemia.
Vamos tentar recuperar o calendário
seguindo as diretrizes nacionais, li-

gando o ano de 2020 a 2021, como será feito em todo o Brasil”, pontuou.
Diretrizes – Já na reunião com os
promotores de justiça, Moacir Feitosa
apresentou o documento preliminar
no qual detalha as diretrizes de retorno e reorganização do ano letivo. Moacir Feitosa esclareceu, ainda, que,
apesar de a equipe técnica da Semed
traçar as diretrizes de reabertura para
toda a rede municipal, a situação de
cada escola será avaliada de forma
particular. “Estamos acompanhando
os indicadores sanitários e o retorno,
mesmo gradual, será feito apenas
quando o cenário for considerado seguro”, aﬁrmou.
Ficou acertado que a equipe técnica do Ministério Público vai avaliar o
documento e fazer as contribuições
para aperfeiçoar as diretrizes e garantir um retorno seguro para alunos e
professores. “É preciso cautela e planejamento para que seja uma reabertura segura, sem colocar em risco a
comunidade escolar. Todas as vidas
são importantes”, pontuou Paulo Avelar. Já a promotora de justiça Luciane
Belo questionou o cumprimento da
carga-horária, os equipamentos de
proteção individual para os professores e demais proﬁssionais da rede e as
estratégias para evitar a evasão escolar. “Nosso objetivo maior é contribuir
para que não haja retrocesso da atividade escolar”, ressaltou. Os promotores de justiça de Defesa da Educação
cobraram a inclusão de critérios para
o transporte escolar e equipamentos
de proteção individual adicionais para os professores e cuidadores da educação especial.

Salto de qualidade
Cinco meses. Esse é o tempo que o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior (PDT), tem para terminar a mais ampla programação de obras que a cidade já viu em décadas. É impossível
andar pela capital maranhense, entre bairros, centro e zona rural
sem se deparar com canteiros de algum tipo de construção, restauração e urbanização. O programa “São Luís em Obra” é talvez
um dos mais arrojados no país, mesmo diante da crise econômica
que derrubou as receitas federais, estaduais e municipais, e ainda
mais sendo executado em plena pandemia do coronavírus.
Edivaldo está encerrando seus dois mandatos, certo de que realizou um trabalho que colocou São Luís num grau elevado como
cidade. Fortalece o centro histórico, faz drenagem profunda em
bairros, melhora escolas, com ar condicionado, asfalta centenas
de ruas e avenidas, recupera o ambiente paisagístico de dezenas
de praças e do Parque do Bom Menino, além de cuidar da rede
municipal de São Luís. Com uma visão diferenciada na gestão pública, Edivaldo Jr manteve uma produtiva aliança administrativa
e política com o governador Flávio Dino. A cidade ganhou muito
com inúmeras parcerias.
Junto ao governo federal, o prefeito conseguiu concretizar com
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),
presidido pela arquiteta maranhense Kátia Bogéa, realizar o grande sonho do comércio da capital. Transformou o complexo da
Praça Deodoro num agradável ambiente urbano, e a Rua Osvaldo
Cruz (Rua Grande) no maior shopping a céu aberto do país. Transformou-o totalmente. Agora é um espaço de compras e de passeio
da população das periferias da capital. O trânsito sofreu intervenções que o deixaram realmente ﬂuindo melhor, além da qualidade do transporte público.
Edivaldo foi o vereador de São Luís mais bem votado e, igualmente, o foi, como deputado federal. Na prefeitura tem se mantido equidistante de polêmicas. Sobre as eleições de novembro,
mantém-se ainda indeﬁnido por nenhum candidato, embora as
pesquisas o apontem com bom índice de aprovação. A prioridade
de Edivaldo é concluir a programação traçada dentro do macroprojeto “Avança São Luís”, 2016, com 42 subprojetos. Sem falar, no
programa estratégico de longo prazo, produzido pela Secretaria
de Planejamento, no comando do economista José Cursino, “São
Luís 2033”. São diretrizes robustas e consistentes. Elas vão servir
de suporte para vários prefeitos que virão.

Testado positivo
O deputado estadual, Ciro Neto (PP), é o 14º parlamentar maranhense a contrair o coronavírus, dos quais, o caxiense José Gentil, com 84 anos, foi o único a falecer. Signiﬁca que 1/3 dos deputados já contraíram covid-19.

Receita placebo

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Othelino recebe a visita ao presidente do TJMA

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou ontem, a
cruzada de Jair Bolsonaro pela cloroquina, a ponto de “prescrevêla” para o convid19: “Os brasileiros são vítimas de um presidente
que se acha médico e agora deu pra receitar remédio”.

Deu a louca
EUA sugerem preço global para dose de vacina contra Covid19: US$ 40. Acordo de US$ 2 bilhões do governo dos EUA com a
Pﬁzer Inc. e a empresa alemã BioNTech SE criou uma referência
para o preço de uma vacina contra a Covid-19.

“É tempo de caminhar com Mandela”.

De Flávio Dino, insistindo na tese da união de todos os segmentos democráticos em prol de um amplo projeto de poder para 2022,
contra Jair Bolsonaro.

1
2
NO ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO TJMA, LOURIVAL SEREJO, OTHELINO NETO, ACOMPANHADO DE TARCÍSIO ARAÚJO
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), destacou a importância do diálogo permanente entre
os poderes Legislativo e Judiciário, em
visita de cortesia ao presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Lourival Serejo,
nesta quinta-feira (23).
O chefe do Parlamento Estadual
pontuou, ainda, que a relação de harmonia e independência entre os poderes é um exemplo para o Brasil.
Othelino frisou que o Maranhão dá
uma demonstração para o país de reverência ao Estado Democrático de
Direito, quando os poderes dialogam
e estabelecem essa relação harmonio-

sa, tal qual determina a Constituição
Federal, replicada pela Carta Magna estadual.
“Portando, vim reaﬁrmar ao desembargador Lourival que a Assembleia está de portas abertas para discutirmos os temas em comum aos poderes e de interesse da sociedade maranhense, assim como para receber e
apreciar projetos de lei que visem à
melhoria, cada vez mais, do funcionamento do Judiciário”, aﬁrmou Othelino, durante o encontro do qual também participou o procurador-geral da
Alema, advogado Tarcísio Araújo.
O desembargador Lourival Serejo
destacou que o encontro com o chefe
da Casa do Povo reforça um elemento

comum de atuação entre o Legislativo
e o Judiciário, que é trabalhar para a
satisfação da população, um do ponto
de vista político e, o outro, no aspecto jurídico.
“Essa disposição do presidente
Othelino em fazer essa visita é uma
demonstração pública da harmonia
em que os nossos poderes estão atuando. É muito importante mostrar à
população que estamos unidos. No
momento de instabilidade política
em que vivemos, é seguro para a população saber que os seus direitos serão garantidos pela Justiça, bem como
os seus interesses políticos estão sendo permanentemente atendidos pelo
Legislativo do Maranhão”, ressaltou.

Em artigo publicado ontem em O Globo, o governador
Flávio Dino escreveu que “nenhuma diferença entre
nós é mais importante do que defender o Brasil do
apartheid representado pelo projeto bolsonarista”.
E acrescentou Dino: “Lulistas, trabalhistas, socialistas,
comunistas, verdes, socialdemocratas, todos têm um
grande papel. Não podem, nem devem deixar de existir. A questão é mais simples: abrir portas e janelas para
deixar os ventos da Pátria varrerem mágoas”.

“Tempos sem precedentes exigem medidas sociais e
econômicas sem precedentes. A introdução de uma
renda básica temporária para as pessoas mais pobres
do mundo surgiu como uma opção”, disse o administrador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Achim Steiner.

3

Jogo de sempre
O assessor de Paulo Guedes, velho conhecido da política e da
economia, Aﬁf Domingos, disse que a ‘nova CPMF’ é melhor do
que taxar as grandes fortunas. “Eu preﬁro um imposto sobre todas
as transações, do que querer pegar um imposto sobre grande fortuna que o cara possa fugir”.

Alerta máximo
O presidente do Solidariedade no Maranhão, Simplício Araújo,
chama a atenção para o seguinte fato: “São Luís precisa urgentemente despertar para o jogo sujo que envolve alguns grupos políticos. Se a cidade não entrar na eleição, a velha política vencerá”.
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Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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São Luís, sexta-feira, 24 de julho de 2020
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NO TIK TOK

PM apura “desvio” de
conduta de militares

Suspeito de assediar
60 crianças é preso
no Maranhão
DA REDAÇÃO

Vídeo viralizou nas redes sociais e levantou polêmicas sobre machismo, feminismo e
uso do uniforme militar. PM também abriu sindicância para investigar soldado
DALVA RÊGO

E

m menos de 1 minuto, oito
mulheres
exibem,
em
sequência, duas versões delas
mesmas: na primeira, trajam
uniforme da Polícia Militar do Maranhão; na segunda, graças aos recursos
de edição do aplicativo de vídeos Tik
Tok, como em um passe de mágica, as
policiais aparecem produzidas, em
looks bastante diferentes do que são
habituadas a usar no dia a dia de trabalho.
A “transformação” chamou a atenção de muita gente nas redes sociais.
Já são milhares de visualizações em
diversos perﬁs que reproduziram o vídeo das PM’s maranhenses, no próprio Tik Tok, no Instagram e no Facebook – isso sem contar a inﬁnidade de
compartilhamentos no WhatsApp.
O problema é que, além da fama, as
militares também causaram desconforto e incômodo no próprio Comando da Polícia Militar do Maranhão,
que, tão logo soube do conteúdo, determinou a abertura de uma sindicância para apurar “eventual transgressão
disciplinar” cometida pelas servidoras, dentre as quais há, pelo menos,
uma oﬁcial Capitã QOPM. Na corporação, o encarregado da apuração é o
Tenente Coronel Raimundo Borba Lima. “A apuração tem a ver com o respeito ao nosso regulamento, que é
claro ao determinar que o uso do uniforme militar deve se dar apenas
quando o policial estiver de serviço.
Demonstrar o respeito a essa norma é,
também, respeitar a própria popula-

A “TRANSFORMAÇÃO” CHAMOU A ATENÇÃO DE MUITA GENTE NAS REDES SOCIAIS
ção maranhense, que precisa ver a Polícia Militar como uma instituição séria e conﬁável, e não como como uma
instituição cujos servidores brincam e
dançam de farda, especialmente em
um momento de tanta dor para centenas de pessoas como o que estamos
vivendo”, justiﬁca o Coronel Pedro Ribeiro, Comandante Geral da PMMA.

Polêmica

Assim que a portaria determinando
a investigação foi publicada, teve início nas redes sociais uma avalanche
de discussões e polêmicas relacionadas ao comportamento das militares e
à atitude da PM. A maioria dos comentários e posicionamentos é de
apoio às mulheres. “Não vi nada demais. Policiais que se vestem de uniforme e mostram que também são
lindas e femininas. Parabéns, meninas! Sociedade está para acolher vocês. Lindas e proﬁssionais.”, comentou uma usuária do Instagram.

Um homem comentou. “Primeiro
que não mancharam a farda e nem a
imagem da PM; segundo que, antes
de policiais, elas são pessoas e têm o
direito de se produzirem e de se manifestarem nas suas próprias redes sociais”.
Também há comentários que tentam explicar a atitude do Comando
Geral. “Será que quando prestaram
concurso não sabiam que existiam regras que precisavam ser respeitadas?”, questiona uma mulher, que
acrescenta em outro comentário: “Só
acho que vida particular é uma coisa,
proﬁssional é outra. Não pago o salário delas com meus impostos para ﬁcarem se exibindo com farda em redes
sociais”, opina. Outra pessoa compartilha o pensamento de que, ao estarem fardadas, elas representam o estado do Maranhão. “Uniforme é uma
marca da corporação e existe todo um
regimento do que pode e não pode fazer fardado”, expõe o homem.

Comentários julgam iniciativa do Comando da PM
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão – CDHM/ALEMA, vem a público manifestar repúdio à abertura da
sindicância pela Polícia Militar do Estado do Maranhão – PMMA contra poLeis da PM
Apesar de não haver nenhum tipo liciais mulheres que produziram um
de excesso, e de esse tipo de vídeo- vídeo no aplicativo “Tik Tok” e o publimontagem ser absolutamente co- caram em suas redes sociais.
mum nas plataformas digitais, policiNo vídeo, as policiais se apresentam
ais militares de fato são subordinados uniformizadas e, ao tirarem unicaa diversas normas próprias da insti- mente seus bonés, apresentam-se em
tuição. Uma delas é a Lei Estadual vestes civis. Não o fizeram de forma
6.513, de 1995, também chamada de desrespeitosa, não se despiram frente
às câmeras, não há nudez na produTambém há comentários que jul- Estatuto dos Militares.
Na Seção Única, que versa especiﬁ- ção, ou quaisquer comportamentos
gam a iniciativa do Comando da Polícia Militar como machista. “Ser mu- camente sobre o uso dos uniformes, o que sejam ofensivos à corporação. Pelo
lher nesse país é difícil. Acabaram de Estatuto traz um parágrafo único. contrário! O vídeo humaniza a atividizer com essa postura que ser polici- “Constitui crime o desrespeito aos dade policial, demonstrando que por
al é adotar uma postura mais masculi- uniformes, distintivos, insígnias e em- trás de uma farda que suscita tantos
na”, opina outra usuária da rede soci- blemas militares, bem como o uso por sentimentos distintos nas pessoas há
quem a eles não tem direito”.
um ser humano de carne e osso, igual a
al.
O Artigo 103 estabelece que o uso qualquer cidadão. Não houve ofensa
Outra mulher complementa. “Já
olhei vídeos de homens que ﬁzeram e dos uniformes bem como dos distinti- ao art. 103, que dispõe sobre o uso de
vos, insígnias e emblemas, e ainda uniformes, do Estatuto dos Policiais
não teve essa repercussão negativa”.
modelos, descrição, composição, pe- Militares do Estado do Maranhão.
ças, acessórios e outras disposições, Houve, inclusive, manifestação essensão estabelecidas em regulamento cial do valor policial militar, sendo deJá olhei vídeos de
peculiar.
monstrado pelas policiais no vídeo
que o espírito de corpo e o orgulho das
homens que fizeram e
militares pela organização onde servem, bem como o amor à profissão minão teve essa
litar e o entusiasmo com que é exercida, estão presentes conforme determirepercussão negativa
na o art. 39, IV e V, do mesmo diploma
normativo.
É evidente que se trata de uma retaliação alicerçada em sentimentos e
O Comando Geral da PMMA defentradições de menosprezo às mulheres,
de que não há nenhum juízo sexista
o que é absolutamente incompatível
no caso das militares. De acordo com
com uma sociedade de livres e iguais e
o Comandante Pedro Ribeiro, servicom a Constituição da República de
dores homens e mulheres que desres1988 que garante isonomia entre hopeitam o uso do uniforme, bem como
mens e mulheres. Isto sim infringe o
incorrem em outros eventuais desvios
art. 40, III, V e VII do Estatuto dos Polide conduta, passam pelo mesmo procias Militares do Estado do Maranhão.
cedimento.
Por isso, espera-se que o bom senso, a
Em abril deste ano, um soldado de
razoabilidade e a proporcionalidade
Timon, na região leste do Maranhão, Deputado Yglésio Moysés
também gravou um vídeo em que (Pros) emite nota de repúdio. iluminem os responsáveis pelo descabido processo administrativo discipliaparece, inicialmente, de trajes ínti- Conﬁra na íntegra!
mos e semi-nu; depois, surge usando
O Deputado Estadual Dr. Yglésio, nar e que as policiais envolvidas não
fardamento militar, exibindo uma ar- presidente da Comissão de Defesa dos sofram qualquer punição da Corporama da corporação. O Comando Geral Direitos Humanos e Minorias da As- ção.
da PM também abriu sindicância para
apurar a situação envolvendo o militar.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um
homem, suspeito de pedoﬁlia, na cidade de Gonçalves
Dias, no interior do Maranhão. O suspeito, de 31 anos,
utilizava dois perﬁs falsos no Instagram para atrair as vítimas, do gênero masculino, e ganhar a conﬁança delas.
Posteriormente, passava a ameaçar as crianças e os
adolescentes, de 11 a 14 anos, para obter conteúdos pornográﬁcos. Apenas na capital federal foram mais de 60
garotos aliciados.
A Seção de Atendimento à Mulher da 12ª Delegacia de
Polícia (Taguatinga Centro) passou a investigar o caso
após um adolescente, de 13 anos, procurar a unidade
para denunciar o crime. O morador de Taguatinga informou aos agentes, em companhia de um familiar, que
uma pessoa estava mantendo conversas de cunho sexual com ele.
Com o endereço do perﬁl, os policiais passaram a
apurar a situação. Como o suspeito utilizava páginas falsas, houve um intenso trabalho para identiﬁcar a pessoa
por trás dos perﬁs do Instagram. Ele era extremamente
cuidadoso com as redes sociais.
Os agentes conseguiram identiﬁcar dois perﬁs usados pelo criminoso. Um era de uma mulher jovem, e era
utilizado para estimular as vítimas a se relacionarem virtualmente. Ao ganhar a conﬁança dos garotos, o suspeito passava a pedir fotos dos jovens nus, em que mostrassem os rostos. Após essa primeira fase, o suspeito, então,
passava a exigir que os meninos se comunicassem com
ele em um segundo perﬁl, masculino.
Nesse segundo momento, o suspeito passava a falar
ininterruptamente com as vítimas. Ele passava a manipular as crianças, fazendo exigências cada vez mais sérias, pedindo vídeos de cunho sexual. Para obter os materiais pornográﬁcos, o suspeito ameaçava expor as imagens dos meninos nus virtualmente.
Quando os garotos se negavam a realizar os atos obscenos, o suspeito se tornava ainda mais agressivo. Já
emocionalmente fragilizadas e constrangidos em informar à família o que passavam, as vítimas cediam às investidas. Com o psicológico abalado, esses meninos cogitavam tirar a própria vida para cessar as ações do criminoso e o sofrimento.
Depois de apurarem o modus operandi do suspeito,
os policiais também conseguiram identiﬁcar diversas
vítimas. Além das 60 vítimas do Distrito Federal, os
agentes da 12ª DP apuram a ação do suspeito em outras
unidades da Federação. A ação teve o nome de Operação Catﬁsh, por causa do signiﬁcado da palavra em inglês, que delimita quando a utilização de perﬁs falsos
com o objetivo de atrair pessoas.

Crime no Instagram

Por ﬁm, a Polícia Civil alerta a população quanto à
atuação do pedóﬁlo e divulga os perﬁs usados pelo criminoso para atrair as crianças.

Veja os perﬁs feminino e masculino utilizado pelo
suspeito:
https://www.instagram.com/henriquezandoo/https://www.instagram.com/tasampaio__/
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Mais 30 leitos de UTI
99 anuncia expansão de câmeras
de segurança para São Luís

A empresa de transporte por aplicativo 99 anuncia que as
câmeras de segurança nos carros estão disponíveis para os
motoristas de São Luís a partir desta sexta-feira (24). Com isso,
a companhia agora oferece o dispositivo em todas as principais
cidades do país, sendo a única do setor com o serviço no Brasil.
O plano de expansão da empresa foi iniciado em forma de teste
no fim de 2018 nas cidades de São Paulo e Porto Alegre. No
ano passado, a tecnologia foi disponibilizada para veículos das
cidades de Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia, Joinville, Manaus
e Salvador. A partir de agora, os dispositivos serão oferecidas nas
principais cidades do país. De acordo com a empresa, o objetivo é
aumentar a segurança das viagens para motoristas e passageiros.
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Retomada gradual das atividades não
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acelerou coronavírus em São Luís

Governo do MA realiza ações de prevenção no sistema prisional
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A pedido do MP-MA, Justiça responsabiliza culpado por
maus-tratos a animal em São Luís
Como resultado de Denúncia do
Ministério Público do Maranhão (MP-MA),
por meio da 1ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Meio Ambiente de São Luís, a
Justiça condenou, em 15 de abril, o
responsável pela morte de uma cadela
pinscher, no Bairro do Anjo da Guarda,
em dezembro de 2018. O órgão
ministerial somente tomou conhecimento
das determinações no último dia 17 de
julho.
Proferida pela titular do Juizado Especial Criminal, Andréa Lago, a sentença atende às
solicitações feitas pelo promotor de Justiça Luís Fernando Cabral Barreto Júnior. A
Denúncia foi baseada na Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605, de 12 de fevereiro de
1998), especificamente, no Artigo 32 (praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar
animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos).
Penalidades
As penalidades incluem a prestação de serviços no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), por uma hora diária, durante três meses e
meio. Outra pena é o pagamento de R$ 636, correspondentes a 20 dias-multa. As
punições substituem a penalidade original de detenção por 115 dias, em regime aberto.
Fatos
Em sua defesa, o responsável argumentou que, em 4 de dezembro de 2018, estava
acompanhando sua mãe em uma parada de ônibus, no Bairro do Anjo da Guarda,
quando o animal mordeu o calcanhar da genitora e, para defendê-la, ele chutou a cadela.
O dono do animal alegou que havia oferecido ajuda à senhora, em forma de pagamento
de injeções antirrábicas e eventual tratamento. Também relatou que a cachorra era dócil,
criada em casa, e, quando saía, queria somente brincar.
O responsável e sua mãe contestaram o relato e acrescentaram que foram ameaçados
pelo dono da cadela, alertando-os para não passar em frente à residência deste.

Conduta excessiva
Para a Justiça, a morte da cadela foi motivada por conduta excessiva do responsável.
“Considerando que se tratava de animal de pequeno porte, que não gerava perigo de
grave lesão, a atitude de chutá-lo foi desproporcional. É óbvio que o intuito do agente não
foi de afastá-lo. Ele assumiu o risco de produzir o resultado fúnebre”, lê-se na sentença.
(Informações do MP-MA)

Lixão próximo ao antigo clube Jaguarema causa múltiplos
transtornos a moradores
Por Daniel Matos • quinta-feira, 23 de julho de 2020

0

comentário

Lixão próximo ao antigo Jaguarema exala mau cheiro insuportável

Um lixão vem causando graves transtornos a moradores do Anil, nas imediações do antigo clube Jaguarema,
desativado há vários anos, cuja área vem sendo utilizada para atos ilegais.
O mau cheiro pelos resíduos descartados irregularmente no terreno é insuportável. Para piorar, usuários de
entorpecentes ateiam fogo em montes de lixo para acender droga.

