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Absurdos como dizer que o coronavírus ‘breve-
mente passará’ e chamar de “gripezinha” o ví-
rus que já matou mais de meio milhão de pessoas 
em todo o mundo mostram que Jair Bolsonaro 
não pode continuar presidente da República. 

O jurista Dalmo Dallari defende que já há motivos 
de sobra para o impeachment, mas a saída mais 
rápida para salvar o Brasil de tanta insensatez 
seria mesmo a renúncia. 

Lula também criticou Bolsonaro, já considerado 
um inimigo da saúde do povo. Para o ex-presi-
dente, ‘ou esse cidadão renuncia, ou faz o impea-
chment dele, porque não é possível que alguém 
seja tão irresponsável de brincar com
a vida de milhões de pessoas’.   Pág 3

É IMPEACHMENT
OU RENÚNCIA 

A chegada do coronavírus mostra, mais 
do que nunca, que o SUS é indispensável 
para atender a maioria da população, ao 
contrário do que pensa o governo Bolsona-
ro, favorável à privatização dos serviços de 
saúde. Pág. 4

O povo precisa do SUS
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P
andemia é uma epidemia de doença 
infecciosa que se espalha entre a po-
pulação localizada numa grande re-
gião geográfi ca como, por exemplo, 

num continente, ou mesmo no Planeta Terra.

O mundo todo passa por uma das maiores 
pandemias de sua história, principalmente 
pela velocidade de contágio e impacto no 
atendimento pela rede pública e privada 
de saúde. 

O coronavírus, detectado pela primeira 
vez na China em 2019, é responsável pelo 
surgimento de uma infecção respiratória, 
conhecida como COVID-19, que pode va-
riar desde uma simples gripe até compli-
cações muito graves, como pneumonia, 
colocando a vida em risco.

As complicações mais sérias desta infecção 
parecem surgir especialmente em pessoas 
idosas com mais de 60 anos, mas o vírus 
pode afetar pessoas de todas as idades. 
Por isso, todos devem estar atentos ao sur-
gimento de sintomas que possam indicar 
a infecção, especialmente febre alta, tosse 
persistente e difi culdade para respirar.

A COVID-19 se transmite através de secre-
ções respiratórias e saliva. Para evitar pegar 
ou transmitir a infecção é preciso tomar al-
guns cuidados como cobrir a boca ao tos-
sir ou espirrar, lavar as mãos regularmente 
com água e sabão e evitar tocar nos olhos, 
nariz e boca, além de manter distância de 
ao menos dois metros de outras pessoas. 

As autoridades da China atuaram com a ra-
pidez necessária para impedir a rápida pro-
pagação do vírus e, como exemplo, cons-
truiu em apenas dez dias um gigantesco 
hospital somente para atender os contami-
nados. Mas alguns países, como Itália e Es-
tados Unidos, demoraram a agir e colheram 
um maior número de infectados e mortos. 

No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, em 
vez de agir como um estadista, iniciou di-
zendo que tudo isso era uma fantasia, que 
era coisa de comunistas. Depois passou a 
atacar a imprensa, colocando-se como ví-
tima de uma conspiração para derrubá-lo, 
ao criar um clima de histeria desnecessário. 

O ponto alto da forma abobalhada dele 
agir foi convocar o povo para uma ma-
nifestação, em Brasília, misturando-se e 
cumprimentando um grande número de 
manifestantes, quando a orientação da 
Organização Mundial de Saúde era de que 
todos deveriam fi car em casa, exceto pou-
cas categorias profi ssionais – como a de 
saúde – para tentar reduzir a velocidade 
de contágio. 

Enquanto a situação já se mostrava grave, 
o jeito abobalhado do presidente sinaliza-
va para a sociedade que tudo seria resol-
vido rapidamente, gravando inclusive um 
vídeo em que pregava o uso do medica-
mento cloroquina para combater a doen-
ça, dizendo que “mandou o laboratório 
do Exército fabricar a cloroquina” para mi-
lhões de pessoas. 

Mas o jeito bobalhão do presidente não se 
detém diante de nada que seja científi co. 
Afi nal, para ele e seus seguidores, a ciência 
só serve para consolidar ideias comunis-
tas, daí os grandes cortes de recursos para 
educação, saúde, ciência e tecnologia. 

A sorte do país é o Congresso Nacional, ape-
sar dos problemas que já conhecemos, re-
solveu governar, já que o presidente não o 
faz adequada e seriamente. Enquanto o mi-
nistro da Economia, também incompeten-
te, apresentou um pacote de combate às 
consequências do coronavírus, para benefi -
ciar ricos e retirar direitos dos trabalhadores, 
bem como dos pobres e dos miseráveis que 
estão fora do mercado de trabalho, o Con-
gresso reagiu exigindo um plano imediato 
para reduzir as consequências da doença 
para a grande maioria da população. 

Por tudo isso, precisamos esquecer o 
que diz Bolsonaro e devemos seguir as 
orientações da Organização Mundial de 
Saúde, sempre de olho no que está sen-
do feito nos países que têm dirigentes 
sérios e competentes, de esquerda ou 
de direita. 

Se dependermos do presidente boba-
lhão, teremos uma grande quantidade 
de mortos e uma economia em profun-
da recessão, com consequente comoção 
social, saques, arrastões e violência que 
atingirá os ricos, a classe média, os pobres 
e os miseráveis. Situação em que todos 
sairão perdendo.

O coronavírus é um choque no neoliberalismo. 
Mostra que é preciso haver Estado forte. É 
preciso haver política pública. É preciso haver 
saúde, educação, moradia saudável para todos. 
A crise do vírus está expondo as entranhas de 
um sistema sustentado na desigualdade.

Cá entre nós...

O coronavírus e o 
presidente bobalhão

Editorial
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Declarações desastrosas – como 
criticar o isolamento social, 
dizer que o coronavírus ‘bre-
vemente passará’ e chamar de 

“gripezinha” o vírus responsável por uma 
pandemia que vem matando milhares de 
pessoas em todo o mundo – mostram que 
Jair Bolsonaro não pode continuar presi-
dente da República. 

E Bolsonaro disse isso e outros absur-
dos minimizando as consequências do 
coronavírus justamente no dia em que o 
Japão anunciou o adiamento dos jogos 
olímpicos e a ONU alertou o Brasil para o 

fato de a epidemia estar se demonstran-
do "apocaliptica".

Para o jurista Dalmo Dallari, o mo-
mento atingiu um ponto de fervura tal, 
que dada a partida do processo de impe-
achment “não faltarão empresários insatis-
feitos e militares do entorno do presidente 
que o aconselhem a renunciar. Iniciado o 
pro cesso ele não vai aguentar a pressão. Os 
militares e todos os poderosos insatisfei tos 
com ele vão forçá-lo a uma renúncia. Ele 
vai renunciar”, acredita o jurista.

O ex-presidente Lula também entende 
que Bolsonaro não deve mais continuar no 

cargo. Ele criticou duramente a forma com 
que o ex-capitão tem lidado com o surto da 
doença e sugeriu o fi m do governo. ‘Ou esse 
cidadão renuncia, ou faz o impeachment 
dele, porque não é possível que alguém seja 
tão irresponsável de brincar com a vida de 
milhões de pessoas’, disse Lula.

Depois de tanta insensatez e totalmen-
te isolado, Bolsonaro já ouve até de seus 
aliados mais próximos que não há saída: é 

renúncia ou impeachment. O problema é 
convencê-lo. Na quinta-feira (26/3), a jor-
nalista Maria Cristina Fernandes, do Valor 
Econômico, publicou artigo sobre a busca 
de uma saída política para assegurar a saída 
do presidente. A hipótese que ganha cor-
po é a renúncia em troca da liberdade dos 
fi lhos, garantindo o perdão a todos os cri-
mes pelos quais estão sendo investigados 
os herdeiros do clã Bolsonaro.

O vice-presidente da República, 
General Hamilton Mourão, contes-
tou claramente as palavras do presi-
dente Jair Bolsonaro e afi rmou que 
o governo continua defendendo o 
isolamento e distanciamento social, 
como orienta a Organização Mun-
dial da Saúde. Mourão disse que 
Bolsonaro pode ter “se expressado 
de uma forma que, digamos assim, 
não foi a melhor”.

A Frente Nacional de Prefeitos 
divulgou nota de repúdio às mani-
festações de Bolsonaro com relação 
às ações de enfrentamento ao novo 
coronavírus. O documento afi rma 
que as prefeituras continuam se-
guindo as orientações da Organiza-
ção Mundial de Saúde. A frente re-
presenta 406 municípios com mais 
de 80 mil habitantes. 

Mourão contesta Bolsonaro
e defende isolamento social

Frente Nacional de 
Prefeitos divulga nota de 
repúdio a Bolsonaro

A criminosa prioridade de 
Bolsonaro em salvar as empresas, 
mesmo a custo da vida da classe 
trabalhadora, indica uma radica-
lização colocada pela pandemia 
que pode levar a sociedade bra-
sileira a confrontos, colapsos e 
ações de violência estatal contra 
uma população indefesa diante 
dos riscos crescentes de morte 
pelo coronavírus.

Os 27 governadores, mesmo 
aqueles que apoiaram Bolsonaro, 
se uniram para isolar o presidente 
– papagaio de Trump – que ignora 
os riscos, recomenda vida normal 

nas empresas e nos templos. 
Além de chamar os governado-

res de ‘lunáticos’ por comprar res-
piradores, reduzir a perigosa mo-
bilidade social, Bolsonaro baixou 
a MP 927, que confere poderes 
ilimitados ao poder econômico e 
joga os trabalhadores na incerte-
za, conduzindo o país a uma ine-
vitável explosão social. Empurra o 
povo para o abismo.

Já os governadores do Consór-
cio Nordeste, e também do Pará 
e do DF, tomaram medidas para 
fechar escolas, comércio e reduzir 
mobilidade, ampliando instala-

ções para atendimento ao crescen-
te número de contaminados, além 
de pedirem, ofi cialmente, ajuda 
especializada à China Popular. 

Tal impasse recomenda a mon-
tagem de um Gabinete de Cri-
se, formado pelos governadores, 
juntamente com especialistas e 
instituições sociais, para promo-
ver uma espécie de isolamento 
de Bolsonaro no Alvorada, com 
os estados expandindo seus raios 
de ação, mobilizando a população 
para encurralar o governo Bolso-
naro, dado o seu alto grau de leta-
lidade social.

Bolsonaro X Governadores: rivalidade crescente
Beto Almeida

28 de março de 2020

Bolsonaro não tem
condições de
continuar no poder

FIQUEem

CASPratique um
ato de amor! Salve vidas!
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“Ainda bem que temos o 
SUS” exclamou o Ministro 
da Saúde do Governo Bol-
sonaro, quando a epidemia 

mundial do coronavírus (pande-
mia) chegou ao Brasil, por meio 
de um brasileiro que havia che-
gado da Itália já contaminado. 

Seguindo a lógica do presi-
dente Michel Temer, o governo 
Bolsonaro vinha enfraquecendo 
o SUS, por meio do corte em 
seus recursos e desregulamen-
tação dos seus serviços. A inten-
ção era, e ainda é, estimular os 
serviços privados de saúde, ou 
seja, fazer do sistema de saúde 
um mercado, onde quem tem 
dinheiro compra os serviços que 
precisa e quem não tem se vira, 
permanece doente ou morre. 

Assim é nos Estados Unidos, 
país que Bolsonaro mais admira. 
Entretanto, a pandemia de Co-
vid-19 (nome da doença causa-
da pelo coronavírus), veio mos-
trar que o SUS é indispensável ao 
Brasil. Ele é o elemento central 
para o enfrentamento da pande-
mia: na coordenação do planeja-
mento das ações –estatísticas de 
suspeitos, de casos confi rmados, 
de óbitos, medidas a adotar em 

cada local, etc.; na organização 
dos serviços assistenciais – pro-
tocolos de atendimento, orienta-
ções às equipes, número de leitos 
necessários, etc. 

União, estados, municípios e 
o Distrito Federal formam o sis-
tema de saúde, que age de forma 
racional e coordenada. Só o SUS 
tem a capacidade de atender a 
maioria da população, de provi-
denciar testes para a detecção da 
Covid-19 a todos, de requisitar 
leitos de UTI junto aos hospitais 
privados, de adotar medidas de 
contenção e isolamento onde 
isso seja necessário. 

Mas o SUS está em perigo. O 
estrangulamento fi nanceiro faz 
com que os seus serviços (pre-
venção, ambulatórios e hospi-
tais) sejam cada vez menos ca-
pazes de cumprir suas tarefas de 
acolhimento e cuidado dos pa-
cientes. E o corte de 40% na área 
de pesquisa científi ca difi culta 
ainda mais nossa capacidade de 
enfrentar a pandemia. 

Ao contrário do que pensa 
Bolsonaro, a pandemia vai cau-
sar muito sofrimento e mortes. 
Sem o SUS seria uma catástrofe 
ainda maior. 

O presidente Jair Bolsonaro, 
por meio do Decreto nº 10.185, de 
20/12/2019, extinguiu mais de 27.500 
cargos do governo federal, sendo 
mais de 22 mil do Ministério da Saú-
de. Mesmo sabendo que a China já 
registrava os primeiros casos de co-
ronavírus, o ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, concordou com 
a extinção de 10.661 cargos de Agen-
te de Saúde Pública. 

O próprio secretário do minis-
tério, Wagner Lenhart, afi rmou na 
época que os cargos mais afetados 
eram de combate a endemias. Foi 
uma medida de reestruturação para 
economizar recursos, dentro da polí-
tica neoliberal de Estado mínimo. 

Com o gargalo de testes para coronavírus, o Bra-
sil vê só a ponta do iceberg. A testagem restrita a 
pacientes mais graves e a demora nos resultados di-
minuem a precisão da curva epidêmica do país. O 
governo admite que, de cada 100 pacientes com a 
doença, somente 14 são identifi cados. Mas a coisa 
pode ser muito pior devido à limitação na realiza-
ção dos testes e a orientação do governo de testar 
apenas os casos mais graves. 

O governo Bolsonaro moveu uma ação no Su-
premo Tribunal Federal (STF) para tentar derrubar 
uma decisão do Congresso Nacional que ampliou 
a concessão do Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) – pago a idosos e pessoas com defi ciência de 
baixa renda – a famílias com renda per capita de até 
meio salário mínimo (R$ 522,50). Os parlamentares 
derrubaram, no dia 11 de março, o veto de Bolsona-
ro a essa medida. 

O SUS é indispensável

Há três meses, governo
extinguiu 22 mil cargos na Saúde

brasil

Geraldo Lucchese

Faltam testes para
detectar o coronavirus

Bolsonaro quer que STF corte benefício 
de idosos e pessoas com defi ciência
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O Brasil teve uma ex-
plosão de registros 
de internação de pes-
soas com insuficiên-

cia respiratória grave depois da 
primeira notificação de um pa-
ciente com coronavírus no país, 
segundo dados da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Na semana do primeiro caso 
confirmado de Covid-19 no 
Brasil (25 de fevereiro), 662 pes-
soas foram internadas no país 
com doença respiratória aguda, 
com sintomas do coronavírus, 
como febre, tosse, dor de gar-

ganta e dificuldade respiratória.
Entre 15 e 21 de março, o 

número de novos internados 
já tinha saltado para 2.250 pa-
cientes, de acordo com o Mi-
nistério da Saúde. "É um nú-
mero dez vezes maior do que 
a média histórica, de cerca de 
250 casos de hospitalização nos 
meses de fevereiro e março, em 
anos anteriores", afirma o pes-
quisador Marcelo Ferreira da 
Costa Gomes, da Fiocruz, que 
monitora os dados da Síndro-
me Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) no Brasil. 

Internações por problemas respiratórios 
crescem assustadoramente no Brasil

A Câmara aprovou, na noite 
da quinta-feira (26/3) o projeto 
de lei (PL 702/20), do deputado 
Alexandre Padilha (PT-SP), que 
dispensa o trabalhador infec-
tado por coronavírus de apre-
sentar atestado médico para 
justificar a falta e garantir o re-
cebimento de salário. 

O texto aprovado, que ainda 
será apreciado pelo Senado, ga-

rante afastamento por sete dias, 
dispensado o atestado médico, 
mas obriga o empregado a no-
tificar o empregador imediata-
mente. Em caso de quarentena 
imposta, o trabalhador poderá 
apresentar, a partir do oitavo 
dia, documento eletrônico re-
gulamentado pelo Ministério 
de Saúde ou documento de uni-
dade de saúde do SUS.

Sequenciamento genético 
feito em tempo recorde por 
cientistas brasileiros em pa-
cientes das regiões Sudeste, Sul 
e Centro-Oeste, apontam que 
o vírus já sofreu mutações no 

país que apontam caracterís-
ticas distintas dos coronavírus 
introduzidos. Isso reforça a ne-
cessidade de medidas como a 
quarentena, o que vem sendo 
negado por Bolsonaro.

Coronavírus sofre mutações no Brasil 
e reforça necessidade de quarentena

Deputados aprovam projeto que 
dispensa atestado médico para
trabalhador com coronavírus

“O governo tem que cuidar 
do país, e cuidar do país sig-
nifica cuidar do povo, e não 

cuidar do seu ego.” 

Luis Inácio Lula da Silva
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Para tentar conter a es-
calada do dólar frente ao 
real, o Banco Central ven-
deu US$ 20 bilhões das re-
servas internacionais ape-
nas entre os dias 10 e 20 
de março, o que significa 
queimar 2 bilhões de dó-
lares por dia sem produzir 

nada, sem gerar emprego, 
nem distribuir renda. O 
Brasil ainda possui US$ 
347 bilhões em reservas, 
acumuladas quase que 
totalmente nos governos 
Lula e Dilma, que o atual 
governo vai acabar tor-
rando para nada. 

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou, na quinta-feira 
(26/3), a concessão de um auxí-
lio emergencial por três meses, 
no valor de R$ 600 por pessoa, 
que pode ser de R$ 1,2 mil por 
família e também para mães 
solteiras. Foi uma vitória do 
povo e uma derrota da política 
neoliberal de Bolsonaro e seu 
ministro Paulo Guedes.

O seguro de renda emergen-
cial foi incorporado ao texto do 
projeto de lei (PL 9236/17), que 
estabelece novas regras para 
o acesso ao Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC). A 
aprovação é fruto de um gran-
de esforço dos partidos de opo-

sição (PT, PCdoB, Psol PDT, 
PSB e Rede), que apresentaram 
a proposta no dia anterior. 

O texto aprovado cria uma 
garantia de renda para famí-
lias em condição de vulne-
rabilidade social, inclusive 
famílias cujo principal rendi-
mento bruto recebido pelos 
membros seja proveniente do 
trabalho informal, durante 
período de emergência e de 
calamidade declarados. Tam-
bém serão atendidos os mi-
croempreendedores indivi-
duais (MEI), autônomos e 
trabalhadores intermitentes.

Podem se beneficiar as fa-
mílias que possuem renda 

familiar mensal de até meio 
salário mínimo por pessoa ou 
renda familiar mensal total de 
até três salários mínimos. Do 
cálculo da renda mensal são 
excluídos os valores concedi-
dos por programas de transfe-
rência de renda.

O projeto ainda precisa ser 
aprovado no Senado antes de 
ir à sansão presidencial. 

Agora os partidos de oposi-
ção tentarão aprovar medidas 
que garantam a estabilidade 
no emprego, o pagamento dos 
salários dos trabalhadores e a 
sobrevivência das empresas, 
especialmente as pequenas e 
médias, ao longo da crise.

Governo queima reservas e desperdiça dinheiro para nada

Câmara aprova auxílio de R$ 600 para 
trabalhadores informais durante a crise
O seguro de renda emergencial pode chegar a R$ 1,2 mil por família
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Maranhão

Desde a chegada do 
novo coronavírus no 
Brasil, o Governo do 
Maranhão tem in-

tensifi cado as medidas e ações 
para conter os casos da doença 
no estado. O trabalho vai desde 
a intensifi cação do alerta para 
cuidados com higiene pesso-
al até a publicação de decretos 
com medidas restritivas mais 
incisivas. A cada nova decisão, 
o poder público estadual mostra 
a preocupação com o bem-estar 
e segurança da população, dos 
profi ssionais de saúde e daque-
les mais vulneráveis à infecção. 
Cada estratégia tem sido plane-
jada de forma técnica para cui-
dar do que mais importa: a vida!

Quando o vírus chegou ao 
país, a preocupação era orientar 
a população quanto às medidas 
de prevenção. Lavar as mãos 
corretamente, usar álcool em 
gel, evitar contato com a boca, o 
nariz e os olhos foram algumas 
das atitudes incessantemente re-
comendas. Desde esta etapa do 
combate foi preciso desmentir as 
fake news, que rapidamente são 
compartilhadas em redes sociais 
não ofi ciais e que prejudicam 
o trabalho de orientação da so-
ciedade quanto às medidas real-
mente efi cazes contra o vírus. 

A Secretaria de Estado da 
Saúde preparou também um 
Plano de Contingência, que 

tem, desde o início de fevereiro, 
orientado toda a rede de saúde 
do Maranhão. Atualmente na 
quarta versão, o Plano sofre al-
terações quando novas medidas 
e diretrizes são implementadas 
pelo Governo do Estado e pelo 
Ministério da Saúde.

Dentre as estratégias de en-
frentamento ao vírus, implanta-
mos o primeiro Centro de Tes-
tagem do país para que pessoas 
consideradas casos suspeitos 

de Covid-19 tivessem um local 
apropriado para fazer o exame. 
A partir do Centro, que reforçou 
a importância da testagem, foi 
identifi cado o primeiro caso da 
doença no estado dando início 
a uma nova etapa de medidas, 
como a implantação do segundo 
Centro de Testagem.

 Antes mesmo do surgimento 
do primeiro caso, o Governo já 
havia decretado uma série de me-
didas como a suspensão de even-

tos realizados pelo poder público 
estadual que impliquem grandes 
aglomerações de pessoas, como 
congressos, seminários, plená-
rias e similares. Também foram 
suspensas por 15 dias as aulas na 
rede pública e privada. Em 19 de 
março, o governador Flávio Dino 
decretou situação de calamidade 
em todo o território maranhense 
em virtude dos casos de H1N1 e 
do número de casos suspeitos de 
coronavírus no estado. Entre ou-

tras medidas, o decreto suspen-
deu a circulação do transporte 
interestadual de passageiros.

O poder público estadual 
também tem investido no for-
talecimento da rede hospitalar, 
especialmente com a ampliação 
dos leitos de UTI e de retaguarda 
para atender possíveis casos da 
doença. Serão mais de 200 leitos 
(entre UTIs e enfermarias) por 
todo o estado para atendimento 
exclusivo aos casos de Covid-19. 

O trabalho do Governo do Es-
tado segue fi rme. Equipes de saú-
de realizam Blitzes da Saúde nos 
aeroportos e rodoviária, com a 
aferição de temperatura corporal 
dos passageiros que desembar-
cam em São Luís e Imperatriz; 
ampliação dos serviços de saúde 
para atendimento na rede públi-
ca; aquisição de EPIs para os pro-
fi ssionais de saúde; realização de 
seletivo para ampliar o quadro de 
profi ssionais caso seja necessário; 
aquisição de novos respiradores; 
entre outras medidas.

No Maranhão, todas as medi-
das têm por objetivo resguardar 
vidas deste vírus. Este é o nos-
so compromisso, esta é a nossa 
missão, por isso continuamos a 
orientar o nosso povo: fi que em 
casa, enquanto cuidamos noite e 
dia do nosso estado.

Um dos últimos Estados a ter 
um doente diagnosticado com o 
novo coronavírus (dia 21 deste 
mês), o Maranhão antecipou me-
didas que só foram adotadas em 
tempo mais tardio por outros Es-
tados. Aqui, as aulas da rede es-
tadual foram suspensas ainda no 
dia 17, medida que foi secundada 
por escolas particulares, munici-
pais e pelas universidades.

As atividades econômicas fo-
ram suspensas em São Luís no 
sábado, 21, com o fechamento 

de lojas de rua, shoppings, ba-
res e restaurantes. A medida foi 
aprovada pelas entidades clas-
sistas de patrões e empregados. 
Desde a segunda-feira, 23, o go-
vernador Flávio Dino entra ao 
vivo em algum jornal televisivo 
para explicar novas medidas e 
para pedir à população que per-
maneça em casa.

No front da economia, o go-
verno do Estado incluiu álcool 
gel, luvas e máscaras como itens 
da cesta básica, o que permitiu 

diminuir a alíquota do ICMS 
desses produtos de 18% para 
12%. A cobrança do IPVA in-
cidente sobre veículos automo-
tores foi adiada para o mês de 
maio. Na terça e quarta, o gover-
no iniciou a distribuição de 200 
mil cestas básicas à população 
de baixa renda, começando pe-
los vendedores ambulantes da 
capital. A ação foi mal planejada 
e milhares de pessoas se aglome-
ravam no Centro Histórico para 
receber as cestas, aumentando 

os riscos de contágio do CO-
VID-19 entre os presentes.

O secretário de Saúde do 
Estado, vem desenvolvendo in-
tenso trabalho de ampliação de 
hospitais e de aumento de leitos 
hospitalares (inclusive de terapia 
intensiva) na capital e no inte-
rior, enquanto tem tido, tam-
bém, presença diária nos meios 
de comunicação. Dois centros 
de testarem foram instalados em 
São Luís. A campanha de vaci-
nação contra a infl uenza, inicia-

da na segunda, 23, foi interrom-
pida no dia seguinte por falta de 
vacinas. O Ministério da Saúde 
fi cou de enviar um novo lote, 
mas não havia uma data prevista 
para isso até dia 27.

Quando do fechamento des-
ta edição, na sexta-feira, o Esta-
do tinha 10 casos de COVID-19 
confi rmados. 728 eram tidos 
como suspeitos e 297 haviam 
sido descartados. Havia casos 
suspeitos em 77 dos 217 muni-
cípios do Maranhão.

O Maranhão contra o Covid-19

Estado antecipou-se na prevenção da pandemia

Carlos Lula*

Luiz Pedro

*Carlos Lula é secretário
de Estado da Saúde do Maranhão
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Em 2015, a Prefei-
tura de São Luís 
assinou o acordo 
Cidades-Irmãs com 

Wuhan. Isso mesmo! Com a 
cidade chinesa onde o surto 
de Coronavírus surgiu no 
mundo. E onde, também lá, 
atualmente, temos a mais 
exitosa experiência de en-
frentamento à pandemia de 
COVID-19.

No Brasil, somente o Es-
tado do Rio Grande do Sul 
e o município de São Luís 
(MA) têm essa parceria fi r-
mada. Com a capital mara-
nhense, o acordo visa parce-
rias nas áreas de economia, 
comércio, cultura, educação, 
esporte, indústria, agricultu-
ra, entre outras.

Cidade de 3.500 anos, 
Wuhan tem muito a nos en-
sinar. Trata-se de um muni-
cípio de 10 milhões de habi-
tantes (é dez vezes maior que 

São Luís), oitava cidade mais 
populosa da China, cresce 
a taxa de 11% ao ano, pos-
sui o terceiro maior centro 
científi co do país e o que nos 
interessa: acumulou experti-
se ao conseguir controlar a 
COVID-19.

Como controlou o surto 
no país, a China agora tem 
enviado o material exceden-
te que fabricou para ajudar 
diversos países a enfrentar 
a COVID-19: a) Para a Co-
reia do Sul, despachou um 
milhão de máscaras; b) Ao 
Irã, remeteu 250 mil másca-
ras e 5 mil kits de exame; c) 
À Venezuela, expediu 70 to-
neladas de equipamentos e 
remédios; d) Para a Espanha 
e a Itália, destinou 1 milhão 
e 800 mil máscaras, 30 to-
neladas de suprimentos mé-
dicos, 2.500 óculos de pro-
teção para os médicos, 700 
equipamentos, incluindo 

monitores e suporte venti-
latório (intubação e respira-
dores), além de uma equipe 
de médicos; e) À cidade do 
Porto (Portugal), enviou 50 
respiradores artifi ciais.

Nessa batalha contra o 
coronavírus, é tempo de 
deixar a rinha e o preconcei-
to ideológicos em segundo 
plano. É hora de apostar nos 
acertos que, pelo mundo, 
confi rmaram-se no combate 
à COVID-19. Não vacile-
mos! É tempo de coragem, 
agilidade, solidariedade. É 
o momento de colocar a 
política de saúde na fren-
te da ideopolítica eleitoral. 
São vidas de nossa gente em 
jogo. Tudo conta. Inclusive 
pedir ajuda à cidade que se 
considera irmã de São Luís!  
(Franklin Douglas – pro-
fessor e doutor em Políticas 
Públicas. E-mail: franklin.
artigos@gmail.com).

Pelo menos três carreatas no 
Maranhão, convocadas por empre-
sários, profi ssionais liberais e movi-
mentos de direita, foram proibidas 
pela decisão proferida pelo juiz 
Douglas de Melo Martins, da Vara 
de Interesses Difusos da Comarca 
de São Luís, atendendo a pedido 
de concessão de tutela de urgência 
impetrada pelo Ministério Público 
do Estado, pela Defensoria Pública 
e pela seção estadual da Ordem dos 
Advogados do Brasil.

As carreatas ocorreriam em 
São Luís, Imperatriz e Santa Inês, 
todas convocadas para o sábado 
passado. A decisão judicial saiu na 
sexta-feira à noite. Notifi cada, a Se-
cretaria de Segurança garantiu, se 
necessária, força policial para fazer 
cumprir a decisão. O objetivo dos 
movimentos seria o de reivindicar 
a reabertura das atividades econô-
micas no Estado, suspensas por de-

terminação do governador do Ma-
ranhão, em função da pandemia do 
COVID-19. 

O movimento em Imperatriz foi 
realizado, apesar da proibição. 

A crise brasileira entrou 
num novo patamar. Desde o 
pronunciamento do presidente 
da República em rede de tele-
visão, na segunda, 22/3, mais 
e mais setores da sociedade 
põem em dúvida a capacidade 
de Jair Bolsonaro em conduzir 
o País durante a evolução da 
pandemia do COVID-19. 

As palavras do chefe do 
Executivo, colocando a saú-
de fi nanceira das empresas 
acima da saúde física da po-
pulação, tiveram o condão 
de empurrar profi ssionais de 
saúde, economistas, cientis-
tas, governadores, prefeitos e 
até setores militares ao desa-
cordo em relação aos rumos 
apontados por Bolsonaro.

Criou-se no Brasil uma nova 
instância de poder, o Fórum de 
Governadores, que toma deci-
sões e mantém diálogos com 
Congresso e Judiciário, faz con-

tatos com órgãos internacio-
nais e governos estrangeiros, ao 
mesmo tempo em que gerencia 
o dia a dia do combate à pande-
mia do coronavírus. 

Nos meios das classes domi-
nantes, a questão agora não é 
saber se o atual presidente deve 
ou não continuar à frente do 
governo, mas como desapeá-
-lo dessa condição. A imprensa 
corporativa – Globo à frente –, 
porta-voz do grande empresa-
riado e, em especial, dos setores 
fi nanceiros e do agronegócio, 
martela incessantemente o 
despreparo do mandatário e 
prepara a população para uma 
substituição de titular do Palá-
cio do Planalto. O vice, general 
Mourão, passa a discordar dos 
posicionamentos do presidente 
e posa de alternativa, apesar de 
não ser o substituto da prefe-
rência dos verdadeiros donos 
do poder.

As oposições populares, sem 
peso real e em franca minoria 
no Congresso, tentam ter al-
guma infl uência nos rumos do 
País, mas seu distanciamento 
das bases e a falta de propostas 
concretas que possam empol-
gar as multidões indicam que 
as mudanças que se prenun-
ciam serão feitas tendo esses 
setores oposicionistas como 
mero fi gurantes.

Bolsonaro, no entanto, apro-
funda sua opção pelo tudo ou 
nada e põe seus seguidores em 
ação, por meio de carreatas em 
diversas cidades, para exigir a 
reabertura das atividades eco-
nômicas fechadas por governa-
dores e prefeitos que seguem as 
orientações emanadas da Or-
ganização Mundial de Saúde.

O golpe, iniciado com o 
afastamento da presidenta 
constitucionalmente eleita, en-
tra em nova fase.

Hora de uma irmã ajudar outra

Juiz suspende  “Carreatas 
da Morte” no Maranhão

O golpe ganha novos contornos

Franklin Douglas

Luiz Pedro

Luiz Pedro
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O que chama a atenção, nessas carreatas 
pelo Páis, é a quantidade de carros de luxo

Wuhan (China)
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China controla a Pandemia e oferece solidariedade internacional Cuba segue se dedicando a salvar
vidas e demonstra a falta que faz ao Brasil

Depois do surto do corona-
vírus na super industrializada 
província de Hubei, na China, o 
gigante asiático pagou com mais 
de 3 mil vidas, até o momento, 
mas foi tomando um conjunto 
de medidas que devem merecer 
a atenção de governos sérios para 
enfrentar, com efi ciência, a Pan-
demia. Hoje a contaminação caiu 
a níveis bem baixos e a China vol-
ta quase ao normal.

Primeiramente, tudo foi possí-
vel em razão do sistema de saúde 
chinês ser estatal, assim com os 
bancos, estando tudo sob o co-
mando do Partido Comunista. As-
sim, quando se dá uma orientação 
ela é cumprida disciplinadamente. 

Estas são conquistas da Revolução 
Chinesa, de 1949, que permitiram 
a decretação de Férias Coletivas, 
respeitadas rigorosamente pela 
população, com participação inte-
grada do PC, dos Sindicatos, Insti-
tuições de Saúde e Universidades. 
Sem circulação de pessoas, a con-
taminação caiu decididamente. 
Além disso, um acordo de coo-
peração China-Cuba, permitiu a 
produção do Interferon, remédio 
usado para infecções pulmonares 
contagiosas, com uma boa respos-
ta. Com o estado nas mãos, o go-
verno concentrou-se na exemplar 
construção de mega hospitais em 
duas semanas. 

Além exigir dos EUA informa-

ções sobre o Laboratório Militar 
Biológico recém desativado sorra-
teiramente, a China também quer 
esclarecer sobre a estranhamente 
pífi a participação estadunidense 
nos Jogos Militares Mundiais, re-
alizados em Hubei, em outubro. 
Pode não ter sido uma delegação 
de atletas, mas de agentes daquele 
Laboratório. Enquanto este escla-
recimento não vem, a China envia 
médicos e equipamentos para a 
Itália, Indonésia, Bélgica, Sérvia, 
cumprindo com uma das missões 
mais nobres da Revolução Socia-
lista dirigida por Mao Tsé Tung: 
atuar como bem público da huma-
nidade, tal como o fazem também 
Cuba e Rússia.

Nesse momento, quando to-
dos os países estão envoltos na 
tentativa de minimizar os im-
pactos de uma pandemia que 
não se via há pelo menos cem 
anos, a ilha de Cuba prepara seu 
sistema de saúde – já bastante 
sólido – para atender os casos 
que inevitavelmente surgirão. 
Mas vai além, desde o início da 
decretação de pandemia pela 
OMS, Cuba vem enviando bri-
gadas médicas a vários países 
para apoiar a luta contra o coro-
navírus. Mas no Brasil, uma das 
primeiras medidas de Jair Bol-
sonaro ao assumir a presidência 
foi desmontar o programa Mais 

Médicos, que privile-
giava a atenção básica, 
justo o que mais neces-
sitam todos os países 
em meio a esse cenário. 

Mesmo estando em 
situação muito difícil 
– com a intensifi cação 
do bloqueio promovi-
da por Donald Trump 
– Cuba oferece sua co-
operação e responde às 
solicitações de assistên-
cia médica de vários 
países. Foi recebida sob 
aplausos na Itália, que 
hoje é o epicentro da 
epidemia no mundo 

e onde os números assustado-
ramente ainda não atingiram o 
pico de contágio. Até nisso Cuba 
mostra sua força, enviando va-
lorosos profi ssionais para uma 
região onde se empilham corpos 
diariamente para cremá-los em 
massa, sem direito à despedida 
por parte de seus entes queri-
dos. Uma zona de contaminação 
que os cubanos conhecem bem, 
porque já enfrentaram o ebola, 
a malária e muitas outras epide-
mias anteriormente.

A ilha caribenha, que man-
tém o recorde de maior número 
de médicos por habitante, tem 
uma história de solidariedade 
e apoio médico em várias crises 
mundiais e sua motivação são 
os valores solidários que carac-
terizam a cultura cubana. Já são 
mais de 400 mil os profi ssionais 
cubanos que cumpriram mis-
sões em mais de 160 países. En-
quanto alguns enviam soldados, 
bombas e guerras, Cuba leva 
médicos, amor e solidariedade 
ao mundo.

Uma coisa é certa: se depois 
dessa tempestade, a humani-
dade continuar permitindo o 
bloqueio a Cuba, não teremos 
aprendido nada e talvez, se-
quer teremos merecido vencer 
essa pandemia.

Os italianos sentem na pele as 
consequências da atitude do 
governo de ter resistido às me-
didas de isolamento social com 

a justifi cativa de que era preciso preservar 
a economia. Ao tratar o novo coronavírus 
como uma ‘gripezinha’, a Itália levou seu 
sistema de saúde ao colapso e o número de 
mortos já supera os 8 mil. 

Vale lembrar que a postura do governo 
da Itália, no fi nal de fevereiro, era a mes-
ma que Bolsonaro defende agora para o 
Brasil, ou seja, a reabertura das escolas e a 
retomada imediata das atividades comer-

ciais do país em plena epidemia. É o que 
mostra uma reportagem do jornal El País, 
do dia 27 de fevereiro: ‘Itália muda estra-
tégia contra o coronavírus para combater 
o alarmismo e proteger a economia’.

Mas as consequências da mensagem de 
tranquilidade e contra o isolamento foram 
terríveis para os italianos. No dia 25 de 
março, uma enfermeira italiana, que tra-
balhava atendendo diretamente pacien-
tes infectados pelo novo coronavírus, se 
matou após ser diagnosticada com a Co-
vid-19. Ela estava com medo de passar a 
doença para outras pessoas.

Em fevereiro, quando havia 17 mortes, a Itália
‘protegeu a economia’ e cancelou o isolamento

Beto Almeida

Juliana Medeiros

A situação fi cou fora de controle e mais de 8 mil pessoas já morreram

Em 27/02, primeiro ministro da Itália, Giuseppe Conte, recebe em Nápoles o presidente da França, 
Emmanuel Macron, durante a Cúpula Intergovernamental ítalo-francesa, que ignorou a gravidade 
da pandemia.
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