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+1,93% +2,16%

MARÉ BAIXA
03h31         0.6m
15h59         0.4m

MARÉ ALTA
09h46         5.9m
22h12         5.7m

Sol com algumas
nuvens. Não chove.
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Confira o resultado 
das loterias em 

oestadoma.com/488976

Alternativo

Documentário
“Sobre Sonhos
e Liberdade”
estreia no canal
Curta PÁGINA10

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

Estados
Unidos
querem
preço global
para vacina

Pandemia

De acordo com dados do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), 603 pre-
sos e servidores do sistema prisio-
nal maranhense  já foram infecta-
dos pela Covid-19.  CIDADES 5

Sistema
prisional
tem detentos
e servidores
infectados

Novo coronavírus

Fiocruz diz que alunos podem ser potencial
risco de contaminação para mais de 360 mil
idosos e pessoas com comorbidades. CIDADES 5

Volta às aulas pode expor
grupos de risco à Covid-19
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Capital e interior 

R$ 2,00

Outros estados 
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Divulgação

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

Maranhão
tem mais de
2 mil casos
de dengue
este ano

Notificações

Cidades do
interior
estão sendo
alvos de
ataques

Ações ordenadas

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

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

Divulgação

confirmados do
novo coronavírus
no Maranhão,
segundo a SES

111.488
CASOS

já registrados em
todo o estado
desde o início da
pandemia

2.840
ÓBITOS

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

114
NOVOS

89.492 271.975

Programa
destaca a nova
música e clipe
de Lucas
Andrade

Papo Alternativo

Agente prisional passa por túnel de descontaminação no Complexo de Pedrinhas, em São Luís

POLÍCIA 7

Assista ao programa
pelo celular ou em

oestadoma.com/488959

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

NO MARANHÃO

ADULTOS de 18 a 59 anos, 
têm comorbidades no Maranhão

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

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
do Pindaré (PSB) e Duarte
Júnior (Republicanos)
afirmaram que nunca foram
chamados para participar de
qualquer reunião que tivesse
em pauta as múltiplas
candidaturas.

Fora esse ponto, a posição da
maioria dos postulantes à
Prefeitura de São Luís chamou
atenção também. Ao contrário
de 2016, os pré-candidatos de
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.

• E esta expectativa é justificável, já que no início de julho, Dino havia anun-
ciado o retorno das atividades escolares para dia 3 de agosto. 

• Uma semana após, o governador ponderou e disse que poderia rever a da-
ta conforme os boletins epidemiológicos da SES.

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

E MAIS

Na série de
entrevistas de 
O Estado, 
pré-candidatos
negaram
existência de um
consórcio do
Palácio dos Leões

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 situa-

ção, 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 Re-

forma Tributária apresentada pelo governo de Jair Bolsonaro.
A proposta, que já foi entregue no Congresso Nacional, não tem justi-

ça 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 pa-
ra 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 co-
mo coordenador.

Só que o democrata vai coordenar a campanha para prefeito do de-
putado 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 me-

ses. 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
A linha de contaminação da Covid-19 no Maranhão voltou a crescer

nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria es-
tadual de Saúde.

Foram mais de 1,7 mil novos casos registrados de quarta para quinta-
feira. 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.

Coletiva
E mesmo com a contaminação por Covid-19 ainda em alta, o Gover-

no do Estado manterá o discurso de estabilização da pandemia no Ma-
ranhão.

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.

DE OLHO

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

1.757 PESSOAS 

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

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

O
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 Câ-
mara Federal sob a forma do pro-
jeto de lei de conversão (PLV)
26/2020, e cria a figura do auxílio
financeiro da União de até R$ 16
bilhões em decorrência dos efei-
tos da pandemia do Covid-19. 

O relatório da matéria é de au-
toria do deputado federal mara-
nhense Hildo Rocha (MDB) e teve
o parecer aprovado pela Casa na
última quarta-feira. 

Ao todo, o Governo do Mara-
nhão deve receber R$ 200 mi-
lhões e os municípios vão rece-
ber a quantia de R$ 132 milhões.
Se somados aos R$ 672 milhões
assegurados pelo Governo Fede-
ral no início do mês, o montante
anunciado para o estado so-
mente no mês de julho é de mais
de R$ 1 bilhão. 

Pelo texto da MP, que agora será
apreciada pelo Senado da Repú-
blica, o auxílio foi criado para com-
pensar as perdas na arrecadação
de estados e municípios em razão
dos impactos econômicos da pan-
demia de coronavírus. 

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

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 ex-
tensão de prazos para o socorro fi-
nanceiro, uma vez que a pandemia
não chegou ao fim. 

“Inicialmente todos previam
que a crise ocasionada pela Covid-
19 iria durar quatro meses, assim
o governo federal editou uma me-
dida provisória com o objetivo de
repassar recursos financeiros aos
estados e municípios durante esse
período para complementar a di-
ferença a menor dos repasses dos
fundos de participação dos muni-

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 arre-
cadação de tributos federais que
compõem a cesta dos fundos cons-
titucionais.  Por isso que sobrando
ainda R$ 6 bilhões dos recursos ga-
rantidos pela MP 938 aos estados
e municípios que garantimos aos

mesmos fundos, recursos finan-
ceiros 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 asse-
gura o aporte a ser distribuído a
estados e municípios. �

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

Após aumentar ICMS no MA, Dino
vê falha na Reforma Tributária
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)

O governador Flávio Dino (PCdoB)
apontou falhas na proposta de Re-
forma Tributária horas depois de
entregue formalmente pelo minis-
tro da Economia, Paulo Guedes,
aos presidentes da Câmara Fede-
ral e do Senado, Rodrigo Maia e Da-
vi Alcolumbre, respectivamente.

Em postagem no Twitter, na ma-
nhã de ontem, o comunista afir-
mou que o erro da peça - que a par-
tir de agora será discutido pelo
Congresso Nacional - está no au-
mento da carga tributária para uns,
em detrimento de outros.

“Reforma tributária deve ter dois
objetivos caminhando de mãos da-
das: 1 - justiça tributária; 2 - sim-
plificação e eficiência. A primeira
proposta do Governo Federal so-
bre 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 Go-
verno 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 So-
cial sobre Operações com Bens e
Serviços (CBS), com alíquota única
de 12%. De acordo com o secretá-

rio especial da Receita Federal, Jo-
sé Barroso Tostes Neto, essa pro-
posta elimina cinco tributos dife-
rentes: 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 re-
gimes tributários para diferentes se-
tores da economia serão extintos.

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

arrecadação a partir do aumento
de alíquotas de ICMS.

Desde 2015, a gestão comunis-
ta já majorou o imposto, sempre
com o auxílio da sua grande ban-
cada de deputados na Assembleia
Legislativa, três vezes.

Em virtude disso, por exemplo,
o governo arrecadou em 2019 apro-
ximadamente R$ 6 bilhões de
ICMS. Para 2020 a estimativa,
apontada no Projeto de Lei Orça-
mentária Anual (LOA) aprovado no
ano passado pela Assembleia, era
arrecadar nada menos que R$ 8,3
bilhões. A pandemia do novo co-
ronavírus, no entanto, deve frus-
trar esses planos. �

MA terá mais R$ 332 mi
do Governo Federal para
combater a Covid-19

MAIS

Deputado 
contestou
Flávio Dino

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.

FIQUE POR DENTRO

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

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

Divulgação

Paulo Guedes entregou a proposta da Reforma Tributária no Congresso

Divulgação



603603
CASOS de Covid-19

nos presídios do
Maranhão

1010
MORTES por

coronavírus e, entre os
casos, 9 servidores

prisionais

5252
INFECTADOS em

unidades
socioeducativas

249249
APENADOS e 681

funcionários foram
submetidos ao teste de

Covid-19, no MA

315315
SERVIDORES do
sistema socioeducativo

fizeram teste de Covid-19

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

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

CIDADES 6

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

SAIBA MAIS

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.

A
s unidades prisionais do
país registraram um cres-
cimento de mais de 99%
dos casos de infectados

pela Covid-19, no decorrer dos úl-
timos 30 dias, segundo os dados do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
um total de 13.778 ocorrências e
136 óbitos. Em apenas uma se-
mana, houve o registro de 2.356
casos. Somente no sistema prisio-
nal maranhense já foram conta-
bilizados 603 infectados e, entre
estes, 454 são servidores, sendo re-
gistrados 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 maranhen-
ses, 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 socioe-
ducativo maranhense, 56 servido-
res foram infectados, não sendo re-
gistrado até o momento nenhum
óbito e casos de adolescentes in-
fectados pelo coronavírus. Em nível
nacional, 2.356 servidores e ado-
lescentes de unidades socioeduca-
tivas foram contaminados, com re-
gistro de 16 mortes.

Levantamento
O levantamento dos dados sobre o
novo coronavírus nos presídios bra-
sileiros e no sistema socioeducativo
é uma iniciativa do Departamento
de Monitoramento e Fiscalização
do Sistema Carcerário e do Sistema
de Execução de Medidas Socioe-
ducativas 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 mor-
tes por Covid-19 são repassados por
diferentes fontes, incluindo, os Gru-
pos de Monitoramento e Fiscaliza-
ção do Sistema Carcerário (GMFs),
boletins epidemiológicos de Secre-
tarias Estaduais e dados informa-

dos ao Departamento Penitenciá-
rio Nacional (Depen).

Testagem
Os dados do CNJ apontam um cres-
cimento 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, en-
quanto, 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 socioeduca-
tivo, 315 servidores fizeram o
exame, e até o momento os ado-
lescentes 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 Secre-
taria de Administração Penitenciá-
ria (Seap) foram destinados ao
combate a pandemia do coronaví-
rus, 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 más-
caras, que são repostas de acordo
com a necessidade. Para os funcio-
nários, 24.084 máscaras descartá-
veis foram distribuídas como tam-
bém 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 Pe-
nais e a Defensoria Pública do Es-
tado constatou superlotação, ser-
vidores infectados por Covid-19
como ainda um óbito ocasionado
por essa doença no sistema pri-
sional de Imperatriz.

O promotor de justiça Domin-
gos Eduardo da Silva declarou que
constatou que a Unidade Prisio-
nal de Imperatriz está com 458
presos, sendo 392 do regime fe-
chado e 68 do regime semiaberto
com trabalho externo. Deste nú-
mero, 252 internos são internos

provisórios e os demais são sen-
tenciados.

Ainda foi constatado que 20 ser-
vidores dessa unidade prisional
foram afastados com suspeitas ou
casos confirmados de Covid-19.
Os presos estão usando máscaras
e que os servidores estão utili-
zando os equipamentos de prote-
ção individual (EPIs).

Medidas de segurança
A Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária informou
ontem, por meio de nota, que dis-
ponibiliza atendimento médico
aos custodiados do sistema pri-
sional e mantém as ações de sani-
tização, 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 custo-
diados de sintomáticos e assinto-
máticos. Em casos de contágio, os
detentos são isolados, medicados,
e, em caso de necessidade, enca-

minhados para hospitais de refe-
rência no tratamento de Covid-19.
O sistema prisional também ante-
cedeu a prevenção da doença com
campanha vacinal contra a gripe
influenza (H1N1), nas unidades pri-
sionais de ressocialização.

A Seap esclareceu ainda que os
padrões de higiene estão sendo
mantidos com as ações de saniti-
zação e higienização nos estabe-
lecimentos penais, com o uso de
substância que combate o vírus.
Além disso, a Secretaria implan-
tou cabines de desinfecção, dis-
tribui máscaras de proteção e rea-
liza ações educativas informando
as formas de contágio e preven-
ção ao vírus. �

Divulgação

Mais de 360 mil pessoas que com-
põe 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 crôni-
cas), 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 situa-
ções de contágio, podendo levar o
vírus para casa. 

No Maranhão, o Governo do Es-
tado 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 se-
tembro. As escolas particulares tam-
bém estão se preparando para reini-

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  ido-
sos. “Mesmo que escolas, colégios e
universidades adotem as medidas de

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

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 repre-
sentam potenciais situações de con-
taminação 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 vul-
nerabilidade à Covid-19, represen-
tando uma brecha perigosa no iso-
lamento 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 agra-
vante, que é a desmobilização de re-
cursos de saúde e o desmonte de al-
guns hospitais de campanha”. 

Novos óbitos
O epidemiologista do Icict/Fiocruz,
Diego Xavier, que participou do es-
tudo, destaca que, até agora, a maio-
ria desses milhões de brasileiros em
grupos de risco e que têm algum es-
tudante dentro de casa vinha se man-

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 apli-
carmos a taxa de letalidade brasileira
nesse cenário, estaremos falando de
algo como 35 mil novos óbitos, so-
mente entre esses grupos de risco”,
analisa Xavier. 

Christovam Barcellos, sanitarista
e vice-diretor do Icict/Fiocruz, acha
que seria  recomendável que esta-
dos 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 senti-
rão inseguros frente à decisão de re-
tomar os estudos presenciais dos
seus filhos. Com a expansão da po-
pulação exposta à infecção pelo
vírus, deveriam também ser am-
pliadas as atividades de vigilância
epidemiológica desses grupos vul-
neráveis por meio de testagens e
acompanhamento clínico per-
manente”, afirma.�

INTERNOS 
em unidades

prisionais de São
Luís têm atuado na

confecção de
máscaras e 

jalecos 

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



Dados, deste ano, disponibilizados no boletim epidemiológico do MS do
mês julho, mostram que o país já passou dos 870 mil casos de dengue

Maranhão já teve mais
de 2 mil casos de dengue
e 153 de chikungunya

6 CIDADES São Luís, 24 de julho de 2020. Sexta-feira  O Estado do Maranhão

C
om a pandemia da Covid-
19, muitos estão se preo-
cupando menos em
tomar cuidados com ou-

tras doenças. Contudo, essas en-
fermidades 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 epi-
demiológico divulgado pelo Mi-
nistério da Saúde (MS) referente
ao mês de julho, o estado do Ma-
ranhão 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 Es-
tado da Saúde (SES), até o mo-
mento, o Sistema de Informação
de Agravos de Notificação regis-
trou em todo o Maranhão 1.598
casos confirmados de dengue este
ano. Comparando com o mesmo
período de 2019, houve uma re-
dução de 52,14% de casos. Se-
gundo dados divulgados no úl-
timo mês (junho) por O Estado,
somente em São Luís, foram no-
tificadas 564 situações.

O estado também possui 153
casos de chikungunya. De acordo
com o boletim do MS, foram con-
firmados 11 óbitos por critério la-
boratorial, distribuídos nos esta-
dos 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 apresen-
tadas no boletim do Ministério da
Saúde são referentes as notifica-
ções ocorridas entre as Semanas
Epidemiológicas (SE) 1 e 26
(29/12/2019 a 27/06/2020), dispo-
níveis 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 Nor-
deste. 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 Vigilân-
cia em Arboviroses. Apesar da pan-
demia da Covid-19, isso também

continua sendo motivo de preo-
cupação, 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 Ministé-
rio da Saúde, Rodrigo Said, no dia
15 de fevereiro.

Ele frisou que as regiões do Su-
deste e os nove estados do Nor-
deste, pouco afetadas no ano pas-
sado, 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 previ-
são 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, Ser-
gipe e Bahia.

Ação de combate
De acordo com as informações ce-
didas a O Estado no início de
junho, no início de fevereiro deste
ano, foi realizada uma campanha
na capital maranhense, com o in-
tuito de combater o mosquito da
dengue. A intervenção aconteceu
no bairro Coroadinho, por equipes
do Programa de Prevenção e Con-
trole 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 ocorre-
ram 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 Me-
tropolitana (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 Nor-
deste com circulação do Sorotipo
Denv 2, considerado o mais agres-
sivo dentre os sorotipos, que ini-
ciou no Brasil nos anos 1990,
quando trouxe os primeiros diag-
nósticos da febre hemorrágica.

Já no dia 15 de fevereiro, ocor-
reu o “Dia D de combate ao
Aedes”, com ações de limpeza
geral e remoção de entulhos, visi-
tas domiciliares dos agentes de
endemias, atividades educativas
e palestras no Coroadinho e ou-
tros bairros de São Luís.

Na ocasião, a população ludovi-
cense foi orientada sobre o risco do
descarte irregular de lixo, especial-
mente 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 du-
rante 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 con-
trole vetorial com aplicação UBV
nos municípios maranhenses.
Além disso, é realizada a capaci-
tação de rotina dos técnicos mu-
nicipais para manejo de insetici-
das e operações de campo de
combate ao Aedes aegypti.

Como parte das atividades de
combate às Arboviroses, a SES rea-
liza ações educativas e de mobili-
zação social em apoio aos muni-
cípios, sendo estes os responsáveis
pelas atividades de prevenção em
suas cidades.�

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.

Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue e febre chikungunya, cujos casos têm se multiplicado no MA

Divulgação
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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

Municípios do Maranhão estão
sendo alvos de ataques criminosos 

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 Mara-
nhão e Piauí. A polícia informou
que uma das vítimas teve um pre-
juízo de R$ 100 mil.

O criminoso estava sendo in-
vestigado pela Delegacia de De-
fraudações. O delegado Jânio Pa-
checo declarou que Antônio Dió-
genes vem agindo desde  2015 e so-

mente no estado maranhense exis-
tem mais de 20 boletins de ocor-
rências em seus desfavor. O inves-
tigado se hospeda em hoteis,  em
bairros nobres, e se apresenta co-
mo médico.

Ainda de acordo com o delega-
do, o criminoso conhece as pessoas
por meio de aplicativos de relacio-
namentos, mantém relaciona-
mentos íntimos e, após ganhar a
confiança das vítimas, passa a fo-
tografar 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 Gon-
çalves 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-

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

SANTIAGO 

Os países da América Latina regis-
traram 100.000 novos casos de co-
ronavírus nas últimas 24 horas, de
acordo com uma contagem da Reu-
ters, em razão de recordes diários de
infecções no Brasil e na Argentina,
além de um agravamento do contá-
gio no Peru.

O recorde anterior de casos regis-
trados era de 79.867 infecções em 24
horas no dia 19 de junho, de acordo
com uma contagem da Reuters ba-
seada em dados oficiais dos gover-
nos da região.

O forte avanço deveu-se, princi-
palmente, 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 no-
vos infectados, em 24 horas desde
meados de junho. 

As 100.366 infecções registradas
na quarta-feira na América Latina su-
peram, em mais de 50%, a média dos
sete dias anteriores, de quase 66.000

casos por dia.
No mundo, o continente ameri-

cano é o foco da pandemia, com
mais da metade das infecções e mor-
tes pela Covid-19 globalmente. 

México 
O presidente mexicano, Andrés Ma-
nuel López Obrador, disse nesta
quinta-feira que perdeu alguns pa-
rentes para o coronavírus, que até
agora ceifou mais vidas no México
do que em todos os países, com ex-
ceção de outros três.

López Obrador, que às vezes en-
frenta fortes críticas pelo modo com
que lida com a pandemia, foi ques-
tionado durante uma entrevista co-
letiva sobre notícias da mídia de que
um de seus primos foi hospitalizado
após contrair coronavírus. 

“Sim. Sim, tenho parentes que
estão doentes. Infelizmente, pa-
rentes também perderam a vida”,
disse ele. 

López Obrador, que incomodou
críticos pela relutância em usar más-
cara, não disse quais parentes mor-
reram de Covid-19.  �

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

Mais quatro presos
por assassinatos 
Os três presos são acusados de participação 
nas mortes dos pais do deputado Cléber Verde 

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado

O
interior do estado virou
alvo de atentados crimi-
nosos. Em menos de
uma semana, cinco ôni-

bus foram incendiados e bandidos
atearam fogo também em uma es-
cola da rede pública. Existem infor-
mações que esses atos bárbaros fo-
ram ordenados por apenados do
presídio de Davinópolis, mas a Po-
lícia Civil segue investigando o caso.

Umas das empreitadas crimino-
sas ocorreu durante a noite do últi-
mo dia 22, em Davinópolis. A polí-
cia informou que dois criminosos
interceptaram um coletivo em ple-
na 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

está realizando a operação Noite
Segura. Dois homens foram deti-
dos, mas liberados em seguida, pois
não ficou comprovada a participa-
ção deles nesse ato criminoso.

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

encapuzados interceptaram um ôni-
bus, no bairro Bom Jesus. Eles orde-
naram que os passageiros e o moto-
rista descessem do veículo e, em se-
guida, atearam fogo.

Durante a fuga, os bandidos leva-
ram o celular e os documentos do
condutor do coletivo. Os populares e
os bombeiros militares conseguiram
apagar as chamas, mas o veículo fi-
cou destruído. No Parque Imperial,
de acordo com a polícia, três crimi-
nosos pularam o muro da Escola
Amaral Raposo e atearam fogo no lo-
cal. As chamas destruíram alguns do-
cumentos e carteiras. Os suspeitos fu-

giram em uma motocicleta Bros pre-
ta, de placa não identificada.

Na manhã do dia seguinte a esse
crime, a cúpula da Secretaria de Se-
gurança Pública (SSP) se deslocou até
esse município para apurar os in-
cêndios criminosos. 

O secretário da SSP, Jefferson Por-
tela, declarou que a polícia está inves-
tigando o caso e as incursões estão
sendo realizada na região para efetuar
a prisão dos acusados.

Ele ainda disse que existe a pos-
sibilidade desse crime ter sido mo-
tivado após a proibição de visitas,
circulação de celulares e de uma re-
vista feita no presídio de Davinó-
polis em que apreenderam vários
objetos. Em relação aos donos de
postos de combustíveis da cidade,
Portella pediu para que não ven-
dam gasolina caso não seja colo-
cada diretamente nos veículos. 

“Apelamos aos senhores proprie-
tários de postos de combustíveis que
suspendam imediatamente essas
vendas|”, pediu o secretário.�

Divulgação

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 pre-
ço semelhantes, disseram analis-
tas da indústria à Reuters.

O acordo, que depende de um
produto aprovável, garante vacinas
suficientes para se inocular 50 mi-
lhões de norte-americanos por cer-
ca de 40 dólares por pessoa, apro-
ximadamente o custo de uma va-
cina antigripal, e é o primeiro a ofe-
recer um vislumbre do preço pro-
vável de vacinas contra Covid-19
bem-sucedidas. 

Permite também que algumas
farmacêuticas lucrem com seus es-
forços para proteger as pessoas do
vírus que já matou cerca de 620 mil

pessoas em todo o mundo – quase
um quarto delas nos EUA.

Diferentemente do que aconte-
ce em outros acordos de vacina as-
sinados 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 ou-

tros, já havia firmado acordos pa-
ra apoiar o desenvolvimento de va-
cinas 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 co-
fundador do Centro para Medici-
na de Interesse Público. “Parece
bom com esta comparação. Está
dentro da  sensatez.”. disse. �

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

Roberto Parizotti/FotosPublicas

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

la Polícia do Distrito Federal. De
acordo com a polícia, o detido
atraia as vítimas, por meio de per-
fis falsos na internet. 

Outras ocorrências
Os policiais rodoviários federais
apreenderam mais de 27 quilos de
maconha, uma arma de fogo, mu-
nições, 224 celulares e 2.791 itens
eletrônicos após abordarem um
ônibus durante a noite de quinta-
feir ( 23), na BR 010, em Porto
Franco.

O comando da Polícia Militar do
Maranhão abriu um inquérito po-
licial para apurar a conduta de po-
liciais acusados de terem atirado
equivocadamente no estudante de
Direito, Rodolfo Ernesto Szepains-
ki Júnior, no bairro Zanella, em Bal-
sas, na noite do último dia 22. A ví-
tima foi alvejada e pode ter sido
confundida com um traficante.�

SAIBA MAIS 

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. 

Prisão

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 

Mais quatro envolvidos nos assassi-
natos  dos pais do deputado federal
Cléber Verde foram presos ontem
durante um cerco policial nas cida-
des de Turiaçu e Turilândia. No úl-
timo dia 14, Jesuíno Cordeiro Men-
des e Maria Graça Cordeiro Mendes
foram assassinados de forma bru-
tal dentro da sua fazenda, localizada
na zona rural de Turiaçu.

O superintendente da Polícia Civil
do Interior, Guilherme Campelo, in-
formou 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 investi-
gação, os policiais encontraram pro-
vas contra esses quatro criminosos
e solicitaram a prisão ao Poder Judi-
ciário”, declarou o delegado.

A polícia já havia capturado Ales-
sandra Nascimento e Jeferson Silva
da Costa, em Turilândia. E Elielson
Cardoso em uma residência no Ara-
çagi, em São José de Ribamar. �
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Equipes treinam para
pesquisar sorologia da
Covid-19 no Maranhão
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  

E
quipes da Secretaria de
Estado da Saúde (SES) já
estão nas ruas fazendo os
uĺtimos ajustes para o

início do Estudo Sorológico no Ma-
ranhaõ, que vai apontar o cenaŕio
da #Covid19 no estado. O treina-
mento dos profissionais comeco̧u
na regiaõ da Vila Esperança, bairro
da zona rural de São Luís.. 

As equipes atuarão em 69 mu-
niciṕios maranhenses, cobrindo,
ainda, São Luís, a partir da próxima
segunda-feira (27).

A SES destaca que pesquisa é de
exrtrema importância para o com-
bate ao ao novo coronavírus e pede
à população que colabore com os
profissionais, que sempre estarão
devidamente identificadas nas vi-
sitas domiciliares.

Cada membro das equipes
atuarão fardados, com identifica-
ção da SES e usando equipamen-
tos de proteçaõ. "Com o apoio da
populaca̧õ, vamos vencer", con-
clama 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-

postas por um entrevistador e um
técnico de coleta, além de moto-
ristas e supervisores regionais e es-
taduais, que estarão devidamente
identificados com coletes e crachás.

Além da coleta, também será
aplicado questionário em entrevista
face a face, com a finalidade de es-
tudar as estratégias de enfrenta-
mento da pandemia, como o uso
de máscara de proteção, estratégias
de higiene das mãos e grau de dis-
tanciamento social.

Representando a Universidade

Federal do Maranhão (UFMA), a
coordenadora de campo do inqué-
rito, Maylla Bragança, explicou a lo-
gística da pesquisa. “Essa pesquisa
foi desenhada para ser realizada em
municípios de pequeno, médio e
grande porte. Dessa forma, foram
contemplados 120 setores censitá-
rios, que segundo o IBGE abrange
as 19 Regionais de Saúde do Ma-
ranhão. O levantamento trará dados
e informações para termos um pa-
norama de como vírus está se com-
portando no estado”, ressaltou.

O mapeamento de base popu-
lacional, que contribuirá para co-
nhecer o estágio da infecção dos
maranhenses pela Covid-19, é re-
sultado de uma cooperação entre a
Secretaria de Estado da Saúde (SES)
e a Universidade Federal do Mara-
nhão (UFMA).

Entre os demais objetivos do
mapeamento estão: estimar o per-
centual de indivíduos com teste po-
sitivo que apresentam ou apresen-
taram infecções assintomáticas ou
subclínicas; identificar os sintomas
mais comumente relatados pelos
indivíduos com anticorpos e esta-
belecer a extensão de acometi-
mento nos municípios maranhen-
ses segundo porte populacional. �

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

Divulgação

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 es-
tado) 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 mi-
lhão de maranhenses com algum
dos sintomas, o equivalente a
15,1% da população estadual.

Já quanto aos sintomas conju-
gados – perda de cheiro ou sabor;
febre, tosse e dificuldade de respi-
rar; e febre, tosse e dor no peito –,
em junho, 222 mil maranhenses
(3,1% da população) relataram sin-
tomas. Número menor que o re-
gistrado em maio, quando 396 mil
pessoas (5,6% da população do es-
tado) apresentaram sintomas con-
jugados. Os dados são da PNAD
Cocid19 Mensal, divulgada nesta
quinta-feira (23) pelo IBGE.

Em junho, 81 mil pessoas, entre
aquelas que apresentaram sinto-
mas conjugados, procuraram aten-
dimento 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 pes-
soas ficaram sem emprego, na
comparação com maio.Quanto às

pessoas que não estavam ocupa-
das 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 Ma-
ranhão em junho foi o 2º maior,
atrás apenas dos 42,5% registrados
no estado de Alagoas.

Taxa de Informalidade
A Proxy da Taxa de Informalidade
(percentual de pessoas ocupadas
como trabalhadores informais em
relação ao total de pessoas ocu-
padas) foi de 51%, em junho, no
Maranhão. Essa foi a 3ª maior taxa
dentre os estados. Somente Pará
(53,2%) e Amazonas (51,5%) apre-
sentaram percentuais maiores.

A pesquisa apontou ainda que
66,5% dos domicílios maranhen-
ses receberam algum auxílio rela-
cionado à pandemia (como o Au-
xílio 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 Uni-
dades da Federação (UF’s), menor
apenas que o registrado no
Amapá, 67,3%. �

Gráfico aponta queda do número de sintomáticos em junho 

Divulgação

MAIS

De acordo com o boletim
epidemiológico divulgado
pela SES, nesta quinta-
feira, 242.745 testes de
Covid-19 foram realizados
no Maranhão. Foram
descartados 128.608
casos e 5.480 seguem
como suspeitos.

Testes até agora

Em junho, 81 mil
pessoas tiveram

sintomas 
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APARTE       Transparentes         BASTIDORES
SEX 24/07/2020

00H34 ................ 0.8M

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

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

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

Cinco meses. Esse é o tempo que o prefeito de São Luís, Edival-
do Holanda Júnior (PDT), tem para terminar a mais ampla progra-
mação de obras que a cidade já viu em décadas. É impossível andar 
pela capital maranhense, entre bairros, centro e zona rural.

Salto de qualidade

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 huma-

nos 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

Secretário confirma 
retorno das aulas em 
setembro na capital

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-pri-

ma. O cineasta é conhecido por seus 
roteiros sangrentos com toques de 
humor, além das inúmeras referên-

cias a história. PÁGINA 12

POLÊMICA

 PÁGINA 10

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

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

Fiocruz aponta 
aumento de casos 

no Maranhão

CORONAVÍRUS

  PÁGINA 3

PM abre processo 
contra policiais após 
vídeo em rede social 

usando a farda 

PÁGINA  6

Prefeitura de 
São Luís entrega 
conjunto de oito 

praças no Rio Anil

COMBATE À COVID-19
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Na próxima semana, devem ser divulgados editais para a compra de equipamentos e
contratação de serviços

Pro du ção de más ca ras

Re a ber tu ra do co mér cio no Ma ra nhão

PRODUÇÃO

Dino explica uso de
doação dos R$ 5 mi

N
a ma nhã des ta quin ta-fei ra
(23), o go ver na dor do Ma ra- 
nhão Flá vio Di no, du ran te
uma co le ti va de im pren sa,

anun ci ou o re ce bi men to de uma do a- 
ção de 1 mi lhão de dó la res, ou R$ 5,3
mi lhões de re ais fei ta pe la re de in ter- 
na ci o nal de fi lan tro pia Open Society
Foun da ti ons, pa ra au xi li ar no com ba- 
te à pan de mia do no vo co ro na ví rus
no es ta do.

Du ran te a en tre vis ta, o go ver na dor
in for mou que uma par te da do a ção
se rá di re ci o na da pa ra a com pra de
me di ca men tos des ti na dos ao tra ta- 
men to do no vo co ro na ví rus e aqui si- 
ção de equi pa men tos – se rão apro xi- 
ma da men te 4 mil itens pa ra equi par
Uni da des de Te ra pia In ten si vas
(UTI’s). 

O go ver na dor anun ci ou, ain da, que
uma par te des se va lor se rá di re ci o na- 
do pa ra o tra ta men to de cri an ças.

A ini ci a ti va per mi ti rá a aqui si ção
de me di ca men tos de cin co di fe ren tes
ti pos; mais de 3 mil equi pa men tos
mé di cos, co mo oxí me tros, ele tro car- 
dió gra fos, ne bu li za do res, más ca ras
de oxi gê nio e des fi bri la do res; e de 550
itens de mo bi liá rio hos pi ta lar.

A do a ção tam bém se rá uti li za da
pa ra in cen ti var a agri cul tu ra fa mi li ar,
que be ne fi cia apro xi ma da men te 75
mil fa mí li as no es ta do. Pa ra is so, cer ca
de 30 mil ces tas bá si cas se rão mon ta- 
das com itens de pro du to res re gi o- 

nais, com o in tui to de au xi li ar fi nan- 
cei ra men te es tas fa mí li as.

Além dis so, a do a ção vai per mi tir a
con fec ção e dis tri bui ção de más ca ras
de pro te ção. As ações de fa bri ca ção e
do a ção de más ca ras ca sei ras tam bém
de vem con ti nu ar, vis to que o pro je to
tem ga ran ti do ren da pa ra cos tu rei ros
e cos tu rei ras no Ma ra nhão, e no vos
edi tais pa ra a aqui si ção de pro du tos e
ser vi ços se rão lan ça dos em bre ve pe lo
Go ver no do Ma ra nhão.

A con fec ção ar te sa nal por cos tu rei- 
ras e cos tu rei ros do Ma ra nhão de 500
mil más ca ras e a dis tri bui ção do item
de pro te ção nos pon tos de ôni bus in- 
te gram o con jun to de ações ofe re ci do
pe la or ga ni za ção.

“Além das ações sa ni tá ri as, a do a- 
ção é des ti na da a ações so ci ais e
econô mi cas, são be ne fí ci os que se
mul ti pli cam. Do a re mos ces tas bá si- 
cas com pro du tos oriun dos da Agri- 
cul tu ra Fa mi li ar do Ma ra nhão. Se rão
cer ca de 30 mil ces tas bá si cas en tre- 
gues a mu ni cí pi os de bai xa ren da. A
nos sa pri o ri da de se rá ad qui rir es ses
pro du tos  das co mu ni da des qui lom- 
bo las pa ra in cen ti var ain da mais a
pro du ção da agri cul tu ra fa mi li ar ma- 
ra nhen se”, dis se o go ver na dor.

O di re tor da Open Society Foun da- 
ti on pa ra a Amé ri ca La ti na e Ca ri be,
Pe dro Abramovay, ex pli cou quais cri- 

té ri os fo ram uti li za dos pa ra a es co lha
do Ma ra nhão pa ra re ce ber o be ne fí- 
cio. Se gun do ele, o es ta do foi es co lhi- 
do por con ta da gra vi da de na re gião
em re la ção ao no vo co ro na ví rus e por
con ta dos fei tos po lí ti cos em com ba te
à pan de mia, que aju dam a po pu la ção
a olhar pa ra o fu tu ro.

“Nos sa atu a ção tem a mis são de
apoi ar aque les que es tão às mar gens
da so ci e da de. As sim, es ta mos au xi li- 
an do di re ta men te o po der pú bli co pa- 
ra que pos sa en fren tar a cri se olhan do
pa ra os mais vul ne rá veis, nos man- 
ten do fiéis a nos sos va lo res e ob je ti- 
vos. Com es se in ves ti men to, po de mos
fa zer gran de di fe ren ça no cui da do a
es sa po pu la ção vul ne rá vel, es pe ci al- 
men te da Re gião Amazô ni ca”, afir ma.

Flá vio Di no apro vei tou a opor tu ni- 
da de pa ra re lem brar ou tras do a ções
que o Ma ra nhão já re ce beu, pon tu an- 
do as re ce bi das por em pre sas ma ra- 
nhen ses, que aju da ram na aqui si ção
de res pi ra do res e EPI’s.

O es ta do tam bém re ce beu do a ções
de pro du tos de lim pe za e hi gi e ne do
Ins ti tu to Na tu ra e tam bém da Em bai- 
xa da dos Es ta dos Uni dos, sen do que
es tes de vem che gar ao Ma ra nhão no
mês de agos to.

O go ver na dor ain da in for mou que
na pró xi ma se ma na de vem ser di vul- 
ga dos os edi tais pa ra a com pra dos
equi pa men tos e con tra ta ção de ser vi- 
ços.

PESQUISA

Flexibilização não aumentou casos em São Luís

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 Ma ra nhão não hou- 
ve au men to de ca sos de co vid-19, do- 
en ça cau sa da pe lo no vo co ro na ví rus,
com a fle xi bi li za ção da qua ren te na, é
o que apon ta uma pes qui sa da VE JA
na qual fo ram ana li sa das as cur vas de
con tá gio e mor tes pe la do en ça em
cin co ca pi tais bra si lei ras em di fe ren- 
tes re giões do país: São Luís (MA), Be- 
lém (PA), For ta le za (CE), São Pau lo
(SP) e Rio de Ja nei ro (RJ).

To dos os mu ni cí pi os ana li sa dos
ini ci a ram o pla no de re a ber tu ra da
eco no mia no co me ço de ju nho. No
Ma ra nhão, a re a ber tu ra ocor reu de
for ma gra du al, de acor do com o de- 
cre to nº 35.831 do Go ver no do Es ta do.

De acor do com a pes qui sa da VE JA,
ape sar de al gu mas os ci la ções em al- 
guns di as, um mês e meio após a fle xi- 
bi li za ção, o nú me ro de ca sos con ti nu- 
ou a cair nas ca pi tais ana li sa das. No
en tan to, São Luís não apre sen tou
que da gra du al no nú me ro de no vos
óbi tos em re la ção às ou tras ca pi tais,

pos suin do uma mé dia mó vel de mor- 
tes su pe ri or à re gis tra da no dia 1º de
ju nho, quan do co me çou a fle xi bi li za- 
ção. Po rém, o nú me ro é me nor que o
re gis tra do em 18 de maio, quan do
aca bou o lock down.

Ain da con for me a VE JA, os da dos
re ve lam que, até o mo men to, uma se- 
gun da on da de con ta mi na ção da co- 
vid-19 nas ca pi tais ana li sa das não se
con fir ma ram. No en tan to, o ris co não
é des car ta do, pois o ví rus ain da es tá
bas tan te pre sen te no país e mui tas
pes so as não o pe ga ram. Por con ta dis- 
so, as re gras sa ni tá ri as con tra o no vo
co ro na ví rus são es sen ci ais.

Já um le van ta men to re a li za do pe lo
jor nal Fo lha de S. Pau lo, di vul ga do pe- 
lo jor nal no dia 16, mos tra que São
Luís es tá en tre as três ca pi tais bra si lei- 
ras que es tão con se guin do man ter o
con tro le da ta xa de con tá gio da Co- 
vid-19, com nú me ro re du zi do de no- 
vas pes so as con ta mi na das a ca da dia.

No dia 25 de maio as em pre sas fa-
mi li a res fo ram au to ri za das a vol tar a
fun ci o nar no Ma ra nhão. Pa ra is so, o
de cre to nº 35.831 do Go ver no do Es ta- 
do es ta be le ceu uma sé rie de re gras sa- 
ni tá ri as em com ba te à pan de mia do
no vo co ro na ví rus, co mo a li mi ta ção
da quan ti da de de cli en tes, além do
uso obri ga tó rio de más ca ra nos es ta- 
be le ci men tos.

No dia 1º de ju nho, o de cre to li be- 
rou, de for ma gra du al, a aber tu ra pa ra
uma sé rie de se to res co mer ci ais, que
co me ça ram a fun ci o nar tam bém em
ho rá ri os al ter na dos.

No en tan to, mes mo após a re a ber- 
tu ra do co mér cio, al guns es ta be le ci- 
men tos de São Luís con ti nu am fe cha-
dos. São ca sos on de o pro pri e tá rio de- 
ci diu es pe rar um pou co mais, ain da
es tá adap tan do o ne gó cio às no vas re-
gras sa ni tá ri as ou re pen sou com ple- 
ta men te a for ma de ofe re cer um pro- 
du to ou ser vi ço.

Platô

Efei tos co la te rais

SEGUNDA ONDA

Fiocruz aponta aumento
de casos no Maranhão

RIO TEVE AUMENTO DE CASOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA 

A se gun da on da de ca sos de co vid-19 já co me çam a
apa re cer no Bra sil, mes mo quan do gran de par te dos es- 
ta dos ain da nem se quer che gou ao pi co da in fec ção. De
acor do com os no vos da dos do Bo le tim In fo Gri pe da
Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o cruz), a aná li se re fe ren te
ao fe cha men to da se ma na epi de mi o ló gi ca 29 mos trou
au men to de no vos ca sos no acu mu la do dos se te di as no
Ama pá, Ma ra nhão, Ce a rá e Rio de Ja nei ro, uni da des on- 
de já se ob ser va va um de clí nio da cur va.

De pois de te rem atin gi do um pi co de in fec ta dos e
mor tos pe la co vid-19 e co me ça rem a di mi nuir a quan ti- 
da de de no vos re gis tros, os qua tro es ta dos ci ta dos ti ve- 
ram au men to de ca sos de Sín dro me Res pi ra tó ria Agu da
Gra ve (SRAG). “Os da dos de SRAG con ti nu am sen do for- 
te men te as so ci a dos à Co vid-19, uma vez que, en tre os
ca sos com re sul ta do po si ti vo pa ra os ví rus res pi ra tó rio
tes ta dos, 96,7% dos ca sos e 99,1% dos óbi tos re tor na ram
po si ti vo pa ra o no vo co ro na ví rus”, ex pli ca o co or de na- 
dor do In fo Gri pe, Mar ce lo Go mes. Ou tra cons ta ta ção é a
de in cre men to de no vos ca sos, mes mo an tes de uma es- 
ta bi li za ção. É o ca so de Ala go as, co mo mos tra a ava li a- 
ção. O si nal de pos sí vel es ta bi li za ção no Rio Gran de do
Sul não se con fir mou, já que se ob ser vou uma ten dên cia
de cres ci men to. Per nam bu co e Es pí ri to San to mos tra- 
vam uma que da, mas pa ra ram de de cres cer e mos tra- 
ram uma no va es ta bi li za ção.

Já To can tins, Pa raí ba, Dis tri to Fe de ral e Mi nas Ge rais
in di cam que atin gi ram um platô, en quan to São Pau lo se
man te ve nes ta es ta bi li za ção por mais uma se ma na.
Nes sa quar ta-fei ra (22), no en tan to, o es ta do vol tou a ter
gran des nú me ros de no vos re gis tros de ca sos, com mais
de 16 mil no vas con fir ma ções, o que po de aca bar mu- 
dan do o cur so de pro vá vel di mi nui ção pa ra um no in- 
cre men to se ma nal no fe cha men to des ta se ma na 30.

ESPECIALISTA

“Usar cloroquina é um
risco desnecessário”

SIDNEY KLAJNER É DIRETOR DO ALBERT EINSTEIN

O pre si den te do Hos pi tal Is ra e li ta Al bert Eins tein,
Sidney Klaj ner, foi o con vi da do do pro gra ma CB.Saú de
des ta quin ta-fei ra (23). Na con ver sa com o jor na lis ta
Hum ber to Re zen de, Klaj ner es cla re ceu ques tões so bre a
pan de mia de co vid-19, co mo o uso da clo ro qui na e de
ou tros me di ca men tos no tra ta men to dos pa ci en tes in- 
fec ta dos.

De acor do com o mé di co, os es tu dos ci en tí fi cos co- 
nhe ci dos até aqui são su fi ci en tes pa ra en ten der que não
há be ne fí ci os no uso des se ti po de me di ca men to. Eles
dis cor dou de uma afir ma ção de Jair Bol so na ro, fei ta na
se ma na pas sa da, quan do o pre si den te da Re pú bli ca dis- 
se: “Não tem com pro va ção ci en tí ti ca de que (a clo ro qui- 
na) se ja efi caz (con tra a co vid), mas tam bém não tem
com pro va ção de que não se ja”.

“Foi com pro va do que não fun ci o na”, res sal tou Klaj- 
ner. “Tra ba lhos que te nham ri gor ci en tí fi co exis tem e
vá ri os de les de mons tra ram a não efi cá cia no tra ta men- 
to”, ga ran tiu.

Ele se guiu pon de ran do que, a par tir des sas des co ber- 
tas, mi nis trar es ses re mé di os aos pa ci en tes se ria cor rer
um ris co de de sen vol ver efei tos co la te rais sem con tra- 
par ti da al gu ma.

“O que de fi ne que a gen te de va usar de for ma pro to- 
co lar (um de ter mi na do me di ca men to)? Que exis tam
be ne fí ci os. Co mo os tra ba lhos mos tram que o be ne fí cio
não exis te, por que eu vou cor rer o ris co de efei tos co la- 
te rais?”, ar gu men tou.

En tre os efei tos apon ta dos em di ver sos es tu dos, Klaj- 
ner apon tou mor ta li da de por ar rit mia car día ca, afec- 
ções of tal mo ló gi cas e he pa ti te. “Is so já se co nhe ce por- 
que a clo ro qui na é usa da por mui to tem po em do en ças
reu ma to ló gi cas”, lem brou.

São Luís, sexta-feira, 24 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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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 MAR TINS

EDUCAÇÃO

Aulas do municipal
voltam em setembro

O
Mu ni cí pio de São Luís de ve
apre sen tar o pla no pa ra re- 
tor no das au las con so li da do
com as su ges tões e in di ca- 

ções do Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra- 
nhão e tam bém de ou tras en ti da des
da área edu ca ci o nal até o dia 15 de
agos to. O pra zo foi de ter mi na do, após
reu nião de Mo a cir Fei to sa, se cre tá rio
Mu ni ci pal De Edu ca ção de São Luís
(Se med) com os pro mo to res de jus ti- 
ça de De fe sa da Edu ca ção, Pau lo Ave- 
lar e Lu ci a ne Be lo, on tem (23), na se de
da Es co la Su pe ri or do MP MA, no Cen- 
tro da ca pi tal. A pro pos ta é que a re a- 
ber tu ra se ja ini ci a da pe las au las do 8º
e 9º anos do en si no fun da men tal a
par tir de se tem bro, ca so a si tu a ção da
pan de mia es te ja sob con tro le. E o ob- 
je ti vo foi re la tar as di re tri zes sa ni tá ri- 
as e de se gu ran ça pa ra a re a ber tu ra
gra du al e co lher su ges tões do MP MA.

Mo a cir Fei to sa já ha via apre sen ta- 
do à Câ ma ra de Ve re a do res na se ma na
pas sa da, por meio de au di ên cia pú- 
bli ca re mo ta, quar ta-fei ra (15) pre- 
sen tou, em au di ên cia pú bli ca re mo ta,
as me di das que es tão sen do ado ta das
pa ra a re to ma da das au las na re de
mu ni ci pal de en si no da ca pi tal. De
acor do com de cre to es ta du al, as ati vi- 
da des pre sen ci ais es tão li be ra das a
par tir do dia 3 de agos to, nas re des pú- 
bli ca e pri va da, mas as au las na re de
mu ni ci pal só se rão rei ni ci a das em se- 
tem bro. As ati vi da des es co la res fo ram
sus pen sas em mar ço em de cor rên cia
do no vo co ro na ví rus (Co vid-19). Du- 
ran te a au di ên cia pú bli ca re mo ta, Fei- 

to sa, afir mou que o re tor no à sa la de
au la se rá gra du al, evi tan do, as sim,
aglo me ra ções nas de pen dên ci as das
es co las. “Não po de mos abrir as por tas
pa ra 87 mil alu nos de uma vez. Is so
não po de acon te cer. A ideia é ini ci ar
com alu nos mai o res, do 8º e 9º ano, e
de pois do 5º ano fun da men tal. Ain da
ire mos de fi nir a por cen ta gem dos es- 
tu dan tes que re tor na rão nes se pri- 
mei ro mo men to”, dis se.

Na opor tu ni da de, o se cre tá rio ad- 
mi tiu que os di as le ti vos não se rão su- 
fi ci en tes, mas es tá sen do fei to um le- 
van ta men to das ha bi li da des es sen ci- 
ais pa ra dar con ti nui da de aos es tu dos
e os alu nos não dei xem de apren der o
con teú do, em acom pa nha men to
cons tan te da pe da go gia. “O im por- 
tan te é que os tra ba lhos es tão bem
avan ça dos, e ca da pro fes sor fa rá o di- 
ag nós ti co da si tu a ção in di vi du al do
alu no, a par tir do mo men to que pa rou
e es ta be le cer uma ro ti na de acom pa- 
nha men to. Ire mos tra ba lhar com a
pro pos ta hi bri da, que é o es tu do pre- 
sen ci al com ple men ta do com ati vi da- 
des re mo tas. Já te mos al guns pro gra- 
mas ofi ci ais, e no mês de agos to ire- 
mos pas sar is so aos pro fes so res”.

Mo a cir Fei to sa elen cou ain da os
prin ci pais pon tos ela bo ra dos pa ra ga- 
ran tir to tal se gu ran ça a alu nos e de- 
mais pro fis si o nais en vol vi dos. “Es ta- 
mos em fa se fi nal de ela bo ra ção das
di re tri zes do pro to co lo de re tor no.
Que re mos pro por ci o nar uma vol ta às
au las com se gu ran ça má xi ma e ten tar
mi ti gar da me lhor for ma pos sí vel os
pre juí zos cau sa dos pe la pan de mia.
Va mos ten tar re cu pe rar o ca len dá rio
se guin do as di re tri zes na ci o nais, li- 

gan do o ano de 2020 a 2021, co mo se- 
rá fei to em to do o Bra sil”, pon tu ou.

Di re tri zes – Já na reu nião com os
pro mo to res de jus ti ça, Mo a cir Fei to sa
apre sen tou o do cu men to pre li mi nar
no qual de ta lha as di re tri zes de re tor-
no e re or ga ni za ção do ano le ti vo. Mo-
a cir Fei to sa es cla re ceu, ain da, que,
ape sar de a equi pe téc ni ca da Se med
tra çar as di re tri zes de re a ber tu ra pa ra
to da a re de mu ni ci pal, a si tu a ção de
ca da es co la se rá ava li a da de for ma
par ti cu lar. “Es ta mos acom pa nhan do
os in di ca do res sa ni tá ri os e o re tor no,
mes mo gra du al, se rá fei to ape nas
quan do o ce ná rio for con si de ra do se- 
gu ro”, afir mou.

Fi cou acer ta do que a equi pe téc ni- 
ca do Mi nis té rio Pú bli co vai ava li ar o
do cu men to e fa zer as con tri bui ções
pa ra aper fei ço ar as di re tri zes e ga ran-
tir um re tor no se gu ro pa ra alu nos e
pro fes so res. “É pre ci so cau te la e pla- 
ne ja men to pa ra que se ja uma re a ber-
tu ra se gu ra, sem co lo car em ris co a
co mu ni da de es co lar. To das as vi das
são im por tan tes”, pon tu ou Pau lo Ave- 
lar. Já a pro mo to ra de jus ti ça Lu ci a ne
Be lo ques ti o nou o cum pri men to da
car ga-ho rá ria, os equi pa men tos de
pro te ção in di vi du al pa ra os pro fes so- 
res e de mais pro fis si o nais da re de e as
es tra té gi as pa ra evi tar a eva são es co- 
lar. “Nos so ob je ti vo mai or é con tri buir
pa ra que não ha ja re tro ces so da ati vi- 
da de es co lar”, res sal tou. Os pro mo to-
res de jus ti ça de De fe sa da Edu ca ção
co bra ram a in clu são de cri té ri os pa ra
o trans por te es co lar e equi pa men tos
de pro te ção in di vi du al adi ci o nais pa- 
ra os pro fes so res e cui da do res da edu-
ca ção es pe ci al. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Othelino recebe a visita ao presidente do TJMA

NO ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO TJMA, LOURIVAL SEREJO, OTHELINO NETO, ACOMPANHADO DE TARCÍSIO ARAÚJO 

O pre si den te da As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão, de pu ta do Othe li- 
no Ne to (PC doB), des ta cou a im por- 
tân cia do diá lo go per ma nen te en tre
os po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio, em
vi si ta de cor te sia ao pre si den te do Tri- 
bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão (TJ- 
MA), de sem bar ga dor Lou ri val Se re jo,
nes ta quin ta-fei ra (23).

O che fe do Par la men to Es ta du al
pon tu ou, ain da, que a re la ção de har- 
mo nia e in de pen dên cia en tre os po- 
de res é um exem plo pa ra o Bra sil.
Othe li no fri sou que o Ma ra nhão dá
uma de mons tra ção pa ra o país de re- 
ve rên cia ao Es ta do De mo crá ti co de
Di rei to, quan do os po de res di a lo gam
e es ta be le cem es sa re la ção har mo ni o- 

sa, tal qual de ter mi na a Cons ti tui ção
Fe de ral, re pli ca da pe la Car ta Mag- 
na es ta du al.

“Por tan do, vim re a fir mar ao de- 
sem bar ga dor Lou ri val que a As sem- 
bleia es tá de por tas aber tas pa ra dis- 
cu tir mos os te mas em co mum aos po- 
de res e de in te res se da so ci e da de ma- 
ra nhen se, as sim co mo pa ra re ce ber e
apre ci ar pro je tos de lei que vi sem à
me lho ria, ca da vez mais, do fun ci o na- 
men to do Ju di ciá rio”, afir mou Othe li- 
no, du ran te o en con tro do qual tam- 
bém par ti ci pou o pro cu ra dor-ge ral da
Ale ma, ad vo ga do Tar cí sio Araú jo.

O de sem bar ga dor Lou ri val Se re jo
des ta cou que o en con tro com o che fe
da Ca sa do Po vo re for ça um ele men to

co mum de atu a ção en tre o Le gis la ti vo
e o Ju di ciá rio, que é tra ba lhar pa ra a
sa tis fa ção da po pu la ção, um do pon to
de vis ta po lí ti co e, o ou tro, no as pec-
to ju rí di co.

“Es sa dis po si ção do pre si den te
Othe li no em fa zer es sa vi si ta é uma
de mons tra ção pú bli ca da har mo nia
em que os nos sos po de res es tão atu-
an do. É mui to im por tan te mos trar à
po pu la ção que es ta mos uni dos. No
mo men to de ins ta bi li da de po lí ti ca
em que vi ve mos, é se gu ro pa ra a po- 
pu la ção sa ber que os seus di rei tos se-
rão ga ran ti dos pe la Jus ti ça, bem co mo
os seus in te res ses po lí ti cos es tão sen- 
do per ma nen te men te aten di dos pe lo
Le gis la ti vo do Ma ra nhão”, res sal tou.
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Tes ta do po si ti vo

Re cei ta pla ce bo

Deu a lou ca

“É tem po de ca mi nhar com Man de la”.

Jo go de sem pre

Aler ta má xi mo

Sal to de qua li da de
Cin co me ses. Es se é o tem po que o pre fei to de São Luís, Edi val- 

do Ho lan da Jú ni or (PDT), tem pa ra ter mi nar a mais am pla pro- 
gra ma ção de obras que a ci da de já viu em dé ca das. É im pos sí vel
an dar pe la ca pi tal ma ra nhen se, en tre bair ros, cen tro e zo na ru ral
sem se de pa rar com can tei ros de al gum ti po de cons tru ção, res- 
tau ra ção e ur ba ni za ção. O pro gra ma “São Luís em Obra” é tal vez
um dos mais ar ro ja dos no país, mes mo di an te da cri se econô mi ca
que der ru bou as re cei tas fe de rais, es ta du ais e mu ni ci pais, e ain da
mais sen do exe cu ta do em ple na pan de mia do co ro na ví rus.

Edi val do es tá en cer ran do seus dois man da tos, cer to de que re- 
a li zou um tra ba lho que co lo cou São Luís num grau ele va do co mo
ci da de. For ta le ce o cen tro his tó ri co, faz dre na gem pro fun da em
bair ros, me lho ra es co las, com ar con di ci o na do, as fal ta cen te nas
de ru as e ave ni das, re cu pe ra o am bi en te pai sa gís ti co de de ze nas
de pra ças e do Par que do Bom Me ni no, além de cui dar da re de
mu ni ci pal de São Luís. Com uma vi são di fe ren ci a da na ges tão pú- 
bli ca, Edi val do Jr man te ve uma pro du ti va ali an ça ad mi nis tra ti va
e po lí ti ca com o go ver na dor Flá vio Di no. A ci da de ga nhou mui to
com inú me ras par ce ri as.

Jun to ao go ver no fe de ral, o pre fei to con se guiu con cre ti zar com
o Ins ti tu to do Pa trimô nio His tó ri co e Ar tís ti co Na ci o nal (IPHAN),
pre si di do pe la ar qui te ta ma ra nhen se Ká tia Bo géa, re a li zar o gran- 
de so nho do co mér cio da ca pi tal. Trans for mou o com ple xo da
Pra ça De o do ro num agra dá vel am bi en te ur ba no, e a Rua Os val do
Cruz (Rua Gran de) no mai or shop ping a céu aber to do país. Trans- 
for mou-o to tal men te. Ago ra é um es pa ço de com pras e de pas seio
da po pu la ção das pe ri fe ri as da ca pi tal. O trân si to so freu in ter ven- 
ções que o dei xa ram re al men te fluin do me lhor, além da qua li da- 
de do trans por te pú bli co.

Edi val do foi o ve re a dor de São Luís mais bem vo ta do e, igual- 
men te, o foi, co mo de pu ta do fe de ral. Na pre fei tu ra tem se man ti- 
do equi dis tan te de po lê mi cas. So bre as elei ções de no vem bro,
man tém-se ain da in de fi ni do por ne nhum can di da to, em bo ra as
pes qui sas o apon tem com bom ín di ce de apro va ção. A pri o ri da de
de Edi val do é con cluir a pro gra ma ção tra ça da den tro do ma cro- 
pro je to “Avan ça São Luís”, 2016, com 42 sub pro je tos. Sem fa lar, no
pro gra ma es tra té gi co de lon go pra zo, pro du zi do pe la Se cre ta ria
de Pla ne ja men to, no co man do do eco no mis ta Jo sé Cur si no, “São
Luís 2033”. São di re tri zes ro bus tas e con sis ten tes. Elas vão ser vir
de su por te pa ra vá ri os pre fei tos que vi rão.

O de pu ta do es ta du al, Ci ro Ne to (PP), é o 14º par la men tar ma- 
ra nhen se a con trair o co ro na ví rus, dos quais, o ca xi en se Jo sé Gen- 
til, com 84 anos, foi o úni co a fa le cer. Sig ni fi ca que 1/3 dos de pu ta- 
dos já con traí ram co vid-19.

O ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va co men tou on tem, a
cru za da de Jair Bol so na ro pe la clo ro qui na, a pon to de “pres cre vê-
la” pa ra o convid19: “Os bra si lei ros são ví ti mas de um pre si den te
que se acha mé di co e ago ra deu pra re cei tar re mé dio”.

EUA su ge rem pre ço glo bal pa ra do se de va ci na con tra Co vid-
19: US$ 40. Acor do de US$ 2 bi lhões do go ver no dos EUA com a
Pfi zer Inc. e a em pre sa ale mã Bi oN Te ch SE cri ou uma re fe rên cia
pa ra o pre ço de uma va ci na con tra a Co vid-19.

 

De Flá vio Di no, in sis tin do na te se da união de to dos os seg men- 
tos de mo crá ti cos em prol de um am plo pro je to de po der pa ra 2022,
con tra Jair Bol so na ro.

 
Em ar ti go pu bli ca do on tem em O Glo bo, o go ver na dor

Flá vio Di no es cre veu que “ne nhu ma di fe ren ça en tre
nós é mais im por tan te do que de fen der o Bra sil do

apartheid re pre sen ta do pe lo pro je to bol so na ris ta”.
 

E acres cen tou Di no: “Lu lis tas, tra ba lhis tas, so ci a lis tas,
co mu nis tas, ver des, so ci al de mo cra tas, to dos têm um
gran de pa pel. Não po dem, nem de vem dei xar de exis- 

tir. A ques tão é mais sim ples: abrir por tas e ja ne las pa ra
dei xar os ven tos da Pá tria var re rem má go as”.

 
“Tem pos sem pre ce den tes exi gem me di das so ci ais e

econô mi cas sem pre ce den tes. A in tro du ção de uma
ren da bá si ca tem po rá ria pa ra as pes so as mais po bres

do mun do sur giu co mo uma op ção”, dis se o ad mi nis- 
tra dor do Pro gra ma das Na ções Uni das pa ra o De sen vol vi- 

men to, Achim Stei ner.

O as ses sor de Pau lo Gue des, ve lho co nhe ci do da po lí ti ca e da
eco no mia, Afif Do min gos, dis se que a ‘no va CPMF’ é me lhor do
que ta xar as gran des for tu nas. “Eu pre fi ro um im pos to so bre to das
as tran sa ções, do que que rer pe gar um im pos to so bre gran de for- 
tu na que o ca ra pos sa fu gir”.

O pre si den te do So li da ri e da de no Ma ra nhão, Sim plí cio Araú jo,
cha ma a aten ção pa ra o se guin te fa to: “São Luís pre ci sa ur gen te- 
men te des per tar pa ra o jo go su jo que en vol ve al guns gru pos po lí- 
ti cos. Se a ci da de não en trar na elei ção, a ve lha po lí ti ca ven ce rá”.

São Luís, sexta-feira, 24 de julho de 2020
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Vídeo viralizou nas redes sociais e levantou polêmicas sobre machismo, feminismo e
uso do uniforme militar. PM também abriu sindicância para investigar soldado 

Leis da PM

De pu ta do Yglésio Moysés
(Pros) emi te no ta de re pú dio.
Con fi ra na ín te gra!

NO TIK TOK

PM apura “desvio” de
conduta de militares
DALVA RÊGO

E
m me nos de 1 mi nu to, oi to 
mu lhe res exi bem, em 
sequên cia, du as ver sões de las 
mes mas: na pri mei ra, tra jam 

uni for me da Po lí cia Mi li tar do Ma ra- 
nhão; na se gun da, gra ças aos re cur sos 
de edi ção do apli ca ti vo de ví de os Tik 
Tok, co mo em um pas se de má gi ca, as 
po li ci ais apa re cem pro du zi das, em 
lo oks bas tan te di fe ren tes do que são 
ha bi tu a das a usar no dia a dia de tra- 
ba lho.

A “trans for ma ção” cha mou a aten- 
ção de mui ta gen te nas re des so ci ais. 
Já são mi lha res de vi su a li za ções em 
di ver sos per fis que re pro du zi ram o ví- 
deo das PM’s ma ra nhen ses, no pró- 
prio Tik Tok, no Ins ta gram e no Fa ce- 
bo ok – is so sem con tar a in fi ni da de de 
com par ti lha men tos no What sApp.

O pro ble ma é que, além da fa ma, as 
mi li ta res tam bém cau sa ram des con- 
for to e incô mo do no pró prio Co man- 
do da Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão, 
que, tão lo go sou be do con teú do, de- 
ter mi nou a aber tu ra de uma sin di cân- 
cia pa ra apu rar “even tu al trans gres são 
dis ci pli nar” co me ti da pe las ser vi do- 
ras, den tre as quais há, pe lo me nos, 
uma ofi ci al Ca pi tã QOPM. Na cor po- 
ra ção, o en car re ga do da apu ra ção é o 
Te nen te Co ro nel Rai mun do Bor ba Li- 
ma. “A apu ra ção tem a ver com o res- 
pei to ao nos so re gu la men to, que é 
cla ro ao de ter mi nar que o uso do uni- 
for me mi li tar de ve se dar ape nas 
quan do o po li ci al es ti ver de ser vi ço. 
De mons trar o res pei to a es sa nor ma é, 
tam bém, res pei tar a pró pria po pu la-

Po lê mi ca

A “TRANSFORMAÇÃO” CHAMOU A ATENÇÃO DE MUITA GENTE NAS REDES SOCIAIS

ção ma ra nhen se, que pre ci sa ver a Po- 
lí cia Mi li tar co mo uma ins ti tui ção sé- 
ria e con fiá vel, e não co mo co mo uma 
ins ti tui ção cu jos ser vi do res brin cam e 
dan çam de far da, es pe ci al men te em 
um mo men to de tan ta dor pa ra cen te- 
nas de pes so as co mo o que es ta mos 
vi ven do”, jus ti fi ca o Co ro nel Pe dro Ri- 
bei ro, Co man dan te Ge ral da PM MA.

As sim que a por ta ria de ter mi nan do 
a in ves ti ga ção foi pu bli ca da, te ve iní- 
cio nas re des so ci ais uma ava lan che 
de dis cus sões e po lê mi cas re la ci o na- 
das ao com por ta men to das mi li ta res e 
à ati tu de da PM. A mai o ria dos co- 
men tá ri os e po si ci o na men tos é de 
apoio às mu lhe res. “Não vi na da de- 
mais. Po li ci ais que se ves tem de uni- 
for me e mos tram que tam bém são 
lin das e fe mi ni nas. Pa ra béns, me ni- 
nas! So ci e da de es tá pa ra aco lher vo- 
cês. Lin das e pro fis si o nais.”, co men- 
tou uma usuá ria do Ins ta gram.

Um ho mem co men tou. “Pri mei ro 
que não man cha ram a far da e nem a 
ima gem da PM; se gun do que, an tes 
de po li ci ais, elas são pes so as e têm o 
di rei to de se pro du zi rem e de se ma ni- 
fes ta rem nas su as pró pri as re des so ci- 
ais”.

Tam bém há co men tá ri os que ten- 
tam ex pli car a ati tu de do Co man do 
Ge ral. “Se rá que quan do pres ta ram 
con cur so não sa bi am que exis ti am re- 
gras que pre ci sa vam ser res pei ta-
das?”, ques ti o na uma mu lher, que 
acres cen ta em ou tro co men tá rio: “Só 
acho que vi da par ti cu lar é uma coi sa, 
pro fis si o nal é ou tra. Não pa go o sa lá- 
rio de las com meus im pos tos pa ra fi-
ca rem se exi bin do com far da em re des 
so ci ais”, opi na. Ou tra pes soa com par- 
ti lha o pen sa men to de que, ao es ta-
rem far da das, elas re pre sen tam o es- 
ta do do Ma ra nhão. “Uni for me é uma 
mar ca da cor po ra ção e exis te to do um 
re gi men to do que po de e não po de fa- 
zer far da do”, ex põe o ho mem.

Comentários julgam iniciativa do Comando da PM

Tam bém há co men tá ri os que jul- 
gam a ini ci a ti va do Co man do da Po lí- 
cia Mi li tar co mo ma chis ta. “Ser mu- 
lher nes se país é di fí cil. Aca ba ram de
di zer com es sa pos tu ra que ser po li ci- 
al é ado tar uma pos tu ra mais mas cu li- 
na”, opi na ou tra usuá ria da re de so ci- 
al.

Ou tra mu lher com ple men ta. “Já
olhei ví de os de ho mens que fi ze ram e
não te ve es sa re per cus são ne ga ti va”.

Já olhei ví de os de

ho mens que fi ze ram e

não te ve es sa

re per cus são ne ga ti va

O Co man do Ge ral da PM MA de fen- 
de que não há ne nhum juí zo se xis ta
no ca so das mi li ta res. De acor do com
o Co man dan te Pe dro Ri bei ro, ser vi- 
do res ho mens e mu lhe res que des res- 
pei tam o uso do uni for me, bem co mo
in cor rem em ou tros even tu ais des vi os
de con du ta, pas sam pe lo mes mo pro- 
ce di men to.

Em abril des te ano, um sol da do de
Ti mon, na re gião les te do Ma ra nhão,
tam bém gra vou um ví deo em que
apa re ce, ini ci al men te, de tra jes ín ti- 
mos e se mi-nu; de pois, sur ge usan do
far da men to mi li tar, exi bin do uma ar- 
ma da cor po ra ção. O Co man do Ge ral

da PM tam bém abriu sin di cân cia pa ra
apu rar a si tu a ção en vol ven do o mi li- 
tar.

Ape sar de não ha ver ne nhum ti po
de ex ces so, e de es se ti po de ví deo-
mon ta gem ser ab so lu ta men te co- 
mum nas pla ta for mas di gi tais, po li ci- 
ais mi li ta res de fa to são su bor di na dos
a di ver sas nor mas pró pri as da ins ti- 
tui ção. Uma de las é a Lei Es ta du al
6.513, de 1995, tam bém cha ma da de
Es ta tu to dos Mi li ta res.

Na Se ção Úni ca, que ver sa es pe ci fi- 
ca men te so bre o uso dos uni for mes, o
Es ta tu to traz um pa rá gra fo úni co.
“Cons ti tui cri me o des res pei to aos
uni for mes, dis tin ti vos, in síg ni as e em- 
ble mas mi li ta res, bem co mo o uso por
quem a eles não tem di rei to”.

O Ar ti go 103 es ta be le ce que o uso
dos uni for mes bem co mo dos dis tin ti- 
vos, in síg ni as e em ble mas, e ain da
mo de los, des cri ção, com po si ção, pe- 
ças, aces só ri os e ou tras dis po si ções,
são es ta be le ci das em re gu la men to
pe cu li ar.

O De pu ta do Es ta du al Dr. Yglésio,
pre si den te da Co mis são de De fe sa dos
Di rei tos Hu ma nos e Mi no ri as da As- 

sem bleia Le gis la ti va do Es ta do do Ma-
ra nhão – CDHM/ALE MA, vem a pú bli- 
co ma ni fes tar re pú dio à aber tu ra da
sin di cân cia pe la Po lí cia Mi li tar do Es-
ta do do Ma ra nhão – PM MA con tra po- 
li ci ais mu lhe res que pro du zi ram um
ví deo no apli ca ti vo “Tik Tok” e o pu bli- 
ca ram em su as re des so ci ais.

No ví deo, as po li ci ais se apre sen tam
uni for mi za das e, ao ti ra rem uni ca- 
men te seus bo nés, apre sen tam-se em
ves tes ci vis. Não o fi ze ram de for ma
des res pei to sa, não se des pi ram fren te
às câ me ras, não há nu dez na pro du- 
ção, ou quais quer com por ta men tos
que se jam ofen si vos à cor po ra ção. Pe lo
con trá rio! O ví deo hu ma ni za a ati vi- 
da de po li ci al, de mons tran do que por
trás de uma far da que sus ci ta tan tos
sen ti men tos dis tin tos nas pes so as há
um ser hu ma no de car ne e os so, igual a
qual quer ci da dão. Não hou ve ofen sa
ao art. 103, que dis põe so bre o uso de
uni for mes, do Es ta tu to dos Po li ci ais
Mi li ta res do Es ta do do Ma ra nhão.
Hou ve, in clu si ve, ma ni fes ta ção es sen- 
ci al do va lor po li ci al mi li tar, sen do de-
mons tra do pe las po li ci ais no ví deo
que o es pí ri to de cor po e o or gu lho das
mi li ta res pe la or ga ni za ção on de ser- 
vem, bem co mo o amor à pro fis são mi-
li tar e o en tu si as mo com que é exer ci- 
da, es tão pre sen tes con for me de ter mi-
na o art. 39, IV e V, do mes mo di plo ma
nor ma ti vo.

É evi den te que se tra ta de uma re ta- 
li a ção ali cer ça da em sen ti men tos e
tra di ções de me nos pre zo às mu lhe res,
o que é ab so lu ta men te in com pa tí vel
com uma so ci e da de de li vres e iguais e
com a Cons ti tui ção da Re pú bli ca de
1988 que ga ran te iso no mia en tre ho- 
mens e mu lhe res. Is to sim in frin ge o
art. 40, III, V e VII do Es ta tu to dos Po li- 
ci as Mi li ta res do Es ta do do Ma ra nhão.
Por is so, es pe ra-se que o bom sen so, a
ra zo a bi li da de e a pro por ci o na li da de
ilu mi nem os res pon sá veis pe lo des ca-
bi do pro ces so ad mi nis tra ti vo dis ci pli- 
nar e que as po li ci ais en vol vi das não
so fram qual quer pu ni ção da Cor po ra- 
ção.

DA RE DA ÇÃO

Cri me no Ins ta gram

PE DO FI LIA

Sus pei to de as se di ar
60 cri an ças é pre so
no Ma ra nhão

A Po lí cia Ci vil do Dis tri to Fe de ral (PCDF) pren deu um
ho mem, sus pei to de pe do fi lia, na ci da de de Gon çal ves
Di as, no in te ri or do Ma ra nhão. O sus pei to, de 31 anos,
uti li za va dois per fis fal sos no Ins ta gram pa ra atrair as ví- 
ti mas, do gê ne ro mas cu li no, e ga nhar a con fi an ça de las.

Pos te ri or men te, pas sa va a ame a çar as cri an ças e os
ado les cen tes, de 11 a 14 anos, pa ra ob ter con teú dos por- 
no grá fi cos. Ape nas na ca pi tal fe de ral fo ram mais de 60
ga ro tos ali ci a dos.

A Se ção de Aten di men to à Mu lher da 12ª De le ga cia de
Po lí cia (Ta gua tin ga Cen tro) pas sou a in ves ti gar o ca so
após um ado les cen te, de 13 anos, pro cu rar a uni da de
pa ra de nun ci ar o cri me. O mo ra dor de Ta gua tin ga in for- 
mou aos agen tes, em com pa nhia de um fa mi li ar, que
uma pes soa es ta va man ten do con ver sas de cu nho se xu- 
al com ele.

Com o en de re ço do per fil, os po li ci ais pas sa ram a
apu rar a si tu a ção. Co mo o sus pei to uti li za va pá gi nas fal- 
sas, hou ve um in ten so tra ba lho pa ra iden ti fi car a pes soa
por trás dos per fis do Ins ta gram. Ele era ex tre ma men te
cui da do so com as re des so ci ais.

Os agen tes con se gui ram iden ti fi car dois per fis usa- 
dos pe lo cri mi no so. Um era de uma mu lher jo vem, e era
uti li za do pa ra es ti mu lar as ví ti mas a se re la ci o na rem vir- 
tu al men te. Ao ga nhar a con fi an ça dos ga ro tos, o sus pei- 
to pas sa va a pe dir fo tos dos jo vens nus, em que mos tras- 
sem os ros tos. Após es sa pri mei ra fa se, o sus pei to, en tão,
pas sa va a exi gir que os me ni nos se co mu ni cas sem com
ele em um se gun do per fil, mas cu li no.

Nes se se gun do mo men to, o sus pei to pas sa va a fa lar
inin ter rup ta men te com as ví ti mas. Ele pas sa va a ma ni- 
pu lar as cri an ças, fa zen do exi gên ci as ca da vez mais sé ri- 
as, pe din do ví de os de cu nho se xu al. Pa ra ob ter os ma te- 
ri ais por no grá fi cos, o sus pei to ame a ça va ex por as ima- 
gens dos me ni nos nus vir tu al men te.

Quan do os ga ro tos se ne ga vam a re a li zar os atos obs- 
ce nos, o sus pei to se tor na va ain da mais agres si vo. Já
emo ci o nal men te fra gi li za das e cons tran gi dos em in for- 
mar à fa mí lia o que pas sa vam, as ví ti mas ce di am às in- 
ves ti das. Com o psi co ló gi co aba la do, es ses me ni nos co- 
gi ta vam ti rar a pró pria vi da pa ra ces sar as ações do cri- 
mi no so e o so fri men to.

De pois de apu ra rem o mo dus ope ran di do sus pei to,
os po li ci ais tam bém con se gui ram iden ti fi car di ver sas
ví ti mas. Além das 60 ví ti mas do Dis tri to Fe de ral, os
agen tes da 12ª DP apu ram a ação do sus pei to em ou tras
uni da des da Fe de ra ção. A ação te ve o no me de Ope ra- 
ção Cat fish, por cau sa do sig ni fi ca do da pa la vra em in- 
glês, que de li mi ta quan do a uti li za ção de per fis fal sos
com o ob je ti vo de atrair pes so as.

Por fim, a Po lí cia Ci vil aler ta a po pu la ção quan to à
atu a ção do pe dó fi lo e di vul ga os per fis usa dos pe lo cri- 
mi no so pa ra atrair as cri an ças.

Ve ja os per fis fe mi ni no e mas cu li no uti li za do pe lo
sus pei to: https://www.ins ta gram.com/hen ri que zan- 
doo/https://www.ins ta gram.com/ta sam pai o__/

São Luís, sexta-feira, 24 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Começa nesta segunda-feira  (23),
vacinação de grupos alvos contra gripe

Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Serão três etapas em 
datas e para públicos diferentes. Ao todo, cerca de 67 milhões de pessoas devem ser vacinadas.
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A Prefeitura de São Luís 
iniciou a etapa de restauro 
dos monumentos que inte-
gram as obras de reforma da 
Praça João Lisboa, Largo do 
Carmo, Rua de Nazaré e en-
torno, no Centro Histórico 
de São Luís. Nesta etapa da 
obra, o tradicional relógio 
e a estátua do Frei Capu-
chinho Carlos Olearo foram 
recolhidas para restauração 
e,  no caso da estátua de 
João Lisboa, pelo tamanho 
e peso, será restaurada no 
próprio local onde está fi-
xada. Simultaneamente, as 
equipes dão continuidade 
às etapas estruturantes pen-
sadas para o espaço. A obra 
do complexo é uma parceria 
da Prefeitura de São Luís, por 
meio do Instituto Municipal 
da Paisagem Urbana (Impur), 
e o Instituto do Patrimônio 

A estátua do Frei Capuchinho Carlos Olearo e o relógio foram retirados para reparos enquanto 
a imagem de João Lisboa, devido ao seu grande porte, será restaurada no local.

Prefeitura inicia processo de restauração de símbolos 
históricos da Praça João Lisboa e Largo do Carmo

REVISTA VEJA

Retomada gradual das atividades não 
acelerou coronavírus em São Luís
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Qualificação online

Com a escalada do novo coronavírus no País e as 
recomendações de isolamento e distanciamento social, estudar 
em casa pode ser um bom remédio para manter a mente sã. A 
Universidade Estadual do Maranhão, uma das pioneiras na oferta 
de educação à distância no Nordeste, entende do assunto. A 
instituição possui uma plataforma exclusiva de cursos abertos, 
chamada Eskada (eskadauema.com), que conta com cursos de 
aperfeiçoamento gratuitos e com certificação. 

Na plataforma, é possível aprimorar conhecimentos e 
desenvolver novas habilidades, com uma estrutura 100% 
online, sem qualquer contato presencial. Os cursos, que são de 
rápida duração e com conteúdos constantemente atualizados, 
qualificam para o mercado de trabalho e contribuem para a 
democratização do conhecimento. 

Na UEMA, os cursos são desenvolvidos e geridos pelo Núcleo 
de Tecnologias para Educação (UEMAnet) e contam com mais 
de 300 mil usuários, distribuídos em 58 países. 

Com a plataforma Eskada, é possível acessar 16 cursos online, 
totalmente gratuitos, de curta duração e com direito a certificado.

Acesse: https://eskadauema.com/ e faça a sua inscrição.

Mais 30 leitos de UTI

O governador Flávio Dino anunciou  a oferta de mais 30 leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de casos 
severos de coronavírus (Covid-2019). 

Os leitos, que estão prontos, serão alugados do Hospital das 
Clínicas Integradas (HCI), que fica localizado no Angelim, em 
São Luís. Parte do hospital foi desativado em 2018, ficando em 
funcionamento apenas a parte de exames de imagem. 

“Estamos anunciando que alugamos mais 30 leitos de 
UTI no HCI. Já estamos com esses leitos montados, fizemos 
a operação contratual com um grupo privado e, com isso, 
na próxima semana, esses leitos já estarão disponíveis para 
a eventualidade do agravamento dos casos de coronavírus”, 
garantiu o governador Flávio Dino. 

O Maranhão está ampliando em caráter de emergência a 
rede de assistência para enfrentar a pandemia de coronavírus e 
diminuir os impactos da doença no estado. 

“Vamos vencer esta batalha, a rede assistência de saúde 
do Governo do Maranhão está sendo ampliada para garantir 
atendimento à população”, disse.

As obras de requalifica-
ção das praças da Saudade 
e Misericórdia, no Centro, 
seguem avançando e devem 
abrilhantar, quando entre-
gues, ainda mais a cidade. 
Os dois espaços em reforma 
coordenada pela Secretaria 
Municipal de Projetos Espe-
ciais (Sempe) integram-se 
aos outros grandes projetos 
desenvolvidos pela Prefei-
tura,  que tem executado 
revitalizações em diversos 
logradouros da região cen-
tral da cidade, por meio do 
programa São Luís em Obras.

“O programa São Luís em 
Obras é um marco para a 
cidade de São Luís. Com ele 
estamos concretizando um 
amplo pacote que engloba 
pavimentação de bairros, 
reformas de unidades de 
saúde, mercados e ainda 
logradouros públicos em di-
versos locais da nossa capital. 
No Centro, temos trabalhado 
com a finalidade de revitali-
zar os cartões-postais impor-
tantes por seu valor histórico 
e cultural, como por exemplo, 
as praças da Saudade e Mise-
ricórdia”, observou o prefeito 
Edivaldo. 

As ações do programa 

Logradouros, que são importantes cartões-postais da capital, recebem 
requalificação por meio do programa São Luís em Obras.

Prefeitura avança com reformas das praças da 
Saudade e Misericórdia no Centro da capital
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estão transformando diver-
sos logradouros por toda a 
cidade. No caso das praças 
da Saudade e Misericórdia, 
a Prefeitura de São Luís pen-
sou em projetos que melhor 
pudessem acolher a popu-
lação, que deverá desfrutar, 
dentro de poucos meses, dos 
resultados. Serão espaços to-
talmente redesenhados para 
atender e proporcionar mais 
lazer aos ludovicenses, pois, 
além do embelezamento que 

Cidade

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Administração Penitenci-
ária (Seap), deu início, nesta 
semana, ao ‘Plano de Con-
tingência’ como medida de 
identificação, prevenção e 
controle do coronavírus (Co-
vid-19) no sistema prisional 
do Maranhão. Como parte da 
ação, foi desenvolvida a ‘Ins-
trução Normativa’, que trata 
das visitas sociais, escoltas e 
atendimentos jurídicos. 

Até o momento, nenhum 
caso de contágio pelo coro-
navírus foi confirmado no 
ambiente prisional do Mara-
nhão. O plano, que já está em 
execução,  é constituído por 
protocolos da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
Ministério da Saúde (MS) e do 
Plano de Medidas de Controle 
e Prevenção do Sistema Peni-
tenciário Federal, bem como 
orientações da Secretaria de 
Estado da Saúde do Maranhão 
(SES/MA).

“A Seap está agindo na 
divulgação de informações 
quanto à prevenção aos ser-
vidores, presos e visitantes, 

de modo que todos sejam 
orientados de como proceder 
quanto às medidas que devem 
ser adotadas tanto no trabalho 
quanto na identificação de 
algum caso suspeito”, conta o 
secretário de Estado de Admi-
nistração Penitenciária, Murilo 
Andrade.

Uma das medidas é que 
durante 15 dias ficam suspen-

as novas áreas vão trazer à 
capital, está a importância 
de manter logradouros bem 
conservados para convivên-
cia entre as famílias.

“As obras de requalifica-
ção para melhoria das praças 
da Saudade e Misericórdia 
seguem obedecendo o cro-
nograma previsto e nós, da 
Prefeitura Municipal de São 
Luís e a empresa executora 
da obra, estamos trabalhan-
do em todos os sentidos 

para cumprir a previsão de 
entrega para a população 
ludovicense, respeitando 
tanto o cenário atual como 
os processos institucionais 
e participativos. Ressalvo, 
ainda, o cumprimento dos 
trabalhos de salvaguardas 
sociais e ambientais do pro-
jeto. Essa obra financiada 
pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID)”, 
destacou o titular da Sempe, 
Gustavo Marques.

sos os serviços de assistência 
religiosa e capelania, cele-
brações e eventos, e ativida-
des educacionais, exceto os 
programas educacionais de 
alfabetização pelovIbraema, 
o projeto Remição pela Leitura 
e os cursos em de Educação 
a Distância (EAD), visto que 
eles são desenvolvidos pelos 
próprios custodiados. 

Para reduzir os riscos, 
também são utilizados ma-
teriais necessários para pre-
venção e controle da doença, 
tais como máscaras, protetor 
ocular ou protetor de face, 
luvas, sabão líquido, álcool 
em gel,  higienização dos 
ambientes e desinfecção de 
superfícies, a fim de evitar a 
transmissão do vírus.

CORONAVÍRUS

Governo do MA realiza ações de prevenção no sistema prisional

Estudantes do IEMA se preparam 
para competições de 
Robótica no período das férias

Férias é sinônimo de lazer, descanso e diversão, mas para 
os estudantes do Instituto Estadual de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão (IEMA) também pode ser um momento 
de aprofundar os conhecimentos e se preparar para competições 
de robótica. Os estudantes das unidades plenas de Pindaré-
Mirim, Itaqui-Bacanga, São Luís - Centro, Brejo, São José de 
Ribamar e Cururupu estão treinando para a Olimpíada Brasileira 
de Robótica (OBR) e o Torneio Internacional de Robótica (ITR). 

De acordo com o coordenador de Inovação do IEMA, Thiago 
Gomes, o interesse dos alunos em participar das competições 
em tempos de quarentena é o reflexo do trabalho desenvolvido 
no campo das competições, pesquisas e projetos. “Por conta da 
pandemia, os eventos não estão sendo realizados de forma física, 
mas algumas competições aderiram às plataformas virtuais. 
Estamos realizando momentos formativos, visando à adaptação 
na plataforma e, em seguida, vamos iniciar os treinamentos para 
competição”, contou.

Sandel Levy, estudante da unidade plena Itaqui-Bacanga, 
está realizando treinamentos para o Torneio Internacional de 
Robótica e destacou a relevância da competição para sua jornada 
acadêmica. “Estamos aprimorando o robô para a competição. 
Como parte das práticas de treinamento, gravamos vídeos 
corrigindo erros. Mesmo com as atividades normais paradas, 
no período de férias estamos treinando. É muito importante 
aprimorar nossos conhecimentos”, explicou. 

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. 
Uma pesquisa realizada pela 99 aponta que condutores com 
câmeras se sentem 27% mais seguros em comparação com 
os que não possuem o dispositivo. Essa iniciativa, somada a 
outras ferramentas de inteligência artificial para prevenção de 
crimes, ajudou a reduzir 60% das ocorrências em 2019. “Nossa 
expectativa é que esses indicadores melhorem ainda mais com 
a expansão nacional”, diz Thiago Hipólito, Diretor de Segurança 
da 99. “Além de prevenir eventuais ocorrências e proteger as 
pessoas durante a corrida, o sistema também permite maior 
colaboração com as autoridades, caso necessário.” As câmeras 
têm funções avançadas para avaliar o que acontece dentro do 
carro. As imagens são captadas com lentes “olho de peixe”, que 
proporcionam uma visão panorâmica do veículo, além registrar 
o som e contar com um modo noturno. O aplicativo afirma que 
todas as imagens são armazenadas de acordo com as Políticas 
de Privacidade da 99 e com as Políticas de Reconhecimento 
Facial, em conformidade com a legislação vigente. Ou seja, a 99 
segue todas as leis aplicáveis, incluindo as questões referentes 
à proteção de dados.

Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN).

As peças foram retiradas 
nesta terça-feira (21). Elas 
devem passar por um delica-
do processo de recuperação, 
pois o principal objetivo é 

manter a originalidade. No 
caso do relógio, que tem base 
em frente à Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo, será feito 
reparo em toda sua moldura 
e proteção, já que estava 
deteriorada, inclusive pela 

falta de reparo, assim como 
a peça que traz a imagem 
do Frei Capuchinho. Feita de 
bronze, a estátua já estava 
sofrendo com ação do tem-
po, com base de cobertura 
toda descascada.

Reportagem publicada 
no site da revista Veja mostra 
que retomada gradual das 
atividades em cinco capitais 
não aumentou os casos de 
coronavírus nessas cidades. 
Entre elas, está São Luís. 

As demais capitais são 
Belém (PA), Fortaleza (CE), São 
Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com a Veja, to-
das essas cidades iniciaram a 
retomada no começo do mês 
de junho. 

“Um mês e meio após a 
flexibilização, o número de 
casos continuou a cair em 
todas essas capitais, apesar 
das pequenas oscilações 
no meio do caminho”, diz a 
reportagem.

“Isso significa que, até 
o momento, as previsões 
mais sombrias – sobre uma 
segunda onda –  não se 
confirmaram”, acrescenta 
o texto. 

Mas a Veja lembra que 
isso não s ignif ica  que o 
r isco esteja superado: “o 

vírus continua circulando 
no país e há muitas pessoas 
suscetíveis”.

Por isso, as medidas de pre-
venção, como o uso de másca-
ra, continuam fundamentais 
para superar a pandemia.

Veja aqui a íntegra da re-
portagem da Veja: https://
veja.abril.com.br/saude/co-
vid-19-flexibilizacao-da-qua-

rentena-nao-aumentou-ca-
sos-em-5-capitais/

Taxa de contágio
Segundo o projeto Co-

vid-19 Analytics, da PUC-Rio e 
da FGV, o Maranhão continua 
com taxa de contágio menor 
do que 1. 

Quando a taxa é superior 
a 1, cada contaminado trans-
mite a doença para mais de 

uma pessoa, logo o vírus ainda 
avança. Quando é abaixo de 
1, a tendência é que os novos 
casos comecem a cair. Afinal, 
uma pessoa passa a conta-
minar cada vez menos outras 
pessoas. 

O índice do Maranhão é de 
0,82 de acordo com o estudo. 
A taxa vem caindo há mais de 
duas semanas. 



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.

http://www.blogdomarcial.com/2020/07/a-pedido-do-mp-ma-justica.html
https://1.bp.blogspot.com/-KOo82Kvvbmk/XxnV31imHLI/AAAAAAAAdCQ/ZTG8SfNSSNQh_pz1pQvlW6HWHZFWnPRaACLcBGAsYHQ/s1600/mpcae.png


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

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.
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