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#AllLivesMatter

Todas as vidas

IMPORTAM
Homens, mulheres, negros, brancos, ricos, pobres, crianças,
jovens, idosos, não importa a condição, todos têm os mesmos
direitos, principalmente ao respeito e à vida.
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Todos os meses, O Estado elege a melhor imagem enviada por leitor via Instagram. A equipe
do jornal votou e escolheu a foto de @ribamar_carvalho_fotografia como destaque do mês de
maio. Ele registrou paroquianos em fotos na Igreja Nossa Senhora de Nazaré, no Cohatrac.
Quer participar? Siga @oestadoma no Instagram, publique a foto no seu perfil pessoal e
marque a tag #LeitorOEstadoMA nos comentários.
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Governo do MA pagou R$ 4,8 mi
por respiradores e nunca recebeu
Aparelhos foram comprados por meio do Consórcio Nordeste do qual o Maranhão faz parte; Polícia Civil da
Bahia, na manhã de ontem, fez a Operação Ragnorok, para prender pessoas ligadas a HempCare Pharma
Fotos/Divulgação

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

O

Governo do Maranhão
pagou de forma antecipada aproximadamente R$
4,8 milhões por respiradores que deveriam ser trazidos da
China, mas nunca chegaram aos hospitais da rede estadual.
A informação é da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
(Seplan), que foi procurada porO Estado após a revelação de que o Consórcio Nordeste, do qual o Maranhão
faz parte, tomou um calote da HempCare Pharma, empresa que deveria
adquirir e transportar os equipamentos até o Brasil.
No total, ainda de acordo com a
Seplan, os nove governos do Nordeste pagaram U$ 9,028 milhões pelos 300 respiradores - algo em torno
de R$ 48,7 milhões na cotação do dia
da aquisição (R$ 5,39). Desse total, o
governo Flávio Dino (PCdoB), contribuiu com U$ 902,8 mil - ou R$ 4,8
milhões segundo a mesma cotação.
"A empresa contratada pelo consórcio não efetuou a entrega dos respiradores no prazo determinado no
contrato. O governo da Bahia e o Poder Judiciário daquele estado estão
tomando as providências para devolução do dinheiro pago pelo Consórcio, tendo obtido o bloqueio judicial dos recursos depositados em
contas correntes dos envolvidos”, diz
o comunicado da pasta.
A operação de aquisição seria intermediada pela HempCare Pharma, que recebeu R$ 48,7 milhões para comprar e transportar os equipamentos até o Brasil, mas não entregou as mercadorias.
Por conta conta da fraude, três
pessoas foram presas nesta semana pela Polícia Civil da Bahia, no

Polícia Civil da Bahia fez operação para cumprir mandados de prisão e apreensão devido a respiradores

âmbito da Operação Ragnarok.
Dois mandados de prisão foram
cumpridos no Distrito Federal, e
um no Rio de Janeiro. Mandados de
busca e apreensão também foram
cumpridos em São Paulo e na Bahia. Além disso, mais de 150 contas
bancárias vinculadas ao grupo
HempCare foram bloqueadas por
determinação judicial.
De acordo com a Polícia Civil da
Bahia, a ação do grupo foi denunciada pelo próprio consórcio. “O estabelecimento se apresentava como
revendedor dos produtos e tentou
negociar de forma fraudulenta com
vários setores no país, entre eles os
Hospitais de Campanha e de Base do
Exército, ambos em Brasília”, informa a corporação baiana, em nota.
A empresa que o Consórcio Nordeste acusa de ter desviado os R$
48,7 milhões ofereceu o mesmo serviço a órgãos federais e a outros estados, informou o secretário de Segurança Pública da Bahia, Maurício
Telles Barbosa.

“A empresa investigada buscava
[realizar] outras vendas […] Isto podia ter se tornado uma fraude ainda
maior caso [a negociação] com órgãos federais e outros estados tivessem ido adiante”, disse Barbosa, ao
conversar com jornalistas, por videoconferência, sobre a Operação
Ragnarok, que a Polícia Civil da Bahia deflagrou esta manhã, com o
apoio de órgãos de segurança do
Distrito Federal, Rio de Janeiro e São
Paulo. Foram expedidos pela Justiça
15 mandados de busca e apreensão,
cumpridos em Salvador, São Paulo,
Rio de Janeiro, Brasília e Araraquara.
Atrasos
Sucessivos atrasos na entrega dos
produtos e a posterior recusa da empresa de devolver o dinheiro já recebido despertou suspeitas entre governadores e autoridades de saúde.
Pressionada, a empresa passou a sugerir que o Consórcio do Nordeste
aceitasse aparelhos fabricados aqui
mesmo, no Brasil, no lugar do mode-

Câmara aprova projetos que
reforçam combate à Covid-19
Foram analisados e aprovados 17 projetos de lei e ainda requerimentos que
tratam de ações de combate à pandemia no novo coronavírus em São Luís
A Câmara Municipal de São Luís
aprovou ontem, durante sessão extraordinária remota, projetos de lei e
requerimentos que reforçam a continuidade do combate à Covid-19 na
capital maranhense.
Foram encaminhados17 projetos
de leis, aprovados em sessões anteriores, para o Diário Oficial do Município a fim de serem promulgados.
“Estamos em diálogo permanente

com o colegiado. O parlamento não
parou de trabalhar durante os dias de
distanciamento e aprovou medidas
necessárias para o combate da
doença. Mas estamos estudando a retomada aos trabalhos de forma presencial no dia 15 de junho. A volta será
gradual e todas as medidas de segurança serão tomadas” destacou o presidente da Casa,Osmar Filho (PDT).
Entre os projetos aprovados está o

que prevê aplicações de penalidades
a laboratórios de análises clínicas e
fornecedores de serviços que elevarem, sem justa causa, os preços de serviços, em decorrência de situações de
emergência ou calamidade pública.
A proposição é de autoria da vereadora Concita Pinto (PCdoB).
Os parlamentares também aprovaram, em primeira, segunda votação e redação final, o PL 074/20, de

lo chinês encomendado.
Segundo o secretário de Segurança Pública da Bahia, surgiu então o
mais forte indício de fraude: a suposta ligação da HempCare com o grupo
Biogeoenergy, que tem, entre suas empresas, uma suposta fabricante de respiradores.
De acordo com Barbosa, ao cumprir os mandados de busca e apreensão na sede da HempCare, em Araraquara, os policiais não encontraram
nenhum respirador. Nem chinês nem
brasileiro.
Apuração
O governador da Bahia, Rui Costa, na
condição de presidente do Consórcio
do Nordeste, determinou a instauração de um processo administrativo
para apurar as supostas irregularidades. A HempCare Pharma é citada na
portaria publicada no Diário Oficial
do estado. O governo baiano sustenta que a empresa, não cumpriu suas
obrigações, o que configuraria ilícito
administrativo.

autoria do vereador Chico Carvalho
(PSL), que autoriza a realização de testes laboratoriais em pessoas idosas
e com dificuldade de locomoção
com sintomas da Covid-19, enquanto permanecer o estado de calamidade pública decretado pelo governo; o PL 082/20, que cria o
programa de acolhimento emergencial de mulheres em situação de
violência doméstica enquanto durarem as medidas de quarentena e restrições de atividades.
O Legislativo analisou o Projeto de
Lei 085/20, do Executivo Municipal,
que institui Programa Especial de Recuperação de Créditos da Fazenda
Municipal de São Luís - REFAZ, como
medida temporária, devido à pandemia do Coronavírus. 

Governadores do NE se reuniram para definir compra de aparelhos

Gestores tentam reaver
dinheiro na Justiça
Após a confirmação do calote por
parte da Hempcare Pharma, os
governadores do Nordeste entraram na Justiça para reaver os R$
48,7 milhões pagos antecipadamente na compra de respiradores pulmonares da empresa paulista. Como os equipamentos não
foram entregues, a compra feita
de forma conjunta pelo Consórcio Nordeste foi cancelada.
A compra foi realizada ainda
em abril e os equipamentos seriam importados da China. No
entanto, a empresa alegou que os
equipamentos chineses tinham
defeito de fábrica nas válvulas
pneumáticas. A Hempcare ofereceu a entrega de equipamentos
nacionais que dependem ainda
de aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Por conta disso, os governadores cancelaram a compra e
exigiram o dinheiro de volta.
O processo segue em segredo
de Justiça e foi movido pela
Bahia, estado que preside o Con-

sórcio Nordeste. A Justiça Federal da Bahia determinou o bloqueio das contas da Hempcare
Pharma e dos sócios, além de outras empresas que estejam em
nome deles. Na compra, cada estado da região receberia 30 equipamentos, pelo valor de R$
4.947.535,90. A Bahia receberia
60, pois pagou o dobro.
No Twitter, o deputado federal da Saúde Osmar Terra (MDB)
comentou o negócio entre o consórcio e a HempCare, e mostrou
surpresa com o fato de que os governadores pagaram adiantado
pelos produtos que não foram
entregues.
"Quanto mais eu rezo, mais
assombração...!! Até onde entendi o consórcio dos Governadores do Nordeste, comprou respiradores
de
empresas
produtoras de maconha e derivados, Hempshare e Hempcare
que pegaram o dinheiro adiantado e não entregaram ...! É
isso?!”, escreveu. 

O Estado do Maranhão
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Flávio Dino exonera
secretários e oficializa
Eduardo Nicolau na PGJ
Entre as exonerações, está a do deputado Rubens Júnior, que cumpre prazo
de desincompatibilização para disputar a Prefeitura de São Luís pelo PCdoB
Divulgação

THIAGO BASTOS
Da editoria de Política

governador do Maranhão, Flávio Dino
(PCdoB), oficializou
ontem a saída de secretários de governo e confirmou a nomeação de Eduardo Jorge Hiluy Nicolau para o cargo de
procurador-geral de Justiça no biênio 2020-2022. As mudanças na
configuração administrativa do Executivo visam contemplar aliados e
manter o jogo de posições para as
próximas eleições municipais.
Eduardo Nicolau não foi o mais
votado na lista tríplice encaminhada ao governador Flávio Dino.
Esta é a segunda vez que Dino não
opta pelo candidato com mais
votos.
O chefe do Executivo confirmou,
por exemplo, a saída da deputada
estadual Ana do Gás, do cargo de
secretária de Estado da Mulher. Ela
retornou às atividades parlamentares na terça-feira, 2, participando
da sessão remota da Assembleia
Legislativa. Ela informou, na ocasião, que entrará com licença do
mandato por “questões pessoais”.
Outra gestora que deixou a função foi Fabiana Vilar Rodrigues.
Ela ocupava há mais de um ano o
cargo de secretária de Estado da
Agricultura, Pecuária e Pesca, por
indicação do deputado federal Josimar Maranhãozinho (PL). Até
o fechamento desta edição, o governo estadual não confirmou
quem substituirá a gestora.
O então secretário de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Naturais, Rafael Carvalho Ribeiro, também foi exonerado. Ele, que é irmão

O

Flávio Dino exonerou Rubens Júnior da Secretaria de Cidades; ele vai disputar a Prefeitura de São Luís

do deputado federal André Fufuca
(Progressistas), ocupou função na
superintendência de Patrimônio da
União antes de assumir a função na
pasta estadual.
Para o seu lugar, o governador
nomeou Diego Fernandes Rolim,
que estava na pasta e que ocupava
cargo na assessoria jurídica da secretaria de Meio Ambiente do Estado. Tanto Fabiana Rodrigues
quanto Rafael Carvalho Ribeiro
foram incorporados à administração estadual durante minirreforma
promovida por Flávio Dino em fevereiro do ano passado.
Outras exonerações
O governador Flávio Dino (PCdoB)
confirmou ainda na edição do Diá-

angariar interesses políticos do
que substituições de cunho administrativo. Os casos mais latentes

rio Oficial do Estado do dia 1º deste
mês a saída do deputado federal Rubens Pereira Júnior (PCdoB) do cargo
de secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano.
Ele inicialmente deveria retornar ao cargo no parlamento federal, no entanto, de acordo com interlocutores, já existe um acordo
para que o ex-gestor estadual se
licencie das funções de parlamentar para se dedicar à pré-candidatura à Prefeitura de São Luís.
Também foi exonerado Raimundo de Oliveira Filho do cargo
de presidente do Instituto de Colonização e Terras do Estado do
Maranhão. Por enquanto, ainda
não foi anunciado substituto. A
exoneração de Raimundo Filho é

válida desde o dia 1º deste mês.

são de Ana do Gás e Rubens Júnior.
Enquanto a primeira provavelmente participará direta ou indiretamente do pleito em Santo Antônio dos Lopes, Rubens Júnior fala
abertamente como pré-candidato
a prefeito na capital. O desafio do
comunista é ganhar respaldo atra-

vés de pesquisas para conseguir o
máximo de apoio governamental.
O ex-secretário Rafael Carvalho Ribeiro também deve ser
mais um a enveredar por projetos de cunho político. Ele deve
ser candidato a prefeito no interior maranhense. 

Discrição
As mudanças nas secretarias foram
feitas de forma discreta pelo governador Flávio Dino. Sobre a saída
de Rubens Júnior, no dia 1º deste
mês, antes do ato de exoneração, a
direção do PCdoB no Maranhão já
confirmava a saída do deputado federal das funções no governo.
Dirigentes da sigla apostam no
crescimento, a partir de agora, da
pré-candidatura de Rubens Júnior.
A expectativa fica, nos próximos
meses, sobre de que maneira Flávio Dino irá construir as alianças, já
que outros pré-candidatos ligados
ao governador também requererão
apoio visando as eleições.

Deputado quer inclusão do MA no
Fundo de Financiamento do Norte
Pedro Lucas apresentou requerimento de urgência para votação do Projeto de Lei 7434/17, de
autoria do senador Roberto Rocha, que inclui parte do estado na zona de aplicação do fundo
Divulgação

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

O deputado federal Pedro Lucas Fernandes (PTB) apresentou requerimento na Câmara Federal para a
apreciação em regime de urgência,
do Projeto de Lei 7434/17, que tem
como proposta a inclusão de parte
do Maranhão e o estado do Mato
Grosso, na zona de aplicação de recursos do Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte (FNO) na
área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).
A matéria, de autoria do senador
Roberto Rocha (PSDB) protocolada
em 2017, ainda deverá ser apreciada pela Casa, que até o momento
mantém o regime de sessões remotas, por meio de videoconferências.
“Solicitei urgência para a votação do PL 7434/17 que pretende incluir parte do Maranhão na zona de
aplicação do Fundo COnstitucional
de Financiamento do Norte, já que
parte do estado está incluído na

ESTADO
MAIOR
Sem indignação

A

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan)
informou a O Estado, ontem, que o Maranhão repassou
mais de US$ 902 mil para compra de respiradores. A
compra, feita por meio do Consórcio dos Governadores do
Nordeste, registrou ao todo, 300 aparelhos que, ainda de acordo
com a Seplan, somaram mais de US$ 9 milhões.
O Maranhão, assim como os demais estados, repassaram a
quantia – que em reais passa de R$ 45 milhões – adiantada à
empresa HempCare Pharma. Somente o governo maranhense
passou mais de R$ 4,8 milhões adiantados.
Os respiradores nunca chegaram.
Na nota da Seplan, ficou claro que a gestão estadual vai aguardar
todo o trâmite das ações da
Polícia Civil e do Poder
Judiciário da Bahia para reaver Não houve
a verba pública repassada na
indignação explícita
transação.
“A empresa contratada pelo do governo do MA
consórcio não efetuou a
com o calote na
entrega dos respiradores no
prazo determinado no
contrato. O governo da Bahia e compra dos
o Poder Judiciário daquele
respiradores
estado estão tomando as
providências para a devolução
do dinheiro pago pelo Consórcio, tendo obtido o bloqueio
judicial dos recursos depositados em contas-correntes dos
envolvidos”, diz a nota.
O que mais chama atenção é que do governo do Maranhão não
houve qualquer reação nas redes sociais, como de costume. Nada
de indignação pela falta de 300 respiradores que farão falta neste
momento em que só aumentam os casos no Maranhão, Ceará e
em Pernambuco (estados com maior número de contaminados e
mortes por Covid-19 no Nordeste).

Oficializado

Eleição é motivo para
mudanças em secretariado
As recentes exonerações de gestores do Governo do Maranhão representam mais mudanças para
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Pedro Lucas Fernandes propõe inclusão do estado em fundo do Norte

área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia”, sustentou.
De acordo com Pedro Lucas, a inclusão do estado na zona de aplicação do fundo, pode ser determinante para evitar o fechamento de
agências financeiras nos municípios.
“Dois terços do Maranhão fazem
parte da Amazônia Legal, por isso,
a inclusão do Maranhão na FNO

poderia ser a solução para reverter
o fechamento de agências do Banco da Amazônia no estado. Para os
municípios, ter a disponibilidade
dessas agências é extremamente
necessário”, completou.
Fundo
Atualmente, integram a zona de
aplicação do fundo apenas os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pa-

rá, Rondônia, Roraima e Tocantins.
O fundo tem o objetivo de contribuir para a promoção do desenvolvimento econômico e social da
região, por meio de programas de financiamentos aos setores produtivos privados.
Os recursos são administrados
de forma direta pelo Banco da
Amazônia, que é vinculado ao Ministério da Fazenda, responsável
por fazer a aplicação em programas já elaborados, anualmente,
previstos pelo Plano Plurianual para a Amazônia (PPA).
Por meio do fundo, setores privados conseguem o financiamento,
o apoio à criação de novos centros,
atividades e polos que estimulem a
disparidade inter-regionais de renda; tratamento preferencial aos pequenos produtores rurais e micro e
pequenas empresas; prioridade para a produção de alimentos básicos
destinados ao consumo da população, bem como aos projetos de irrigação, quando pertencentes aos
produtores rurais, suas associações
e cooperativas, dentre outros. 

As saídas de alguns gestores de secretarias importantes foram oficializadas pelo governador Flávio Dino (PCdoB) no Diário Oficial do Estado
ontem.
Antes adepto das redes sociais para fazer este tipo de anúncio, o chefe
do Executivo preferiu neste momento manter a discrição. Nem mesmo a
saída de Rubens Júnior foi alardeada pelo governador.
A explicação pode estar na descrença no crescimento da pré-campanha do ex-titular da Secid para a prefeitura de São Luís.

Postura

Outra possibilidade é a postura que os políticos vêm adotando de evitar falar em eleição durante a pandemia do novo coronavírus.
Quando questionados, os pré-candidatos à Prefeitura de São Luís e
muitos de seus aliados preferem o discurso de “não estamos no momento de debater eleições”.
A ideia é passar que todos estão voltados somente para os trabalhos de
combate à Covid-19. Mas, nos bastidores não é bem assim.

É do interior!

O secretário de Saúde de São Luís, Lula Fylho, confirmou à coluna que
a “procissão” de ambulâncias no estacionamento do Hospital Socorrão I
em vídeo que viralizou nas redes sociais são, em sua maioria, de veículos
do interior do Maranhão.
Com o aumento de casos em determinadas regiões maranhenses, a
procura pela unidade na capital aumentou de forma considerável.
Com isso, corredores da unidade estão cheios e o problema está agravado por “defeito” na tomografia, que deve ser sanado esta semana, de
acordo com o titular da Semus.

Acordo

Apesar da saída de Rubens Júnior do cargo de titular da Secid, o deputado federal Gastão Vieira (PROS) permanecerá no cargo.
Em uma espécie de “acordo” de cavalheiros e pela “lealdade” de Vieira às demandas do governo, Rubens Júnior pedirá licença do mandato de
deputado.
Com isso, Gastão poderá permanecer no atual posto. Vale lembrar que
Vieira é o segundo suplente. O primeiro é Simplício Araújo, secretário estadual de Indústria e Comércio.

Estratégia

O PT de São Luís vai realizar no próximo dia 20 o encontro municipal para decidir sobre a estratégia que será seguida para as eleições municipais.
O partido tem trabalhado com a ideia de candidatura própria, opção
bem vista pela direção nacional da legenda.
No entanto, há movimentos constantes que apontam para composições com PSB ou PCdoB e até o Republicanos.

DE OLHO

R$ 4,8 milhões

é o valor pago pelo governo do Maranhão para
compra de respiradores que nunca foram
entregues. A compra foi paga adiantada e envolveu
outros estados do Nordeste

Denúncia

O senador Roberto Rocha (PSDB) tem feito denúncias sobre hospitais
fechados no interior do Maranhão.
O Governo do Estado, ao que tudo indica, iniciou ações para reverter
a situação que vem sendo mostrada.
Ontem, a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares iniciou trabalho para instalação de uma UTI em Carutapera. Na unidade de saúde
mostrada pelo tucano não tinha esse tipo de leito para atender pacientes
com Covid-19.

E MAIS
• O deputado federal Eduardo Braide (Podemos) entregou 10 respiradores ao Hospital Universitário.

•Os equipamentos vão permitir a abertura de novos leitos de UTI aos pacientes da Covid-19, em São Luís.
•O HU tem convênio com a Prefeitura da capital para atendimento de pacientes com coronavírus desde o início da pandemia na cidade.

Óbitos por Covid-19
superaram total de homicídios
dolosos ocorridos em um ano
e cinco meses na Ilha
Em CIDADES 6

cidade@mirante.com.br
São Luís, Quinta-feira, 4 de junho de 2020

Com crescimento da Covid-19
no interior, pacientes são
transferidos para São Luís
Medida foi anunciada pela SES no dia 28 de maio e já está em funcionamento;
pacientes de diversos municípios, com casos específicos, estão vindo para a capital
De Jesus

om o aumento de casos
no interior do estado do
Maranhão e os resultados
favoráveis do lockdown na
Ilha de São Luís, que acarretou em
redução na taxa de ocupação dos
leitos de enfermaria, a Secretária de
estado da Saúde anunciou que em
casos específicos, pacientes do interior poderiam ser transferidos
para a capital.
O anúncio foi feito pelo secretário
Carlos Lula em entrevista para TV
Mirante na última semana (28 de
maio). “Temos leitos clínicos de enfermaria à disposição em número
considerável aqui na capital e uma
ocupação considerável de leitos de
UTI, porque passamos a trazer pacientes do interior para cá”. Até aquele
dia já haviam sido transferidos quarenta pacientes para a capital.
Em nota, a SES informou que apesar dos hospitais macrorregionais
para Covid-19 nos interiores, em
casos graves ainda há centros de referência em São Luís para que o paciente possa ser transferido. Isso auxilia, inclusive, na ocupação dos leitos
das demais regiões.
“A Secretaria de Estado da Saúde
(SES) informa que a gestão estadual
investiu em uma rede de unidades
de assistência regionalizada que permite o tratamento de pacientes com
Covid-19, seja por meio da hospitalização e/ou consulta ambulatorial
especializada, na capital e no interior do estado.

C

De 21 de maio até o
dia 2 foram 17.809
casos no interior
Deste modo, os hospitais regionais e macrorregionais atuam como
unidades de referência aos municípios fora da Grande Ilha. Além destes, a gestão estadual dispõe de unidades da capital referência no
tratamento dos casos da Covid-19,
com aproximadamente mil leitos,
que também recebem pacientes regulados do interior. O pedido de
transferência de pacientes para qualquer unidade da rede estadual permanece o mesmo, por meio da Central de Regulação de Leitos, indicando
classificação de risco e quadro clínico”, frisou em nota.
Nos últimos dias desta primeira
semana de junho, muitas imagens
foram divulgadas em redes sociais de
diversas ambulâncias chegando aos
hospitais de São Luís, transferindo
pacientes em situação grave de

Casos por municípios
Número de casos em
municípios com pacientes
transferidos para São Luís de
acordo com boletim do dia 2
de junho:
Zé Doca -------------------1.032
Rosário --------------------- 156
Morros ----------------------- 75
Pindaré-Mirim -------------- 57
Bacabal --------------------- 408
Pedreiras ------------------- 611
Lago da Pedra ------------- 315
Santa Luzia do Tite -------- 99
Governador Nunes Freire -- 35
Chapadinha ---------------- 850
Mata Roma ------------------ 88
Anapurus -------------------230
Itapecuru Mirim ---------- 275
Bom Jardim --------------- 102
Pio XII ---------------------- 202
Codó ------------------------ 874
Coelho Neto ----------------332
Timbiras --------------------- 22

Covid-19, dos interiores.
Em vídeo divulgado na última
terça-feira (2) por uma página do Instagram, foi possível ver mais de sete
ambulâncias chegando dos interiores no Hospital Municipal Djalma
Marques (Socorrão 1), localizado a
Rua do Passeio, no centro de São Luís.
Segundo a Secretária de Estado da
Saúde, já foram transferidos para unidades da capital, pacientes das cidades Zé Doca, Rosário, Morros, Pindaré-Mirim, Bacabal, Pedreiras, Lago
da Pedra, Santa Luzia do Tite, Governador Nunes Freire, Chapadinha,
Mata Roma, Anapurus, Itapecuru
Mirim, Bom Jardim, Pio XII, Codó,
Coelho Neto e Timbiras.

AMBULÂNCIAS
de vários
municípios trazem
pacientes
acometidos de
Covid-19 para
São Luís

435

1.245 141

80,85%

LEITOS de UTI no

LEITOS de enfermaria
voltados para pacientes
da Covid-19

DOS LEITOS de UTI

Maranhão

SAIBA MAIS

LEITOS de UTI e e 412
de enfermaria atendem
nas demais regiões dos
interiores do Maranhão

estavam ocupados até o
dia 2 de junho

87,62% 96,25% 29,39% 85,19%
DOS LEITOS de

DOS LEITOS de UTI

DOS LEITOS de

DOS LEITOS de UTI e

enfermaria estavam
ocupados até o dia 2

estão ocupados na
Grande São Luís

enfermaria estão ocupados
na Grande São Luís

93,83% nas enfermarias estão
ocupados em Imperatriz

SAIBA MAIS
Neste mês de junho o Governo do Estado informou que
entregará novas unidades de saúde para fortalecer o
combate ao coronavírus nos municípios maranhenses. Além
do Hospital de Campanha de Santa Inês, entregue na
segunda-feira (1°), estão previstos novos leitos de UTI e
enfermaria nos municípios de Lago da Pedra, Pedreiras,
Santa Luzia do Paruá e Viana. Com a abertura das
unidades, o poder público estadual segue ampliando a
capacidade de atendimento, acrescentando mais de 100
leitos à rede de assistência aos casos da Covid-19 no
Maranhão.
Em Lago da Pedra, próxima unidade a ser entregue, o
hospital beneficiará municípios da região de Pedreiras. O
prédio já se encontra com fiação elétrica finalizada. Para
finalização da obra, estão sendo realizados os últimos

ajustes no acabamento, a perfuração do poço tubular
profundo e a conclusão da instalação dos tanques de
oxigênio e gás comprimido.
Outra unidade que também está com obras avançadas é o
Hospital Regional de Santa Luzia do Paruá. Em breve, a
unidade vai iniciar os seus serviços para tratamento de
pacientes com o novo coronavírus disponibilizando leitos
clínicos e de UTI. Depois de finalizado, o hospital
beneficiará municípios de toda a regional de Saúde de Zé
Doca.
Em Viana, as obras de construção civil da unidade de saúde
também estão em andamento. A estrutura aguarda ligação
do fornecimento de energia, assim como a perfuração do
poço tubular profundo e a conclusão da Estação de
Tratamento de Água e Esgoto (ETE).

Aumento de casos no interior
Com o fim do lockdown e a reabertura gradual do comércio da Grande
Ilha, de acordo com o boletim oficial da SES, houve um aumento nos
números de casos dos interiores do
Maranhão. Desde o dia 21 de maio
(quatro dias após o fim do lockdown) até a última terça-feira (2)
foram registrados 17.809 novos casos
no interior do Maranhão, além da
Região Tocantina.
Desses 17.809 casos, 2.377 foram
confirmadas apensas nos primeiros
dois dias de junho.
Leitos
No estado do Maranhão, no total,
existem 435 leitos de UTI e 1.245 leitos de enfermaria voltados para pacientes da Covid-19, mas apenas 141
leitos de UTI e 412 de enfermaria
atendem nas demais regiões dos interiores do Maranhão.
Segundo o boletim epidemiológico divulgado no dia 2, 80,85% desses leitos de UTI e 87,62% dos de enfermaria estavam ocupados. Em
Imperatriz a taxa de ocupação é de
85,19% nas UTIs e 93,83% de leitos
nas enfermarias. Já na Grande Ilha,
apesar da ocupação de 96,25% das
UTIs, a ocupação das enfermarias
é de 29,39%.
O Governador do Maranhão, Flávio Dino, em entrevista à imprensa
realizada no dia 29 de maio, anunciou a construção de novos leitos nos
interiores. Segundo o mapa divulgado na ocasião, nove municípios
estão com leitos em obra para
serem entregues em junho .
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CIDADES

Óbitos por Covid-19
superam homicídios
dolosos na Grande Ilha
São 623 mortes decorrentes do coronavírus na Ilha; em 2019, houve
251 assassinatos; nos primeiros cinco meses deste ano, foram 122
Diviulgação

De Jesus

Hemomar tem conseguido manter doação, mas precisa de mais ajuda

Hemomar faz apelo
para que a doação
de sangue não pare
Segundo o Centro, coleta do sangue é feita com
segurança, sem risco de contaminação por Covid-19

Adolescente vítima de morte violenta em agosto do ano passado, na Cidade Olímpica; em 2019, ocorreram 251 assassinatos na Grande Ilha

s óbitos decorrentes
da Covid-19, que ocorreram do dia 29 março
deste ano até o último
dia 2 de junho na Ilha, já superaram a quantidade de casos de
homicídio doloso registrados durante todo o ano passado e no
decorrer dos cinco primeiros
meses deste ano na Grande São
Luís. Segundo os dados da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), até a noite do dia 2 de
junho, 623 infectados pelo novo
coronavírus, foram a óbitos, na
Região Metropolitana de São
Luís. Enquanto, no ano de 2019,
de acordo com a Secretaria de
Segurança Pública (SSP), ocorreram 251 assassinatos e de janeiro deste ano até o dia 31 de
maio houve o registro de 122 homicídios dolosos.
A maior parte dos óbitos da
Covid-19 está ocorrendo na capital maranhense. De acordo
com a SES, 535 mortes. Em seguida, a cidade balneária de São
José de Ribamar, com 45 casos.
Ainda há o registro de 36 mortes,
em Paço do Lumiar e sete casos
fatais no município de Raposa.
Em todo o Maranhão, o total era
de 1.028 óbitos, até o fechamento desta edição.
Os dados da SES ainda mostram que somente no dia 19 de
maio ocorreram 25 óbitos na
Grande Ilha. Apenas, em São
Luís, foram 20 mortes; em São
José de Ribamar, três casos e dois
casos, em Paço do Lumiar. Este
dia superou a quantidade de homicídio doloso ocorrido durante
todo o mês de abril deste ano na

O

623

ÓBITOS ocasionados
por Covid-19 ocorreram
do dia 29 de março
deste ano até o último
dia 2, na Grande Ilha

251

ASSASSINATOS
ocorreram durante o
ano de2019, na Grande
Ilha

122
HOMICÍDIOS

dolosos foram
registrados no decorrer
dos cinco primeiros
meses deste ano na Ilha

Ilha, que contou com 21 casos.
Também os casos de morte
em decorrência da Covid-19,
ocorridos no dia 14 de maio na
região metropolitana, superaram
o número de assassinatos registrados no decorrer de dezembro
do ano passado. Neste mês
houve 18 assassinatos, enquanto,

no dia 14 de maio, morreram 19
infectados do novo coronavírus.
Apenas, na capital maranhense
foram 17 óbitos.
No último dia 2, ocorreram
oito mortes em decorrência
dessa enfermidade na Ilha, o
que também superou a quantidade de mortes violentas registradas em toda a última semana
do mês de maio, que teve seis
casos. No primeiro dia deste
mês, a polícia não registrou
casos de homicídios dolosos,
enquanto houve cinco casos de
óbitos por Covid-19.
Primeiro óbito
O primeiro óbito por Covid-19
no Maranhão foi confirmado
pela SES no dia 29 de março. O
órgão informou que a vítima era
do sexo masculino, de 49 anos.
tinha quadro de hipertensão e
estava internada em uma unidade de saúde de São Luís.
Uma das primeiras profissionais da área de saúde a falecer
vítima da doença no Maranhão,
foi a auxiliar de enfermagem
Maria Madalena Barbosa, de 61
anos. Ela deu entrada no Hospital Carlos Macieira, no Calhau,
após o agravamento do seu quadro de saúde, precisou ser entubada e morreu no dia 12 de abril.
A paciente tinha um quadro de
comorbidades.
A auxiliar de enfermagem trabalhava na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) do Vinhais e
no Hospital Municipal Djalma
Marques em São Luís. Ela estava
afastada desde o dia 20 de março
do trabalho após apresentar sin-

tomas da Covid-19.
Morte
Somente quadros mais graves da
Covid-19 que resultam em
morte. Neste caso, a enfermidade
gera sintomas respiratórios sérios que prejudicam os brônquios e os pulmões. Com isso, o
infectado desenvolve um quadro
de pneumonia que pode evoluir
e levar à morte.
Tendo como base nos casos de
óbitos já confirmados do novo
coronavírus pelo mundo, o que
acontece é que a pneumonia
piora progressivamente até causar insuficiência respiratória,
sendo necessária a internação do
paciente na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).
Na UTI, com dependência de
oxigênio, pode acontecer a piora
do quadro, em que o infectado
com Covid-19 desenvolve Síndrome Respiratória Aguda Grave
e insuficiência renal, o que pode
ser fatal.
O geriatra Herbeth Vera Cruz
informou que essa doença costuma ser mais agressiva e letal
em pessoas que fazem parte do
grupo de risco, como idosos e
aqueles que possuem doenças
cardiovasculares, diabetes, pulmonar crônica.
Ele ainda frisou que nos pacientes idosos, os sintomas da
Covid-19 se manifestam como
um quadro gripal, ou seja, apresentam tosse, febre, faltam de ar
e cansaço, e pode haver quadro
de sonolência excessiva. Neste
caso é necessário ter uma abordagem imediata do profissional
da área de saúde. 

Uma pandemia, como o mundo está vivenciando, pode causar prejuízos para a saúde das pessoas de maneira direta ou indireta. Isso pode afetar até mesmo a arrecadação de bolsas de sangue. Por este motivo, o
Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão (Hemomar) está fazendo um apelo para que as pessoas não deixem de doar sangue,
apesar do momento delicado, protagonizado pela Covid-19. Diariamente, a média diária, antes do novo coronavírus, era de 180 coletas.
Com a mudança de cenário, caiu para aproximadamente 100.
Na sede do Hemomar, localizado no bairro Jordoa, em São Luís, há
dificuldade para alcançar a média
diária de 180 coletas, apesar de, recentemente, terem ocorrido, somente em um dia, 199 arrecadações
de bolsas de sangue. No entanto, a
Sala de Coleta fica repleta de doadores somente quando aparecem
grupos de algumas instituições e
empresas, como o 24º Batalhão de
Infantaria de Selva (24º BIS) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), que se
disponibilizam para ajudar nas
campanhas com esse teor.
De acordo com a assistente social
Teresa Cristina da Silva, grupos formados por membros de igrejas também estão sendo fundamentais nesse período de pandemia. “Existe uma

Van do órgão busca
e deixa doadores,
sob agendamento
ideia equivocada sobre os perigos de
contaminação no ato da coleta. A
verdade é que estamos adotando todos os procedimentos seguros. Isso
começa na entrada até a saída das
pessoas do Hemomar. Todo material
utilizado é individual, é descartável,
é único”, pontuou ela.
Segurança na coleta
A assistente social explicou que cada
tubo de sangue arrecadado é distribuído para laboratórios diferentes,
para finalidades diversas, como detecção de sífilis, anemia falciforme
ou tipagem sanguínea. Além disso, o
doador passa, antes da coleta pro-

SAIBA MAIS
Impedimentos para doar
Evidência clínica ou
laboratorial das seguintes
doenças transmissíveis
pelo sangue: Hepatites B e
C, AIDS (vírus HIV),
doenças associadas aos
vírus HTLV I e II e Doença
de Chagas;
Uso de drogas ilícitas
injetáveis;
Malária;
Ter passado por um
quadro de hepatite após os
11 anos de idade.

priamente dita, por uma Triagem Clínica, que é feita por um médico ou
enfermeiro. Nesse momento, ocorre
a anamnese, que é a entrevista realizada pelo profissional de saúde durante a realização da consulta.
Ao doador, são feitas perguntas
relacionadas a sintomas típicos do
novo coronavírus ou gripais, como
etapa essencial antes da coleta. “Se
a pessoa disser que está sentindo
dor de cabeça, irritação na garganta, febre, coriza, ou algo relacionado ao resfriado e gripe, ela não poderá fazer a doação do sangue. Isso é importante para oferecer uma
segurança no procedimento, sobretudo nesse contexto ao qual estamos vivenciando”, expressou Teresa Cristina.
Estratégia para doação
O Hemomar, durante a pandemia
da Covid-19, está oferecendo uma
van do órgão para buscar e deixar
quem se disponibilizar para doar
sangue. Os grupos devem ser compostos por entre 5 a 7 pessoas, de
igrejas, empresas ou instituições do
setor público. Se houver muita gente, é feita uma divisão, com duas
viagens, para evitar aglomeração
dentro do veículo, como a assistente social Teresa Cristina comentou.
No entanto, é preciso fazer um
agendamento.
Segundo Teresa Cristina, esse
agendamento é feito pelo número
fixo 3216-1134 e também pelo
99162-3334, que é o WhatsApp do
Hemomar. No prédio do hemocentro, outros procedimentos de segurança estão sendo mantidos, como
o distanciamento social nas cadeiras. Na entrada, foi montada uma
tenda, onde também ficam doadores ou acompanhantes, quando o lado de dentro está com a capacidade
recomendada para que não se formem aglomerações.
Procedimento da doação
Na doação, a quantidade coletada é
de 450 ml de sangue. O organismo
repõe o volume doado em 24 horas
(parte líquida). Já as células, em algumas semanas. Para o procedimento, é realizado teste de anemia.
Também é verificada a pressão arterial, pulso, temperatura e peso. O médico ou enfermeiro faz a entrevista
da pessoa de forma individual e sigilosa, de acordo com informações do
Hemomar.
A coleta de sangue dura no máximo 15 minutos. Todo o material
utilizado é estéril e descartável. Ou
seja, sem qualquer risco de que a
pessoa contraia doenças no procedimento.
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POLÍCIA

Acusado de estrangular
a ex-companheira é
levado para o presídio
Vítima, de 22 anos, foi assassinada por estrangulamento dentro de casa, em
Vitória do Mearim, e Anilton Sodré, acusado pelo crime, foi preso em Penalva
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

A

nilton Sodré, que é acusado de ter estrangulado a
ex-companheira Franciane Silva Andrade, de 22
anos, já está custodiado desde ontem na Unidade Prisional de Viana à
disposição do Poder Judiciário. De
acordo com a polícia, a vítima foi encontrada morta em sua residência,
no Alto do São Francisco, em Vitória
do Mearim, na última segunda-feira
(1º). Somente neste ano, a polícia já
registrou 25 feminicídios no Maranhão. Desse total, 16 ocorreram durante o período de pandemia da Covid-19, o novo coronavírus, segundo
os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
O assassinato de Franciane Silva
está sendo investigado pela equipe
da Polícia Civil de Vitória do Mearim.
O delegado João Firmo declarou que
o corpo da vítima foi encontrado por
populares e havia sinais de esganadura. A polícia foi acionada e ficou
sabendo que Franciane Silva tinha
conhecido Anilton Sodré por meio
da rede social, teve uma relação
amorosa com ele, mas eles estavam
separados há alguns meses.
A polícia, com base nos depoimentos da família e amigos como
ainda de provas materiais, acabou
solicitando o mandado de prisão
em desfavor de Anilton Sodré ao Poder Judiciário. “O acusado, antes de
fugir, chegou a confessar a autoria
do crime”, frisou o delegado.
Incursões
De posse da ordem de prisão, os policiais começaram a realizar incursões no interior do estado. Na terça-feira (2), a polícia fez algumas
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Presidiário morre
em cela separada
de Pedrinhas
Douglas Frazão, de 20 anos, foi encontrado
morto e governo suspeita de causas naturais
O presidiário Douglas Frazão Silva, de 20 anos, foi encontrado
morto ontem durante o período
da manhã de quarta-feira (3), em
uma cela isolado do Presídio São
Luís V, no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. A equipe da Superintendência de Homicídios e
Proteção a Pessoas (SHPP) está
investigando o caso.
A polícia informou que o interno estava em uma cela isolado
e, no momento, aguarda o resultado dos exames periciais para verificar a causa morte.
Os peritos do Instituto de Criminalística (Icrim) também estiveram no presídio e o corpo da
vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no
Bacanga.

Ainda segundo a polícia, Douglas Frazão tinha sido preso no
dia 4 de fevereiro de 2015, acusado de integrar um bando acusado de tomar de assalto veículos
na Região Metropolitana de São
Luís e vender na Baixada Maranhense. Ele é suspeito também de
ter tomado de assalto um Fiat
Red, no bairro do Turu, um dia
antes da sua prisão.
Nota do governo
Por meio de nota, a Secretaria
de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou a
morte e afirmou que a suspeita é de que o apenado tenha falecido de causas naturais, já
que ele se encontrava em cela
separada. 

Franciane Silva Andrade, 22 anos, segundo a polícia, foi assassinada pelo ex-companheiro, Anilton Sodré

SAIBA MAIS
Os casos de feminicídio que
ocorreram durante este ano
no estado foram nas cidades
de São Luís, Imperatriz,
Maracaçumé, Buriticupu,
Coroatá, São Luís Gonzaga,
Timbiras, São José de
Ribamar, Caxias, Lago da

buscas no povoado Faveira, zona
rural de Viana, com o objetivo de
prender o criminoso, mas não obteve sucesso.
Os policiais ainda realizaram
abordagens em outras cidades da
Baixada Maranhense, mas ficaram
sabendo que o acusado havia se entregado no quartel da Polícia Militar de Penalva. Em seguida, o detido foi apresentado na Delegacia Regional de Viana, onde prestou esclarecimento sobre o caso.
Ontem, ele foi encaminhado para a unidade prisional. A Polícia Ci-

Pedra, Governador Edison
Lobão, Itapecuru, Brejo,
Pinheiro, Timon, Carolina,
João Lisboa, Presidente
Dutra, Palmeirândia, Santa
Inês, Santa Helena, São João
do Paraíso e Vitória do
Mearim.

vil ainda está no aguardo de resultado de exames periciais realizados pelos peritos do Instituto de Criminalística (Icrim) e tem 10 dias para encaminhar o inquérito para a Justiça.
Foragido
A polícia informou que até o período da tarde de ontem não havia
conseguido prender o acusado de
ter matado por estrangulamento
Joana Maria Diniz, de 66 anos. A vítima era vizinha do acusado e morava sozinha em uma residência localizada no Residencial Recanto dos

Signos, na área da Cidade Operária.
Na manhã do último dia 26, o
suspeito discutiu com a irmã, nome não revelado, e, em seguida,
pulou para o quintal da idosa onde realizou o ato criminoso. O corpo da vítima foi encontrado somente no período da noite pelos
vizinhos e havia um pano no pescoço dela. O caso está sendo investigado pela equipe do Departamento de Feminicídio, órgão da
Superintendência de Homicídio e
Proteção a Pessoas (SHPP).
Achado
Os militares encontraram morto
Andreilson dos Reis da Silva, de 20
anos, ontem, na cidade de Alto Alegre do Maranhão. A vítima estava
com as pernas, os pés e as mãos
amarradas como ainda havia marcas de golpes de arma branca por
várias partes do corpo. Há informações de que a vítima tinha passagem pela polícia pelo crime de
arrombamento. 

Acusado de golpes
é preso na capital
Detido, segundo polícia, integra bando acusado
de clonagem de cartão e golpes na internet
Criminoso foi preso na capital. A
prisão ocorreu ontem, no bairro
Jardim América, área da Cidade
Operária, e, de acordo com a polícia, o detido faz parte de um
bando especializado em clonagem de cartão e golpes pela internet. Uma das vítimas desses
quadrilheiros teve o prejuízo em
torno de R$ 40 mil.
Esses quadrilheiros estão sendo monitorados há 11 meses pela equipe do Departamento de
Combate a Crimes Tecnológicos,
órgão da Superintendência Estadual de Investigações Crimi-

nais (Seic). Segundo a polícia,
esse bando consegue clonar cartões de crédito, efetuar compras
em sites e, logo após, revender
essas mercadorias também por
meio da internet, principalmente, pela OLX, facebook e
WhatsApp.
Ainda no decorrer da investigação, a polícia conseguiu identificar uma das vítimas desses quadrilheiros, que teve um prejuízo
em torno de R$ 40 mil. Ontem,
um dos criminosos foi preso por
determinação judicial e denunciou outros envolvidos. 

Mundo

OMS deve retomar ensaio
com hidroxicloroquina
na luta contra Covid-19
Organização havia interrompido estudo do medicamento usado para tratar
malária devido a temores de que aumentasse as taxas de mortalidade
Divulgação

GENEBRA
A Organização Mundial da Saúde
deve retomar seu ensaio clínico
com a hidroxicloroquina para uso
potencial contra o novo coronavírus, disse nesta quarta-feira (3),
o chefe da OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, depois que os testes foram suspensos devido a
preocupações com a saúde dos
pacientes.
A OMS havia interrompido seu
amplo estudo do medicamento
usado para tratar malária contra a
Covid-19 devido a temores de que
aumentasse as taxas de mortalidade e os batimentos cardíacos irregulares em pacientes.
Mas Tedros disse, em entrevista
online a jornalistas, que os especialistas da OMS recomendaram
a continuação de todos os ensaios
clínica de medicamentos contra
o novo coronavírus, incluindo
com a hidroxicloroquina —que
tem o presidente dos Estados Uni-

Estudos com o composto hidroxicloroquina serão retomados pela OMS

dos, Donald Trump, como grande
defensor.
No Brasil, o presidente Jair Bolsonarp também defende o uso da
cloroquina e o Ministério da Saúde
passou a recomendar a utilização
do medicamento desde os sinto-

mas iniciais da Covid-19, por pressão do presidente.
As autoridades da OMS também disseram na entrevista estar
especialmente preocupadas com
surtos na América Latina e no
Haiti, um dos países mais pobres

do mundo, onde as infecções estão
se espalhando rapidamente.
O coronavírus já infectou
quase 3 milhões de pessoas nas
Américas.
Novas mortes na Itália
As mortes causadas pela epidemia de Covid-19 na Itália subiram
em 71 nesta quarta-feira, contra
alta de 55 no dia anterior, informou a Agência de Proteção Civil
do país, enquanto a contagem
diária de novos casos ficou praticamente estável em 321, contra
318 na terça-feira.
O número total de mortos
desde o surgimento do surto, em
21 de fevereiro, agora é de 33.601,
segundo a agência, a terceira
maior quantidade de óbitos do
mundo, depois dos Estados Unidos e do Reino Unido.
O número de casos na Itália é
de 233.836 ea sexta maior leitura
mundial atrás dos EUA, Brasil,
Rússia, Espanha e Reino Unido.

RÁPIDA
Secretário de Defesa
dos EUA contraria
Trump e nega tropas
WASHINGTON - O secretário
de Defesa dos Estados Unidos,
Mark Esper, disse nesta quartafeira que não é a favor da
invocação da Lei de Insurreição

para mobilizar forças da ativa
para conter os tumultos civis
por ora, apesar das ameaças do
presidente Trump de militarizar
a reação do país aos protestos
em massa. Trump disse nesta
semana que poderia usar as
forças militares em Estados que
não reprimirem os protestos
contra a morte de George Floyd.

O Estado do Maranhão
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Quase 22 mil negros
assassinados no MA
Atlas da Violência aponta que em 17 anos, 21.841 pessoas negras foram
vítimas de homicídio no estado; desse total, 21.456 eram do sexo masculino
Divulgação

O

mundo está revoltado
com a morte do ex-segurança negro George
Floyde, durante uma
abordagem policial em Minneapolis, nos Estados Unidos da América (EUA), no último dia 25 de
maio. O ato, que mostra a vítima
com o pescoço prensado pelo joelho de um policial branco, foi filmado. A violência contra a população negra possui estatísticas
preocupantes. Em 17 anos (de
2000 a 2017), foram assassinados
21.841 negros no Maranhão.
Desse total, a maioria era homem.
Segundo o Atlas da Violência,
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea, em parceria
do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, em 2000 foram registradas 230 mortes de homens negros
no Maranhão. Daquele período
em diante, os números apenas aumentaram. Em 2001, foram 403
assassinatos. Em 2002, foram 462.
Em 2003, houve 599. Em 2004,
ocorreram 587. Já em 2005, aconteceram 725 homicídios.
Em 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 e 2017, ocorreram, respectivamente, 753, 911, 1.030, 1.143,
1.242, 1.255, 1.459, 1.788, 2.048,
2.003, 1.963 e 1.855 assassinatos
de homens negros no estado. No
total, foram 21.456 casos.O número foi alto, se comparado ao
total de mortes de mulheres negras no Maranhão. De acordo com
o Atlas da Violência, ocorreram
385 homicídios com vítimas do
sexo feminino.
A carnificina ocorreu entre
2000 e 2017. O mais violento para
as mulheres negras foi 2014,
quando 129 foram mortas no Maranhão. As estatísticas preocu-

Carlos André Pacheco morreu em confronto com policiais no Coroadinho, em dezembro de 2019

NÚMEROS

Homens negros mortos no MA por ano
2000..........................................230
2001..........................................403
2002..........................................462
2003..........................................599
2004..........................................587
2005..........................................725
2006..........................................753
2007..........................................911
2008......................................1.030

2009................................1.143
2010................................1.242
2011................................1.255
2012................................1.459
2013................................1.788
2014................................2.048
2015................................2.003
2016................................1.963
2017................................1.855

pantes mostram o quanto as minorias continuam sendo atacadas, em muitos casos, apenas
para o deleite do agressor. Isso
também é um reflexo da forma
como a história da população
negra foi transmitida. Segundo
o antropólogo brasileiro-congolês Kabengele Munanga, esses relatos foram contados do ponto de
vista do “outro”, de maneria de-

preciativa e negativa.
“O essencial é reencontrar o fio
condutor da verdadeira história
do negro que o liga à África sem
distorções e falsificações. A consciência histórica, pelo sentimento
de coesão que cria, constitui uma
relação de segurança mais sólida
para cada povo. É a razão pela
qual cada povo faz um esforço
para conhecer e viver sua verda-

deira história e transmiti-la para
as futuras gerações”, salienta o estudioso, uma das maiores referências na questão do racismo na
sociedade brasileira, em “Negritude e Identidade Negra ou Afrodescendente: um Racismo ao
Avesso?”, na Revista da ABPN.
Morte como espetáculo
Pesquisas confirma que os negros
são mais vulneráveis à violência,
incluindo os assassinatos. Algumas mortes ganham tom de espetáculo, tal qual na Roma antiga,
quando, no Coliseu, a plateia delirava com as lutas de gladiadores.
Os “heróis da arena” brigavam até
a morte, para deleite de quem assistia aos embates. Do outro lado
do Oceano Atlântico, no litoral
maranhense, uma multidão se
comportou de maneira similar ao
observar o corpo de um homem
negro amarrado a um poste de iluminação pública. 
Íntegra em oestadoma.com/484935
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MA já recebeu R$ 1,6
bi do MS; R$ 275 mi
para tratar Covid-19
Governo Federal destinou ainda ao estado 238
leitos de UTI, 308,5 mi testes e 740 médicos
O Maranhão já foi contemplado
com R$ 1,6 bilhão em recursos,
distribuídos ao governo estadual
e diretamente aos 217 municípios,
durante a pandemia de novo coronavírus. Só para enfrentamento
da Covid-19, o estado recebeu R$
275,3 milhões. Foram enviados,
também, 45 respiradores, 308,5
mil testes para detecção do novo
coronavírus, 740 profissionais do
programa Mais Médicos, quase
2,5 milhões de doses de vacina
contra a gripe influenza, causada
pelo vírus H1N1, além de R$ 34,5
milhões para o credenciamento
de 238 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes de Covid-19.
Só para o Governo do Estado,
foram enviados mais de R$ 194
milhões. Desse montante, R$
104,8 milhões foram destinados à
aplicação exclusiva no combate
ao novo coronavírus. Para a capital, São Luís, o Ministério da Saúde
repassou mais de R$ 210 milhões,
dos quais R$ 39,3 milhões são para
uso unicamentecontra a Covid19. Aos demais municípios, foram
destinados mais R$ 886 milhões,
sendo R$ 131,1 milhões para enfrentar a pandemia.
Ao todo, o Governo Federal liberou ao Maranhão R$ 1,1 bilhão
para ações de rotina na área de
saúde e R$ 275,3 milhões para investimento em medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus.
Para toda a rede de saúde pública brasileira, o Ministério da
Saúde custeou o reforço de 2.651
ventiladores pulmonares. Os equi-

MAIS

UTIs para adultos
O Maranhão é o 10º estado
em número de leitos de
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) credenciados
pelo Governo Federal exclusivamente para tratamento da Covid-19 e em
volume de recursos destinados a essa finalidade.
Todos os leitos custeados
pelo Ministério da Saúde
em âmbito local são para
pacientes adultos.

pamentos foram entregues entre
abril e junho, em 22 estados: Acre
(30), Alagoas (30), Amapá (85),
Amazonas (178), Ceará (75), Espírito Santo (70), Goiás (25), Maranhão (45), Pará (364), Paraíba
(130), Paraná (20), Pernambuco
(95), Rio de Janeiro (637), Rio
Grande do Norte (80), Rondônia
(65), Roraima (75), Santa Catarina
(17), São Paulo (460), Sergipe (70),
Piauí (20), Bahia (60) e Tocantins
(20). Desse total, 1.486 são ventiladores de UTI e 1.165 de transporte, também usados em unidades intensivas. A distribuição cabe
aos estados.
Foram liberados também, verbas para 1.651 para santas casas
e hospitais filantrópicos, dos
quais R$ 17,6 milhões são para
o Maranhão. 
Íntegra em oestadoma.com/484954
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Luís Roberto Barroso,
presidente do TSE, diz
que eleições devem
ocorrer em novembro
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Prefeito de Imperatriz
afirma que estratégia
usada para combater
vírus não foi correta

O primeiro turno da votação para prefeitos e
vereadores pode ocorrer no dia 15 de novembro
e, o segundo, no dia 6 de dezembro. A hipótese
está sendo estudada pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) e foi anunciada pelo ministro
Luís Roberto Barroso. PÁGINA 5

A declaração do prefeito Assis Ramos sobre
a reabertura do comércio, quando a cidade
chega perto dos 2 mil casos de coronavírus
e 100 mortes, divide opiniões de entidades
de classe e do judiciário. Região Tocantina é
considerada o novo foco no estado. PÁGINA 7

REABERTURA GRADUAL

Comerciantes estão
otimistas com o
retorno das atividades
Na economia, especialistas afirmam que superar o pessimismo do consumidor será o grande desafio. Setor fortemente afetado,
comerciantes torcem pelo fim da pandemia e pela chegada de um novo mundo mais próspero. Durante a primeira semana de retorno
gradual do comércio em São Luís, os comerciantes acreditam que podem recuperar as perdas com o isolamento. PÁGINA 9

Largo do Carmo ganha ampla reforma
Obra, executada pela gestão do prefeito Edivaldo Holanda Junior com a
parceria do IPHAN, soma-se ao amplo programa de revitalização do Centro
Histórico que tem resgatado a beleza de importantes espaços históricos da
cidade. Reforma inclui também a Praça João Lisboa. PÁGINA 6

Operação de reflutuação de navio é iniciada
Encalhado desde fevereiro deste ano, a 100km da capital maranhense, na
baía de São Marcos, o navio mercante Stellar Banner encerrou a operação de
retirada de minério de ferro de seus porões de carga. Já foram retirados cerca de
145 mil toneladas de minério e o processo de flutuação começou. PÁGINA 10

HIDROXICLOROQUINA

NAS RUAS

OMS autoriza a
retomada dos testes

Mais de 60% dos
maranhenses não
respeitam isolamento

Diretor-geral da Organização Mundial
da Saúde (OMS), anunciou hoje (3) que
o grupo retomará os protocolos com a
cloroquina e sua variante mais recente.
PÁGINA 2

O novo relatório, divulgado pela
plataforma Mapa Brasileiro da covid-19,
feita pela empresa de tecnologia de
localização In Loco, revela que 60,1%
dos maranhenses não obedecem ao
isolamento social recomendado pelo
Ministério da Saúde para prevenção de
contágio do coronavírus. PÁGINA 3
TEMPO E TEMPERATURA

SÉRIE B

Maranhense é novo
reforço da Chapecoense
PÁGINA 11

covid-19 na pobreza
BASTIDORES
APARTE ATransparentes
Governos de vários estados amoleceram as regras de isolamento, abrandaram o fechamento do comércio e tornaram-se mais tolerantes com a
desobediência coletiva, nas aglomerações de bairros, feiras e áreas comerciais.

TÁBUA DE MARÉ
QUI 04/06/2020
04H26 ................ 0.5M
10H39 ................ 6.0M
16H51 ................ 0.7M
23H02 ................ 6.0M
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MARANHENSES

ASSISTÊNCIA

Idosos assistidos pelo
Cras Turu recebem kits

Mais de 60% não
obdecem ao isolamento

Ação iniciou beneficiando idosos; gestão do prefeito Edivaldo segue entregando cestas
básicas e máscaras como formas de enfrentamento da pandemia

A

Prefeitura de São Luís, por
meio da Secretaria Municipal
da Criança e Assistência Social (Semcas), em parceria com
o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e Centro Educacional
e Social São José Operário (CESJO)
iniciou, na terça-feira (2), na área do
Centro de Referência da Assistência
Social (Cras) da região Turu, a entrega
de kits de higiene para os idosos. A
distribuição também acontecerá para
as pessoas abrigadas nas 12 unidades
de acolhimento e mais os dois espaços provisórios montados para esse
momento de pandemia. Ao todo serão distribuídos cinco mil kits. Além
deste material, a Prefeitura também
está distribuindo cestas básicas e
máscaras de tecido reutilizáveis. Estas
são ações da gestão do prefeito Edivaldo Holanda Junior que, desde o
mês de março, quando começou a
pandemia, tem reforçado os serviços
voltados para a população em situação de vulnerabilidade social.
Os kits de higiene a serem entregues à população idosa em situação
de vulnerabilidade social fazem parte
de uma doação das Lojas Americanas
ao Unicef. Eles contém shampoo, desodorante, pacotes de fraldas descartáveis, creme dental, escova de dentes, álcool em gel, detergentes líquido/hipoclorito de sódio, sabonetes e
sabões em pedra. Os kits fazem parte
da articulação de ações da Plataforma
dos Centros Urbanos (PCU), iniciativa
desenvolvida pelo Unicef em 11 capitais brasileiras, entre elas a mara-

RECENTE ATUALIZAÇÃO DO ESTUDO CONTABILIZOU OS DADOS
PATRICIA BRENDA

PREFEITURA DE SÃO LUÍS DISTRIBUI KITS DE HIGIENE PARA ATENDIDOS
nhense.
“A parceria da gestão do prefeito
Edivaldo com o Unicef tem sido de
primeira ordem, pois a Prefeitura adere a diversas ações. A união de esforços com instituições públicas, privadas e da sociedade civil tem sido fundamental para qualiﬁcarmos ainda
mais o atendimento a crianças, adolescentes e idosos. E nesse momento
difícil de pandemia, ela é também
muito signiﬁcativa, pois seguimos auxiliando as famílias a passarem por essa crise”, disse a secretária da Semcas,
Andréia Luande.
De acordo com a coordenadora do
escritório Unicef no Maranhão, Ofelia
Silva, os parceiros da instituição do
setor privado estão sendo mobilizados para a doação de suprimentos de

higiene e proteção para quem mais
precisa. O Unicef faz a ponte entre
quem precisa de ajuda e quem quer
ajudar. Além disso, a instituição tem
produzido uma extensa variedade de
material educativo para uso em sites,
rádios, redes sociais, eventos online,
treinamentos e através da ação de comunicadores populares.
“Nossa prioridade é para apoiar a
prevenção da Covid-19 em crianças,
adolescentes e famílias em situação
de maior vulnerabilidade, bem como,
disseminar informações educativas
sobre autoproteção e promoção dos
direitos dessas crianças e adolescentes, e apoiar a continuidade dos serviços públicos de saúde, educação e assistência social”, declarou Ofelia Silva.

RESOLUÇÃO

O novo relatório divulgado pela plataforma Mapa
Brasileiro da covid-19, feita pela empresa de tecnologia
de localização In Loco, revela que 60,1% dos maranhenses não obedece ao isolamento social recomendado pelo Ministério da Saúde para prevenção de contágio do
coronavírus.
A mais recente atualização do estudo contabilizou os
dados desta terça-feira, 2 de junho. O Índice de Isolamento Social foi desenvolvido pela Inloco para auxiliar
no combate à pandemia da covid-19 ao acompanhar o
coronavírus no Brasil. O cálculo é feito por meio de aplicativos que usam a tecnologia da empresa e detectam
quando o dispositivo móvel permanece em determinada localidade.
Os dados revelam que, desde o início da pandemia, o
isolamento social no estado ﬁcou próximo ou acima de
50% em dias alternados entre os meses de março e maio,
no entanto, apresentou decréscimo nos primeiros dias
do mês de junho, com 39,9% dos maranhenses cumprindo o isolamento atualmente.
Ainda segundo o aplicativo, o estado teve um percentual máximo de isolamento social com 54,8% no dia 22
de março, um dia após a publicação do decreto que determinou o fechamento do comércio no estado, e dois
dias depois da conﬁrmação do primeiro caso de Covid19 no Maranhão.
Ainda de acordo com o gráﬁco, o Maranhão ocupa a
17º colocação no ranking. Nas extremidades da tabela se
posicionam os estados do Amapá (48,5%) e Acre
(44,49%) nas duas primeiras posições respectivamente;
e os estados de Goiás (35,91%) e Tocantins (34,57%) ocupando as duas últimas posições da tabela.
Quanto a região Nordeste, o Maranhão ocupa a penúltima colocação juntamente com a Bahia e só ﬁca acima do estado de Sergipe, que apresentou 38% de isolamento social.

COMUNITÁRIA

ANTT atualiza medidas no transporte interestadual Brasil e Peru mantém
alta em transmissão
ELZA FIÚZA/AGÊNCIA BRASIL

PERU É UM DOS PAÍSES DA AMÉRICA COM AUMENTO DE CASOS
DETERMINAÇÕES VALEM PARA VIAGENS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS
A Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) publicou hoje (3),
no Diário Oﬁcial da União, resolução
com medidas sanitárias a serem adotadas nos serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros e
no ferroviário, para enfrentamento da
pandemia do novo coronavírus. A resolução, que atualiza regras já determinada pela agência, vale até o dia 31
de agosto deste ano.
De acordo com a norma, as empresas que operam os serviços têm de
adotar medidas para limpeza e desinfecção dos veículos por meio de métodos que impeçam a proliferação de
microrganismos nocivos à saúde, como vírus, fungos e bactérias. As empresas também devem adotar estratégias para minimizar o contato entre os
passageiros no veículo. No caso de
veículos não climatizados, a ANTT recomenda que as janelas permaneçam
abertas durante a viagem.
Segundo a ANTT, A frequência de
viagens das linhas de transporte rodoviário interestadual poderá ser reduzida e ﬁcar abaixo do mínimo prevista

na legislação. Caso o passageiro queira pedir o reembolso do valor da passagem, as empresas devem reembolsar o valor do bilhete em até 120 dias,
contados da data do pedido de devolução, sem cobrança de comissão de
venda e multa compensatória.
O prazo máximo para o pedido de
reembolso é de 90 dias de antecedência contados da data prevista para a
viagem, ou 90 dias após a data de
compra do bilhete, no caso de viagem
sem data determinada. Quanto ao
transporte ferroviário interestadual, a
ANTT determinou a suspensão das
autorizações vigentes “para a prestação não regular e eventual de serviços
de transporte ferroviário de passageiros, com ﬁnalidade turística, histórico-cultural e comemorativa”.
A agência também determinou que
as empresas de transporte ferroviário
de passageiros enviem semanalmente uma planilha contendo os dados
diários de demanda dos serviços operados.
Em março, a ANTT já havia determinado que, após cada viagem, fos-

sem higienizados ou esterilizados pega-mãos, corrimãos, catracas, equipamentos de bilhetagem e demais superfícies onde há constante contato
das mãos de passageiros, do motorista e do cobrador. Na ocasião, também
foi recomendado que as empresas
disponibilizassem álcool em gel 70%
para motoristas, cobradores e passageiros e, se possível, máscaras. Na resolução publicada nesta quarta-feira,
a ANTT manteve a proibição do transporte rodoviário internacional de
passageiros, regular, semiurbano e de
fretamento, das empresas brasileiras
e estrangeiras que têm licenças originárias, complementares e ocasionais.
“Excepcionalmente, a Agência Nacional de Transportes Terrestres poderá autorizar o transporte de passageiros, com a ﬁnalidade de garantir o retorno de brasileiros ou estrangeiros
aos seus respectivos países de origem,
o transporte de proﬁssionais que atuem em serviços públicos e atividades
essenciais e o deslocamento de pessoas com enfermidades para tratamento de saúde”, diz ainda a resolução.

Diretor-executivo da Organização Mundial da Saúde
(OMS), Mike Ryan disse ontem, que a transmissão comunitária do novo coronavírus “continua muito intensa” em países como Brasil e Peru. “Na América do Sul,
vemos transmissão comunitária continuada e intensa
em países como Brasil, Peru e outros”, aﬁrmou ele, durante entrevista coletiva.
Ryan foi questionado sobre o motivo de a pandemia
estar tão grave agora nas Américas. Ele lembrou que em
parte isso acontece por causa da própria circulação do
vírus no mundo, que começou na Ásia, depois teve como foco a Europa e agora as Américas.
Além disso, Ryan enfatizou a importância de haver
uma “coordenação forte” em cada nação no combate ao
problema. “Temos aconselhado desde o início da pandemia da necessidade de se implantar uma série de medidas”, comentou. Os países bem-sucedidos têm sido
“muito sérios no engajamento da comunidade, sobre
educar as pessoas, claros na comunicação e deixado as
respostas serem guiadas pela ciência”, listou. Ele enfatizou ainda a importância não só de se adotar as medidas,
mas mantê-las com o tempo, até o quadro melhorar.
“Garantam que as decisões sejam movidas pela ciência”, seja com dados locais ou com o conhecimento local sobre o quadro, disse.
Ryan também admitiu que a OMS está “muito preocupada” com o Haiti, graças a suas “circunstâncias e fragilidades únicas” e à aceleração dos casos da doença no
país caribenho, que tem uma população “altamente vulnerável”. Ele também citou a Nicarágua como um caso
que preocupa.
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Eleições 2020 devem
ser em novembro
Presidente Luís Roberto Barroso comunicou aos presidentes do TRE's de todo o país,
por conta da pandemia do novo coronavírus, afirmando que as eleições não serão fáceis
infectologistas, sanitaristas e epidemiologistas, e que acredita que a curva de contágio do novo coronavírus já
primeiro turno da votação estará num viés descendente no ﬁm
para prefeitos e vereadores do ano, o que possibilitaria a realizapode ocorrer no dia 15 de ção das eleições com segurança.
O desembargador-presidente do
novembro e, o segundo, no
dia 6 de dezembro. As eleições, inici- TRE no Maranhão, Tyrone José Silva,
almente previstas para ocorrerem em ao se apresentar ao ministro Luís Rooutubro. A hipótese está sendo estu- berto Barroso, assinalou ter tomado
dada pelo Tribunal Superior Eleitoral posse no dia 19 de maio e que está
(TSE) e foi anunciada pelo ministro muito determinado em colaborar paLuís Roberto Barroso durante reunião ra que a eleição seja um sucesso, ainna última segunda-feira (1º), por vide- da que haja um ou outro atraso. Regisoconferência com os presidentes dos trou, a propósito dos projetos menci27 Tribunais Regionais Eleitorais. Na onados pelo ministro Barroso, que no
ocasião, o ministro se disse conﬁante Maranhão já estão em andamento os
de que a tarefa de organizar e condu- projetos “Voto Jovem na Escola” e o de
zir as eleições municipais de 2020, incentivo à participação da mulher
apesar de dura, será cumprida com nas eleições, além de ter informado
perfeição pela Justiça Eleitoral. “As sobre a realização, no dia 8 de junho,
eleições não serão fáceis, mas com do Congresso Nacional de Direito
alegria e serenidade, seremos capazes Eleitoral em que um dos principais temas é este último. “Estamos aqui disde realizá-las com sucesso”, aﬁrmou.
Esta é a primeira semana do Minis- postos, satisfeitos e empolgados em
tro Barroso à frente da presidência do trabalhar com vossa excelência”, ﬁnaTribunal Superior Eleitoral, e ele fez lizou.
O desembargador Joaquim Figueiquestão de ressaltar que o possível
adiamento das eleições para os dois redo, vice-presidente e corregedor do
últimos meses do ano ocorra por con- TRE-MA, e o diretor-geral Gustavo Vita das medidas impostas pelas autori- las Boas, também participaram da
dades sanitárias para combater a pan- reunião com o ministro, oportunidademia e a evolução da curva de contá- de para que Luís Roberto Barroso
gio no país. Segundo ele, o Congresso apresentasse a sua equipe e os pontos
Nacional – a quem cabe aprovar a importantes de sua gestão, além de
emenda constitucional que estabele- abordar assuntos relativos à organizacerá esse adiamento e que as mesmas ção das eleições municipais de 2020.
aconteçam nas datas propostas.
Barroso adiantou que o TSE, a Câ- Pontos principais da reunião com demara dos Deputados e o Senado Fede- sembargadores
O ministro Luís Roberto Barroso fez
ral concordam que o adiamento deve
ocorrer pelo menor tempo possível, um apelo aos desembargadores para
de modo que não seja necessária a que se empenhem em dois pontos
prorrogação dos mandatos dos políti- que considera essenciais para a orgacos. Ele disse que tem ouvido médicos nização das eleições municipais de
SAMARTONY MARTINS
COM INFORMAÇÕES DO TSE

O

2020: a manutenção e o remanejamento das urnas eletrônicas.
Barroso pediu que os TREs se assegurem de que a manutenção preventiva das urnas eletrônicas sob sua responsabilidade não seja interrompida
ou comprometida em virtude da pandemia de covid-19. Isso porque, segundo o presidente da Corte Eleitoral,
ter essas urnas em pleno funcionamento é muito importante, considerando-se que está atrasada a licitação
para a compra de novos equipamentos e a reposição dos que já se tornaram obsoletos.
Em razão desse atraso na licitação e
da consequente diminuição no número de equipamentos disponíveis,
Luís Roberto Barroso adiantou que
será necessário fazer um remanejamento das urnas entre os estados. Ele
também estimou que o número médio de eleitores para cada equipamento aumentará de 380 para 420.
Horário de votação – Considerando
esse aumento de eleitores por urna e o
contexto de isolamento social em que
aglomerações devem ser evitadas, o
ministro Luís Roberto Barroso disse
que estão sendo estudadas alternativas para a votação. Uma delas é que o
dia da eleição comece mais cedo, às
7h, e se estenda até as 20h.
Presidentes de TREs também propuseram que os votos sejam colhidos
em dois dias, com os eleitores de cada
seção designados para votar num determinado dia. Ou, ainda, que sejam
estabelecidos dias diferentes de votação para grupos de municípios, o que
possibilitaria que mais urnas fossem
usadas em cada cidade e, depois, levadas para as eleições nas cidades seguintes.

JUSTIÇA

Nova diretoria faz primeiras sessões no TRE-MA

A covid-19 na pobreza
Governos de vários estados amoleceram as regras de
isolamento, abrandaram o fechamento do comércio e
tornaram-se mais tolerantes com a desobediência coletiva, nas aglomerações de bairros, feiras e áreas comerciais. Em muitas cidades do interior do Maranhão e pelo
Brasil afora, a partir desta semana, com as ﬂexibilizações das atividades do comércio, é tanta gente transitando nas ruas que até parece que o distanciamentos
social acabou. Tal comportamento só pode ser interpretado como pura necessidade de sobrevivência dos que
vivem na pobreza absoluta e das legiões de trabalhadores informais e desempregados.
As pessoas parecem ignorar o risco que correm nas
ruas, muitas delas sem qualquer proteção. Mas só se observa isso com mais desenvoltura nos bairros periféricos, onde a covid-19 encontra o ambiente mais apropriado para se proliferar. Tanto nas feiras livres, quanto os
transportes públicos sem controle de acesso, ou nos
próprios hospitais, a situação não é diferente. O coronavírus continua sem sinalizar a descendência na curva do
gráﬁco da contabilidade de mortos e novos casos.
Nos hospitais continua o drama dos médicos, enfermeiros e das autoridades em busca de medidas que impeçam o esgotamento total das vagas de eleitos clínicos
e de UTI. É uma corrida desesperada para evitar o caos,
enquanto as atividades econômicas pressionam pela reabertura, sob a justiﬁcativa de imensos prejuízos. Para
os pobres e negros estarem nas ruas é uma luta no sentido da sobrevivência, no Brasil e no mundo. Os confrontos antirracistas dos Estados Unidos são mais uma vez a
ruptura das discriminações raciais, historicamente reprimidas, trazida à tona na crise do covid19. A gravidade
do quadro de pobreza e miséria, no Brasil, pode acabar
virando um terreno fértil de violência, nesses tempos
onde tudo é agravado, com a crise sanitária e econômica
do coronavírus. Como tudo é novidade na ciência, na
economia e na política, as tensões sociais são sempre
carregadas de emoções, medo, ódio e aﬂora o sentimento de vingança. O Brasil precisa tirar a crise pandêmica
de dentro da crise política e assumir o papel de comando interno e na América Latina, na busca de soluções urgentes, inclusive de remédios ou vacinas, a exemplo do
que ocorre em outros países ao redor do planeta.

Acelerando o passo (1)

O prefeito de São Luís, Edivaldo Júnior, mesmo sem
saber o que pode acontecer com as eleições marcadas
para outubro, está aproveitando a baixa temporada de
chuvas para tocar o projeto “São Luís em Obras”, marca
maior do encerramento do mandato.

Acelerando o passo (2)

Se as eleições municipais forem adiadas para 2022,
como preveem vários projetos em tramitação no Congresso, Edivaldo ganharia dois anos na coincidência. Se,
porém, o adiamento esbarrar no ﬁnal de 2020, o prefeito
quer concluir sua programação, que não é pequena.

Pensar na vida

O deputado Gastão Vieira (Pros), reclamou que as
manifestações de rua de domingo passado não trazem
uma agenda para o país. “Precisamos retornar as luta em
benefício da vida e que o presidente Bolsonaro adora viver em conﬂitos, que só a ele interessam”.

“São marginais, no meu entender, terroristas”

Do presidente Jair Bolsonaro, repetindo a retórica do
amigo Trump, ao classificar os grupos antifascismo.

O PT e o PCdoB já se movimentam para costurar
uma aliança na disputa da prefeitura de São
Luís, na certeza de que os dois concorrendo separadamente, só vai facilitar a vida de opositores, como, por exemplo, Eduardo Braide, líder das pesquisas.
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DESEMBARGADORES TYRONE SILVA E JOAQUIM FIGUEIREDO PARTICIPARAM DE SUAS PRIMEIRAS SESSÕES ADMINISTRATIVAS NO TRE
Empossados como presidente e
corregedor no dia 19 de maio, os desembargadores Tyrone Silva e Joaquim Figueiredo participaram neste 2
de junho de suas primeiras sessões
administrativa e jurisdicional do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
que ocorreu por videoconferência
com transmissão pelo canal TRE-MA
do Youtube.
O
desembargador-presidente
Tyrone Silva deu boas-vindas aos novos membros: o desembargador Joaquim Figueiredo e a advogada Camila
Ewerton Ferro Ramos, que é substituta na categoria jurista e ﬁcará exercendo a função efetivamente até que
o presidente da República nomeie o
novo advogado que assumirá na vaga
aberta com o ﬁm do biênio do jurista
Gustavo Vilas Boas, ocorrido no último dia 29 de maio.
“Quero dizer as vossas excelências
que a nossa forma de trabalhar será a
mesma. Vamos continuar do mesmo

jeito, inclusive com esse clima agradável, que sempre tivemos aqui com o
desembargador Cleones, clima descontraído, e isso é muito bom. No que
pese a formalidade do nosso trabalho,
mas não prejudica em nada esse clima ameno e boa convivência que temos,” ressaltou Tyrone Silva.
Já o desembargador Joaquim Figueiredo falou da satisfação de compor de novo o Regional – o magistrado
já havia sido corregedor entre fevereiro de 2009 e fevereiro de 2011, aﬁrmando que irá trabalhar de forma
compartilhada com todos.
Antes dos julgamentos dos processos da pauta, o desembargador Joaquim Figueiredo comunicou à Corte
Eleitoral seu impedimento em todos
os processos oriundos do município
de São João Batista, bem como os processos cujo Partido Social Liberal
(PSL) seja parte. Essa decisão deve-se
ao fato do corregedor ter parentes
com vínculos políticos em São João
É

Batista e no partido. “Ética e morais
que devemos imprimir neste múnus
público que nós exercemos”, pontuou.
Na mesma sessão, o juiz José Gonçalo de Sousa Filho foi escolhido por
unanimidade como o novo Ouvidor
Eleitoral e como substituto o jurista
Bruno Duailibe, que também assumiu como membro do Comitê de
Atenção à Saúde dos Magistrados e
Servidores.
A partir deste mês de junho, a Corte
Eleitoral passa a ser composta pelos
desembargadores Tyrone José Silva (
presidente) e José Joaquim Figueiredo
dos Anjos ( vice-presidente e corregedor), Ronaldo Castro Desterro e Silva
(juiz federal), José Gonçalo de Sousa
Filho e Lavínia Helena Macedo Coelho ( juízes de direito).
Como juristas estão funcionando os
advogados Bruno Araujo Duailibe Pinheiro e Camilla Rose Ewerton Ferro
Ramos (substituta).
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Ontem, o deputado federal Rubens Júnior deixou o cargo de secretário das Cidades, do governo Flávio Dino, para retornar à Câmara. Se
o PT e o PCdoB de Rubens Júnior fecharem aliança, José Inácio poderá desistir da candidatura.
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O deputado federal Eduardo Braide entregou
ao Hospital Universitário, 10 respiradores que
vão permitir a abertura de novos leitos de UTI
aos pacientes da Covid-19, em São Luís. O pleito é também do senador Roberto Rocha (PSDB).

Combate à covid-19

A Assembleia Legislativa do Maranhão tem redobrado esforços nas sessões por vídeo conferência para contribuir na crise do covid-19, ora aprovando medidas que
minimizam a situação da população quanto às dívidas e
apoio ao governo estadual.

Diálogo na crise

Em todas as sessões recentes, pelo sistema remoto, a
Alema tem tido uma pauta voltada para essas ações de
combate à covid-19. O presidente Othelino Neto lidera
tais votações, nas quais o consenso e o diálogo tem sido
marcantes, em favor da crise sanitária.
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São Luís, quinta-feira 04 de maio de 2020

Praça João Lisboa e Largo do Carmo
ganharão nova configuração com
reforma da Prefeitura de São Luís
Obra, executada pela gestão do prefeito Edivaldo Holanda Junior, com a parceria
do IPHAN, soma-se ao amplo programa de revitalização do Centro Histórico que
tem resgatado a beleza de importantes espaços históricos da cidade

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRENCIA Nº 001/2019 – SARP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 144.517/2019 – SARP
O Secretário Adjunto de Registro de Preços, com base na portaria n° 102 de 29/05/2019, torna público
o resultado de julgamento da documentação de habilitação da Concorrência n.º 001/2019-SARP/MA, cujo
objeto é o Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva de natureza continuada de prédios e logradouros públicos, que
considerando o relatório da Comissão de Licitação as fls. 2120-2125, o qual DECIDE pela
INABILITAÇÃO das empresas SHAMMAH TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA - ME e FENIX
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP, e pela HABILITAÇÃO da empresa MESO
ENGENHARIA LTDA.
Nos termos do Edital, os autos do processo licitatório ficam com vista franqueada aos interessados, para,
querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar de 08/06/2020, ofereçam razões recursais, contados
da publicação deste aviso. Transcorrido o prazo das razões, inicia-se, logo em seguida, salvo se for dia
não útil, por igual período, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para apresentação de contrarrazões.
São Luís - MA, 02 de junho de 2020.
Deimison Neves dos Santos
Secretário Adjunto de Registro de Preços

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 004/2020-EMAP
A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, por meio da Comissão
Setorial de Licitação – CSL/EMAP, torna público que realizará a LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA, tipo
Menor Preço, no Regime de Contratação Empreitada por Preço Unitário, no modo de Disputa
Fechado, com orçamento sigiloso, no dia 02/07/2020, às 09h30, horário de Brasília, por meio do uso
de recursos de tecnologia da informação, pelo sitio www.licitacoes-e.com.br, visando a contratação de
empresa especializada para o gerenciamento das obras das Subestações SE-01, SE-02, SE-03, e estudo
de seletividade das Subestações Receptora, Pátio H, SE-01, SE-02 e SE-03, localizadas no Porto do
Itaqui, em São Luís/MA, de acordo com o constante no Processo Administrativo nº. 0157/2020 – EMAP,
de 30/01/2020 e especificações do Edital e seus Anexos, e em conformidade com as disposições do
Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, às
disposições dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, à
Lei Estadual n° 10.403 de 29 de dezembro de 2015 e à Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O
edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios www.licitacoes-e.com.br e
www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na
CSL/EMAP, durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 13h às 17h, através da apresentação de
dispositivo de armazenagem eletrônica (pen drive). Esclarecimentos e informações adicionais serão
prestados aos interessados no sítio www.emap.ma.gov.br, no link emap/transparência/compras, e ou
notificação direta através de Ofício/Carta ou e-mail. Telefones: (98) 3216-6531, 3216-6532 e 3216-6533.
São Luís – MA, 03 de junho de 2020.
Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho
Gerente de Compras e Contratos da EMAP

Praça João Lisboa e Largo do Carmo ganharão nova configuração com ampla reforma realizada pela Prefeitura de São Luís e IPHAN

A

Prefeitura de São Luís avança na execução das obras de
reforma da Praça João Lisboa, Largo do Carmo e entorno, pontos importantes do Centro Histórico da capital. Os serviços,
que tem a parceria do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e seguem as normas
sanitárias de combate ao novo coronavírus (Covid-19), fazem parte do
macroprograma São Luís em Obras,
idealizado pelo prefeito Edivaldo Holanda Junior, e que estão se somando
ao amplo pacote de revitalização do
Centro Histórico de São Luís implantado em sua gestão com dezenas de
ações, já executadas e em andamento,
em diversos pontos da cidade.
“A revitalização desses espaços é
mais uma importante obra para São
Luís e para população e soma-se ao
amplo pacote de revitalização do Centro Histórico visando a preservação
de toda beleza e riqueza arquitetônica do local. Com a obra, o trânsito de veículos na região será reestruturado, privilegiando os acessos
para pedestres e promovendo mais
acessibilidade”, ressaltou o prefeito
Edivaldo acrescentado que o investimento no Centro da capital é o maior
dos últimos 30 anos.
Nesta semana, está em andamento
a recomposição do piso em frente à
Igreja do Carmo, que foi todo retirado e está sendo substituído por um
calçamento feito de granilite (pó de
granito), o mesmo material utilizado
na reforma do Complexo Deodoro.
Além disso, estão sendo feitas a remoção dos bancos de madeira e de
concreto (para restauração), retirada dos blocos de pedra portuguesa e
construção da rampa de acesso para
a Igreja do Carmo.
Outra frente de trabalho tem como
objetivo refazer os meios-fios e calçamentos das ruas ao entorno da pra-

ça. Ainda nesta semana será iniciada a retirada dos blocos de concreto
e asfalto das ruas no perímetro do
Largo, que terão pavimentação restaurada com paralelepípedos, para
que retomem aspectos originais arquitetônicos.
Os serviços estão sendo acompanhados de perto pelo IPHAN, órgão
federal responsável pela preservação
do patrimônio da cidade tombado
pela Unesco. “A reforma deste espaço
público segue a linha que temos
adotado para outros pontos históricos da cidade, cujos projetos
têm como propósito preservar os
aspectos originais arquitetônicos
e urbanísticos, ao mesmo tempo
que traz um traço de modernização, adaptando-os às necessidades atuais de mobilidade e acesso
para idosos, portadores de necessidades especiais e pessoas com
capacidade de locomoção limitada”, destacou o superintendente do órgão no Maranhão, Maurício
Itapary. “
A reforma da Praça João Lisboa e
Largo do Carmo é uma obra estruturante, que vai ser executada por
meio de várias frentes de trabalho,
que vão desde a troca de todo o piso, a
readequação da parte viária, ou seja,
os veículos terão um novo fluxo de
trânsito e também a requalificação
da praça de forma total. Enfim, vamos recuperar todos os elementos
da praça, ou seja, é uma obra extremamente importante”, explicou o
presidente do Instituto Municipal
da Paisagem Urbana (Impur), Fábio Henrique Carvalho.

NOVO AMBIENTE
O projeto de reforma da Praça João
Lisboa, Largo do Carmo e entorno
contemplam um novo projeto paisagístico e mobiliário urbano, com
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bancos, lixeiras e abrigos, além de
nova iluminação, que permite que os
locais possam ser frequentados pela
população também no período noturno. O antigo relógio do Largo do
Carmo será restaurado, assim como
a estátua em homenagem ao escritor
João Lisboa, que fica na praça que
recebe o mesmo nome. Os demais
monumentos históricos dos logradouros também serão restaurados.
As obras de intervenção compreendem ainda a ampliação dos espaços para pedestres, com adequação
total às normas de acessibilidade; a
uniformização do pavimento das vias
que serão em paralelepípedos; além
de maior percepção da amplitude do
espaço urbano e da riqueza do conjunto arquitetônico dos logradouros.
O projeto prevê também a criação
de uma rampa de acesso entre o Largo e a Igreja do Carmo e o reordenamento do serviço de engraxate, para
desenvolvimento da atividade tradicionalmente realizada há décadas no
espaço. Todos os elementos vão compor os cerca de 12 mil metros quadrados de área restaurada. O abrigo
do Largo do Carmo será mantido e
restaurado para preservar as características arquitetônicas art dèco da
marquise do prédio.

PROGRAMA
As reformas do Largo do Carmo
e Praça João Lisboa integram o programa São Luís em Obras, criado pelo
prefeito Edivaldo em agosto do ano
passado e que abrange um leque de
ações nas áreas de infraestrutura como
reformas de praças, mercados, logradouros públicos, unidades de saúde e
ainda pavimentação de ruas e avenidas
de diversos bairros da cidade.Trata-se
do maior programa de urbanização já
implementado nas últimas décadas
em São Luís.

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 13/2020 – UFMA.
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
a contratação de empresa especializada para o preparo e fornecimento de refeições,
nas instalações da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Campus Chapadinha.
Dia: 16/06/2020
Horário: 10:00h - horário de Brasília
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Valor Global: R$ 337.500,00
O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal
de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Podendo,
alternativamente,
ser
consultado no endereço eletrônico https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/
São Luís, 3 de junho de 2020
JOSÉ CARLOS MARQUES AGUIAR JÚNIOR
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020. A Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de BOM JARDIM /MA avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte
modalidade e condições. Modalidade: Tomada de Preço. Tipo de licitação: menor preço global, que
será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
NOS POVOADOS DE BOM JARDIM – MA. ABERTURA: 25 de junho de 2020, às 08h00min (oito horas),
no auditório da Prefeitura Municipal de Bom Jardim, situado na Av. José Pedro Vasconcelos, S/N – Centro
- BOM JARDIM /MA, onde serão recebidos e abertos os envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA.
Participarão da Licitação todas as ﬁrmas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualiﬁcação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos, perante a Comissão
Permanente de Licitação. Considerando o atual momento de pandemia do COVID-19, todas as
medidas preventivas de segurança sanitária deverão ser adotadas, tais como uso de máscara,
luvas e distanciamento mínimo de 2M (dois metros) entre os presentes na sessão. Maiores
informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://bomjardim.ma.gov.br/) e também nos
dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de BOM JARDIM - MA,
onde poderão ser consultados e obtidos o Edital e seus anexos gratuitamente desde que seja em mídia,
podendo ainda ser disponibilizado através do e-mail: cplbomjardimma2019@gmail.com. BOM JARDIM
- MA, 02 de junho de 2020. Sabrina Santos de Araújo - Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020. A Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de BOM JARDIM /MA avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte
modalidade e condições. Modalidade: Tomada de Preço. Tipo de licitação: menor preço global, que
será regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM
- MA. ABERTURA: 25 de junho de 2020, às 10h30min (dez e trinta), no auditório da Prefeitura Municipal
de Bom Jardim, situado na Av. José Pedro Vasconcelos, S/N – Centro - BOM JARDIM /MA, onde serão
recebidos e abertos os envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as
ﬁrmas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualiﬁcação exigidos
no edital, para a execução de seus objetivos, perante a Comissão Permanente de Licitação. Considerando o atual momento de pandemia do COVID-19, todas as medidas preventivas de segurança
sanitária deverão ser adotadas, tais como uso de máscara, luvas e distanciamento mínimo de 2M
(dois metros) entre os presentes na sessão. Maiores informações poderão ser obtidas no site da
Prefeitura (https://bomjardim.ma.gov.br/) e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas,
no Setor de Licitação do Município de BOM JARDIM - MA, onde poderão ser consultados e obtidos o
Edital e seus anexos gratuitamente desde que seja em mídia, podendo ainda ser disponibilizado através
do e-mail: cplbomjardimma2019@gmail.com. BOM JARDIM - MA, 02 de junho de 2020. Sabrina Santos
de Araújo - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REPETIÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2020
O MUNICÍPIO DE NINA RODRIGUES, através da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, por meio da Comissão
Permanente de Licitação, torna público aos interessados que, que com base na Lei nº 10.520/2002, fará realizar
às 09h:00 (nove) horas do dia 17 de Junho de 2020, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor
preço, por item, tendo por objeto a presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa,
objetivando para futura e eventual prestação de serviços de lavagem de veículos das secretarias
municipais, com exclusividade dos itens para ME, EPP e MEI, conforme especiﬁcações e quantidades
determinadas no Anexo I deste edital (Termo de Referência). A presente licitação será realizada na sala da
Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Rui Fernandes Costa, s/nº, Centro, Nina Rodrigues – MA. O
Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das
08h:00 (oito horas) às 12h:00 (doze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente, ou obtidos mediante
o recolhimento da importância de R$: 100,00 (cem) reais feito através de Documento de Arrecadação Municipal
– DAM ou deposito bancário. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo telefone (98)
99235-5423. Nina Rodrigues/MA, 02 de Junho de 2020.
Raimundo Nonato Silva Junior
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 008/2020
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e legislações
correlatas. TIPO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. OBJETO:
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica,
nas áreas de Gestão Publica, Direito Administrativo, Direito Financeiro e Acompanhamento e Controle
Jurídico da Prestação de Contas Públicas no Município de Passagem Franca – MA. ORGÃO SOLICITANTE:
Secretaria Municipal de Administração. ENDEREÇO: Praça Presidente Médici, 503, Centro, Passagem
Franca-MA. DATA: 19/06/2020. HORÁRIO: 15:00h (quinze horas). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados no prédio da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça
Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 8h (oito horas) às 12h (doze
horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 02 (duas) resmas
de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do
município, referente ao custo de reprodução. Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do
horário previsto neste aviso de licitação. Passagem Franca - MA, 07 de Maio de 2020. Rualyson da Silva
Barbalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 009/2020
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e
legislações correlatas. TIPO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção e readequação de vias urbanas
no povoado do Buritizinho, no Município de Passagem Franca – MA. ORGÃO SOLICITANTE:
Secretaria Municipal de Infraestrutura. ENDEREÇO: Praça Presidente Médici, 503, Centro,
Passagem Franca-MA. DATA: 19/06/2020. HORÁRIO: 09:00h (nove horas). EDITAL: O Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados no prédio da Comissão Permanente de Licitação,
situada na Praça Presidente Médici, nº 503, centro, Passagem Franca-MA, no horário das 8h (oito
horas) às 12h (doze horas) onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a
entrega de 02 (duas) resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra
branco, junto ao setor de Licitação do município, referente ao custo de reprodução. Em
nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação.
Passagem Franca - MA, 01 de Junho de 2020. Rualyson da Silva Barbalho - Presidente da
Comissão Permanente de Licitação.

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB
COMISSÃO PROVISÓRIA DE TIMON-MA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Comissão Provisória do Partido da Social Democracia Brasileira
– PSDB do município de TIMON - MA no uso de suas atribuições legais, nos
termos dos artigos 19, 24, 32 inciso I, letra “c” e III e art. 80, do Estatuto desse
Partido c.c o art. 15 de Lei conforme preceitua a legislação eleitoral em vigor,
convoca através do presente Edital, os ﬁliados do partido nesse município para
participarem da CONVENÇÃO a ser realizada no endereço da avenida Teresina,
1851, Parque Piauí, Timon-MA, no dia 21 de junho do corrente ano, com início às
09hs e término às 12hs, para deliberação da seguinte ORDEM DO DIA:
1 – Eleição do Diretório Municipal;
2 – Eleição dos Delegados e respectivos suplentes à Convenção
Estadual;
3 – Eleição da Comissão Executiva Municipal;
4 – Outros assuntos de interesse da Direção Municipal do Partido.
TIMON - MA, 02 de junho de 2020

ANDERSON SILVA PÊGO
Presidente da Comissão Provisória Municipal do PSDB de TIMON- MA
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São Luís, quinta-feira, 4 de junho de 2020

BURITICUPU

STELLAR BANNER

Operação de
reflutuação iniciada

Homem é detido por
manter esposa presa

POLÍCIA CIVIL

Já iniciou a etapa de reflutuação da embarcação. O navio encontra-se com inclinação
de 13,5 graus. 12 graus a menos após o encalhe, já expondo parte do convés
ARQUIVO/OIMPARCIAL

SAULO DUAILIBE

E

ncalhado desde fevereiro deste ano, a 100km da capital maranhense, na baía de São Marcos, o navio Mercante Stellar
Banner encerrou a operação de retirada de minério de ferro de seus porões
de carga. Já foram retirados cerca de
145 mil toneladas de minério.
O mais importante é que já teve início a etapa de reﬂutuação da embarcação. O navio encontra-se com inclinação de 13,5 graus, 12 graus a menos
após o encalhe, já
expondo parte do convés que estava
submerso. As atividades continuam
em andamento.
O Navio Patrulha “Guanabara”, da
Marinha do Brasil, está realizando o
monitoramento da operação.
O OSRV (Oil Spill Response Vessel)
Bear também participa da operação,
cumprindo o Plano de Reﬂutuação e
Salvatagem aprovado pelo Comando
do 4º Distrito Naval e ﬁscalizado pela
Capitania dos Portos do Maranhão e
pelas autoridades ambientais do Estado do Maranhão, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) e Secretaria de Estado do Meio ambiente e
Recursos Naturais (Sema).
Os órgãos e empresas envolvidas
continuam envidando o máximo de
esforços e recursos possíveis, visando
solucionar o ocorrido com brevidade,
e sempre atendendo as normas e legislação em vigor, priorizando a salvaguarda da vida humana no mar, a proteção do meio ambiente e segurança

FORAM ENCONTRADAS ARMAS DE FOGONA CASA DO SUSPEITO

MAIS DE 145 MIL TONELADAS DE MINÉRIO JÁ FORAM RETIRADAS DO STELLAR BANNER
da navegação.

para o NM Stellar Iris.

A operação

O incidente

A retirada do minério de ferro do
navio MV Stellar Banner começou no
dia 16 de abril, sob orientações de
análise técnicas do do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Antes da operação de retirada do
minério, também foi feita a remoção
do óleo combustível do navio.
A última etapa da transferência de
combustível foi encerrada na tarde do
dia 12 de abril, com o bombeio do
óleo armazenado no HOS Brass Ring

O navio de bandeira sul-coreana
saiu do Porto do Itaqui, no dia 24 de
fevereiro, com uma carga de minério
de ferro e encalhou em um banco de
areia a 100 km da costa maranhense.
Após uma manobra, que não foi
bem sucedida, nas proximidades da
1º boia, na Baía de São Marcos e a 32
milhas náuticas do Farol de Santana,
localizado na cidade de Humberto de
Campos. Na oportunidade foram resgatados 20 tripulantes da embarcação.

MARANHÃO

Um homem foi preso por manter a sua companheira
em cárcere privado. O caso aconteceu na cidade de Buriticupu, distante cerca de 417km da capital maranhense.
Segundo informações da vítima, que se encontrava
há aproximadamente 15 dias sem contato externo, ela
aproveitou um momento de distração do companheiro
e conseguiu fugir de casa.
Já na rua, a mulher pediu socorro para uma amiga
que, imediatamente informou ao Disk Denúncia da Polícia Civil. Ao tomar conhecimento dos fatos, a Polícia
Civil, com apoio da Polícia Militar, localizou o suspeito e
o conduziu para a Delegacia.
Na residência onde a mulher era mantida presa foram
encontrados um revólver calibre 38 de numeração raspada e uma espingarda.
O suspeito foi preso em ﬂagrante pelo crime de cárcere privado qualiﬁcado (art. 148, §1º, I CP), e posse de irregular de arma de fogo (art. 12 e 16,§1º do Estatuto do
Desarmamento). Ele permanecerá à disposição da justiça e as investigações do caso prosseguirão. (S.D)

REGIÃO METROPOLITANA

Polícia prende mais de 790 pessoas Golpes em parque aquático da Ilha
POLÍCIA CIVIL

POLICIA CIVIL

FORAM 797 PRISÕES EM OPERAÇÕES REALIZADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA
Mais de 790 prisões nos cinco primeiros
meses de 2020. Esse foi o saldo positivo das
operações da Polícia Civil nas cidades do
interior do Maranhão. As ações são comandadas ela Superintendência de Polícia Civil
do Interior (SPCI), que é cheﬁada pelo delegado Guilherme Campelo.
Somente no mês de maio foram 140 prisões, apreensão considerável de quantidade de drogas, seis veículos recuperados,
cerca de 20 armas de fogos apreendidas e
muita munição. Estes números alcançados
são o resultado de um trabalho complexo
de investigação integrado pela SPCI, Delegacias Regionais e Delegacias Municipais.
Dentre estas prisões, vale destacar 78
decorrentes de Autos de Prisão em Flagrante, 37 de cumprimento de Mandado de
Prisão Preventiva, 12 de Mandados de Prisão Temporária, quatro de Mandados de
Internação Provisória, três de Auto de
Apreensão em Flagrante, três de Mandado
de Sentença Penal e duas de Mandado de
Recaptura.

Mais números

Além do mês de maio, com 140 prisões,
as ações dos meses de janeiro a abril rende-

ram mais 657 prisões. Os meses de janeiro
e abril renderam mais prisões, sendo que
fevereiro e março mantiveram médias, assim como maio.
• Janeiro – 186
• Fevereiro – 159
• Março – 140
• Abril – 172

Aproximação com população

A Superintendência de Polícia Civil do
Interior (SCI) possui o perﬁl oﬁcial do Instagram (@spcipcma), como forma de aproximar a sociedade da polícia e otimizar o
combate à criminalidade. Também disponibiliza o serviço de WhatsApp, através do
número (98) 98422-5028, para denúncias
de todos os tipos de crimes. O sigilo do denunciante é garantido e, além de não ser
necessária a identiﬁcação, esta forma de
comunicação permite o envio de vídeos,
fotos e documentos.
O serviço funciona 24 horas por dia e
abrange todo Maranhão. Estas denúncias
não são registro de ocorrência, mas sim a
captação de informações que serão repassadas às delegacias responsáveis e poderão
ser utilizadas nas investigações. (S.D)

O SUSPEITO CLONAVA CARTÕES, COMPRAVA INGRESSOS DO PARQUE E REVENDIA NA INTERNET
Uma operação do Departamento de
Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT),
órgão ligado à Superintendência Estadual
de Investigações Criminais (Seic)), cumpriu ontem, quarta-feira (3), mandados
de busca e apreensão e de prisão preventiva expedidos pelo Juiz Flavio Roberto Ribeiro Soares, da Central de Inquéritos de
São Luís, contra um homem, que mora no
bairro Jardim América, em São Luís.
Após 11 meses de investigações, a polícia chegou a uma quadrilha, e ao suspeito.
que juntamente com alguns comparsas
clonava cartões de créditos e efetuava
compras em sites.
Após a ação criminosa, ele revendia as
mercadorias na própria internet. Uma das

principais vítimas até agora identiﬁcada é
um parque aquático, localizado na região
metropolitana de São Luís.
O prejuízo causado pela quadrilha com
a venda de ingressos comprados com esses cartões soma mais de R$ 40 mil. O suspeito, em depoimento, conﬁrmou que
participa sim desta quadrilha, onde indicou a participação de outros membros
envolvidos. A operação continua na busca
da localização e identiﬁcação dos outros
elementos envolvidos.
Após todos os trâmites legais, o suspeito foi encaminhado para realização de
exame de corpo de delito e apresentação
no Centro de Triagem de Pedrinhas, onde
ﬁcará à disposição da Justiça. (S.D)
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LOUVADO SEJA DEUS

Sancionada a lei que institui o Zoneamento
Ecológico Econômico do Bioma Amazônico
CPMI das fake
news identiﬁca
mais de 2
milhões de
anúncios
pagos com
verba do
governo

Deputados
destacam
projeto em que
mulher chefe
de família terá
prioridade
no auxílio
emergencial

PÁG.7

Secretárias
deixam o
governo
para disputar
as eleições
e Rubens
Jr toma posse
na Câmara

PÁG.3

PÁG.3

Rodrigo Maia
defende
ampla maioria
no Congresso
Nacional
para aprovar
lei contra fake
news

PÁG.2

PÁG.7

Stellar Banner

GILSON FERREIRA

CHEGA AO FIM
A RETIRADA
DO MINÉRIO DE
FERRO DO NAVIO
ENCALHADO NO
MARANHÃO
A Marinha do Brasil informou ontem (3) que foi encerrada a
fase de retirada da carga do navio mercante Stellar Banner, que
está encalhado na costa maranhense desde a noite do dia 24 de
fevereiro, deste ano. Foram removidas 145 mil toneladas de minério
de ferro, e logo dado início da etapa de reﬂutuação. PÁG.5

O navio Stellar Banner encalhou na costa maranhense, na noite do dia 24 de fevereiro, deste ano, logo após
deixar o Porto da Ponta da Madeira

Aprovada
suspensão de
reajuste de
remédios e de
planos de saúde

Segurança reforça
atuação das polícias
no combate a crimes
durante pandemia
As operações de contenção a crimes foram intensiﬁcadas
pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP),
mobilizando as Polícias Civil e Militar do Maranhão. Os
grupamentos promovem investigação e prisões de envolvidos
em crimes diversos, além de prestar apoio em atividades
de controle à pandemia do novo coronavírus. PÁG.11

Erlanio Xavier se
afasta e Eric Costa
assume presidência
da Famem
PÁG.3

Entre as ações das forças de segurança do Maranhão, durante
a pandemia, está a apreensão de 40 quilos de maconha e a
prisão do suspeito, em Açailândia

Bolsonaro diz que
pode liberar mais
parcelas do auxílio
emergencial

YELLOW BLACK

PÁG.11

Ilha de São Luís
registra novo
aumento no número
de casos da Covid-19

PÁG.4

Cotação – Comercial C. R$ 5,0832| V. R$ 5,0862 – Turismo C. R$ 5,05 | V. 5,36 – Euro C. R$ 5,717| V. R$5,7224 – Libra C. R$ 6,3979 | V. R$ 6,4037– Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Preamar – 17:55 5:29 6,1 m| 1ªBaixamar– 11:58 0,1 m| 2ª Preamar– 17:58 5,8 m|
Loteria – Mega Sena – 2267 (03/06/2020) 20-32-33-48-49-53 | Quina – 5286 (03/06/2020) – 33-36-44-71-75 |
Lotofácil – 1975 (03/06/2020) – 02-05-07-08-09-10-11-12-13-16-17-20-22-23-25 |
CYAN MAGENTA

O ajuste anual de preços de medicamentos e de planos e
seguros privados de saúde pode ser suspenso durante a
pandemia de coronavírus. O Senado aprovou na última
terça-feira (2), com 71 votos a favor e 2 contrários,
o PL 1.542/2020, do senador Eduardo Braga.

PÁG.12

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

24° – 31°

Manhã

Tarde

Noite
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Atos, Fatos & Baratos

P E Q U E N O

“Para o triunfo do mal só é preciso que os bons
homens não façam nada”.
(Edmund Burke)

drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br

Secretárias deixam o
governo para disputar as
eleições e Rubens Jr toma
posse na Câmara
Duas desincompatibilizações
no Governo do Estado,
publicadas no Diário Oﬁcial,
despertaram curiosidade: a
da deputada Ana do Gás, que
vinha comandando a Secretaria
da Mulher, e de Fabiana Villar,
sobrinha do deputado federal
Josimar de Maranhãozinho,
que comandava a Secretaria de
Agricultura.
Ana do Gás, depois de se
desincompatibilizar, já deu
entrada em pedido de licença
do cargo de deputada estadual
para, supostamente, cuidar de
sua campanha a prefeita do
município de Santo Antônio
dos Lopes. Com isso, o
suplente Zito Rolim continua
no mandado parlamentar.
Há uma possibilidade
de Ana do Gás ter se
desincompatibilizado para se
dedicar à campanha do marido
Eunélio Mendonça a prefeito
de Santo Antônio, caso haja
algum questionamento sobre
a candidatura dele na Justiça
Eleitoral devido a problemas
com a lei da ﬁcha limpa.
Quanto à sobrinha de Josimar,
a informação inicial de que
Fabiana se desincompatibilizou
para disputar uma cadeira na
Câmara Municipal de São Luís
pelo Avante, não procede.
Outras desincompatibilizações
– Deixaram o governo também
o secretário de Cidades e
deputado federal licenciado
Rubens Júnior, que retornou
à Câmara Federal, onde

tomou posse nessa quartafeira, 3. Em contato com
O INFORMANTE, no
entanto, Rubens Jr informou
que ﬁcará no mandado de
deputado federal até a próxima
segunda-feira, quando então
se licenciará para cuidar da
sua pré-campanha a prefeito
de São Luís e também a outras
pré-candidaturas do PCdoB no
interior do Estado.
O diretor presidente do Iterma,
Raimundo Lídio, também se
desincompatibilizou do cargo
e vai disputar a Prefeitura de
Paulino Neves, na região dos
Lençóis Maranhenses.
Rafael Ribeiro, secretário de
Meio Ambiente, por sua vez,
deixa o cargo possivelmente
para ser candidato a viceprefeito de São Luís na chapa
de Rubens Júnior.
A ex-secretária não pode
ser candidata a vereadora
devido ao prazo de
desincompatibilização para
concorrer a uma cadeira em
Câmara Municipal que expirou
em 4 de abril. Portanto, a
informação de que ela deixou
o governo para disputar um
mandato de vereador pelo
Avante em São Luís está
descartada. É provável que
tenha saído para ser colocada
à disposição pelo partido,
controlado por Josimar, para
uma eventual candidatura a
vice-prefeita. As pedras do
tabuleiro estão sendo mexidas.

Feliz aniversário, Aline!
Um destaque especial
nesta quinta-feira (4 de
junho) para Aline Maria
Bogéa de Matos, que
completa 4 aninhos na
data de hoje. Filha da
ﬁsioterapeuta Patrícia
Rabêlo Bogéa de Matos e
do odontólogo Maurício
de Matos, a aniversariante
recebe o carinho de toda
equipe que faz o Jornal
Pequeno. Muita saúde,
brincadeiras e felicidades.
Parabéns!

Daniella Tema repudia carga horária
abusiva imposta aos proﬁssionais da
saúde da rede privada
A deputada estadual Daniella
Tema saiu em defesa dos
proﬁssionais da saúde do
Maranhão, em relação às diversas
denúncias que tem recebido, sobre
o aumento da jornada de trabalho
abusiva de enfermeiros da rede
privada de hospitais, sem qualquer
perspectiva de aumento nos
vencimentos. Durante a sessão
plenária por videoconferência
realizada na última terça-feira
(2), a parlamentar fez um
pronunciamento de repúdio e
se posicionou em apoio aos
proﬁssionais.
“Eu repudio este tipo de prática
na qual nossos enfermeiros estão
sendo submetidos por alguns
hospitais da rede privada. Este
é um momento em que tais
instituições deveriam valorizar
todos os proﬁssionais que estão
trabalhando na linha de frente
de combate e enfrentamento ao
coronavírus, jamais explorando
ou coagindo estes trabalhadores
a aumentarem a sua carga horária
de trabalho, sem sequer dar o

direito legítimo deles, de melhorar
os seus vencimentos”, denunciou
a parlamentar.
As denúncias, relatadas à
deputada Daniella Tema, dizem
respeito ao aumento da jornada
de 12x60h (12 horas de trabalho
por 60 horas de descanso) para
12x36h (12 horas de trabalho por
36 horas de descanso), o que na
prática signiﬁca aumento de 50%
no horário de trabalho.
Além disso, as denúncias
envolvem também tentativa de
coação dos proﬁssionais, para que
aceitem o aumento da jornada sem
o aumento de remuneração e sem
escolha: ou assinam ou correm o
risco de serem demitidos.
“Jamais podemos aceitar este
tipo de coação, me junto aos
demais deputados da Assembleia
Legislativa para que continuemos
a apurar e investigar estas
denúncias para que providências
sejam tomadas, continuaremos
a ﬁscalizar”, aﬁrmou a deputada
Daniella Tema.

Hildo apresenta projeto que torna
permanente 13º aos beneﬁciários
do Bolsa Família no Brasil
GIL MARANHÃO

O vice-líder da bancada do MDB
na Câmara dos Deputados, Hildo
Rocha (MA), apresentou projeto
de lei que torna permanente o
décimo terceiro salário para os
beneﬁciários do Programa Bolsa
Família em todo o Brasil.
O parlamentar maranhense
lembrou ressaltou que, no
ano passado, todas as famílias
cadastradas no Bolsa Família
foram beneﬁciadas com o décimo
terceiro salário. “No estado
Maranhão, 927 mil famílias foram
beneﬁciadas por essa iniciativa
do presidente Jair Bolsonaro”,
destacou.
Na opinião do deputado
emedebista, a iniciativa do
governo federal ajudou a dar
um pouco mais de dignidade a
milhares de famílias maranhenses
que se encontram na extrema
pobreza.
Contudo, ele lamentou que apesar
da importância dessa atitude, os
opositores radicais do presidente
Bolsonaro ﬁzeram de tudo
para que a Medida Provisória
898/2019, que cria o 13º para os
beneﬁciários do Bolsa Família,
não fosse votado e perdesse a
validade.
“Por causa da irresponsabilidade
e radicalismo dos senadores e
deputados opositores ao governo
do presidente Jair Bolsonaro o
décimo terceiro do Bolsa Família

• Pessoalmente eu não me
preocupo em nada com uma
possível 2 onda do Covid no
Brasil - pq acho que a 1 onda vai
demorar tanto que talvez nem
acabe ... @tecomedina
Hildo Rocha defende pagamento permanente do 13º salário para
beneficiários do Bolsa Família
só teve validade no ano 2019”,
frisou Rocha.
“Por não ter sido votado a tempo
no Congresso Nacional a Medida
Provisória caducou, perdeu
eﬁcácia. Assim apresentei o
Projeto de Lei 2097/2020 que cria,
de forma permanente, o décimo
terceiro para os beneﬁciários do
Bolsa Família”, acrescentou.

REPASSE AO
MARANHÃO
– Hildo Rocha aﬁrma que se o
meu projeto for aprovado, “todos
os anos os beneﬁciários do Bolsa
Família receberão o décimo
terceiro salário tranquilamente”
e de forma permanente. O
parlamentar informou, ainda,

que no estado Maranhão, mais
de três milhões de pessoas são
beneﬁciadas pelo Programa Bolsa
Família.
“Só em dezembro do ano
passado, o governo do presidente
Jair Bolsonaro repassou R$
403 milhões para famílias
maranhenses beneﬁciárias do
programa. Durante o ano de
2019 o governo federal pagou
aproximadamente R$ 3 bilhões
aos beneﬁciários do Bolsa Família
no Maranhão, proporcionando
dignidade às famílias e injetando
recursos para movimentar a
economia do nosso Estado”,
frisou.

será gradual e todas as medidas
de segurança serão tomadas”
destacou.
Entre os projetos aprovados
está o que prevê aplicações de
penalidades a laboratórios de
análises clínicas e fornecedores
de serviços que elevarem, sem
justa causa, os preços de serviços,
em decorrência de situações
de emergência ou calamidade
pública. A proposição é de autoria
da vereadora Concita Pinto
(PCdoB).
Os parlamentares também
aprovaram, em primeira, segunda
votação e redação ﬁnal, o PL
074/20, de autoria do vereador
Chico Carvalho (PSL), que
autoriza a realização de testes
laboratoriais em pessoas idosas
e com diﬁculdade de locomoção
com sintomas da Covid-19,
enquanto permanecer o estado
de calamidade pública decretado
pelo governo; o PL 082/20, que
cria o programa de acolhimento
emergencial de mulheres em
situação de violência doméstica

enquanto durarem as medidas
de quarentena e restrições de
atividades.
O Legislativo analisou o Projeto
de Lei 085/20, do Executivo
Municipal, que institui Programa
Especial de Recuperação de
Créditos da Fazenda Municipal de
São Luís - REFAZ, como medida
temporária, devido à pandemia
do Coronavírus. A proposta foi
encaminhada para as Comissões
de Justiça e Orçamento.
Os outros projetos de lei
propostos pelos vereadores foram
encaminhados para análise das
comissões da Câmara. Após
o parecer de cada uma, eles
retornarão à pauta, serão votados
pelo Parlamento e envidados
para a Prefeitura. Todos os
requerimentos apreciados na
sessão foram encaminhados ao
Executivo Municipal para sejam
tomadas as devidas providências.
A Câmara Municipal de São Luís
voltará a se reunir remotamente
na próxima semana, mas a sessão
ainda não tem data deﬁnida.

MP Eleitoral representa contra Braide
por suposta propaganda irregular
O Ministério Público Eleitoral
ajuizou representação
por propaganda eleitoral
supostamente irregular contra o
deputado federal e pré-candidato
a prefeito de São Luís, Eduardo
Braide (Podemos).
Para o MPE, ao veicular
mensagem de vídeo em
homenagem ao Dia das Mães
na grade de programação da TV
Mirante, aﬁliada da Rede Globo,
Braide teria cometido propaganda
eleitoral extemporânea. O vídeo
foi anexado ao processo.

O nosso abraço desta quinta-feira
vai para o prefeito de Barra do
Corda, Eric Costa, que assume
a presidência da Federação
dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem), após a
saída de Erlanio Xavier, agora,
dedicado unicamente à campanha
de reeleição em Igarapé Grande.

Tuitaços

Câmara de São Luís aprova novos projetos
que reforçam combate ao coronavírus
A Câmara Municipal de São Luís
aprovou nesta quarta-feira (3),
durante sessão extraordinária
remota transmitida ao vivo pelo
canal da Casa no YouTube,
projetos de lei e requerimentos
que reforçam a continuidade do
combate à Covid-19 na capital
maranhense.
A sessão virtual foi dirigida
pelo presidente do Legislativo
Ludovicense, vereador Osmar
Filho (PDT), que destacou a
importância da continuidade dos
trabalhos no período da pandemia.
Osmar encaminhou 17 projetos
de leis, aprovados em sessões
anteriores, para o Diário Oﬁcial
do Município a ﬁm de serem
promulgados.
“Estamos em diálogo permanente
com o colegiado. O parlamento
não parou de trabalhar durante
os dias de distanciamento e
aprovou medidas necessárias
para o combate da doença. Mas
estamos estudando a retomada
aos trabalhos de forma presencial
no dia 15 de junho. A volta

Abraço do Dia

A Representação, assinada
pela promotora de justiça Lena
Ripardo Pauxis, considera que
o expediente, “a pretexto de
difundir meras felicitações em
data comemorativa, serviu para
promover a imagem do précandidato junto à população
de São Luís”. Destaca, ainda,
a manifestação do Ministério
Público que o uso de propaganda
paga na televisão “é proscrito
mesmo ao longo da época
regular de propaganda eleitoral,
conduta esta que evidentemente

compromete o equilíbrio na
disputa política e a lisura
do processo eleitoral que se
avizinha”.

PEDIDOS
A representação do MPE
requer que o pré-candidato seja
condenado ao pagamento da multa
deﬁnida pela Lei das Eleições
e pela Resolução do TSE nº
23.610/2019 no valor de R$ 5 mil
a R$ 25 mil, ou o equivalente ao
custo da propaganda, se este for
maior.
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• Se você não quebrou com a
quarentena burra, agora vão
te quebrar na porrada. O ﬁque
em casa virou vá para a rua. O
importante é quebrar. @GFiuza_
Oﬁcial
• 31,3 mil mortos e 558 mil
infectados, sem contar as
subnotiﬁcações.
E a providência mais eﬁciente
do governo federal foi demitir
2 Ministros da Saúde durante a
pandemia e nomear um interino
que não tem nenhuma experiência
no setor.
É GRIPEZINHA né, e daí?? @
JanethWinehouse
• Eu n quero saber em quem você
votou, eu quero saber se você é
brasileiro e está sofrendo pelo
desgoverno do país. A minha luta
é pelo descaso à vida e opressão à
liberdade. Aqui, são bem-vindos
todos os cidadãos. Suas atitudes
te deﬁnem, seu partido não. @
Alinerr
• O presidente da Fundação
Palmares, Sérgio, é um homem
amargo. Odeia as pessoas, a sua
própria história. Passará, será
esquecido. Chamar o movimento
negro de “escória maldita” é
um comportamento execrável.
A contribuição da cultura negra
ao país é indestrutível. @
elizianegama

Rarará
O gerente chama o empregado da
área de produção, um armário de
1,90m, 100 kg recém admitido, e
pergunta:
- Qual é o seu nome???
- Eduardo.
- Olhe, eu não sei em que
espelunca você trabalhou antes,
mas aqui nós não chamamos
pelo seu primeiro nome. Eu só
chamo meus funcionários pelo
sobrenome.Saiba que eu sou seu
gerente, me chame de Mendonça.
- Sim, sr. Mendonça.
- Quero saber qual é o seu nome
completo???
o empregado responde:
- Eduardo Paixão, senhor.
- Tudo bem, Eduardo, pode ir
agora.

Sobe/Desce
Sobe
As obras de recuperação da
cobertura do Terminal Rodoviário
de São Luís, correspondente a
área de dois mil metros quadrados
interditada pela Defesa Civil,
foram ﬁnalizadas.Foram trocadas
as chapas do banzo inferior e
superior do teto, os parafusos que
ﬁxam as chapas, substituição de
telhas e calhas daniﬁcadas, além
da limpeza de toda a estrutura
de alumínio da cobertura. Com
a ﬁnalização da obra serão
reativadas mais 14 baias de
embarque e desembarque.

Desce
O ex-prefeito de Pedreiras,
Francisco Fernandes da Silva
(2013/2016), conhecido como
Totonho Chicote, foi condenado
por violação à Lei de Improbidade
Administrativa, em consequência
do não repasse de recursos para
pagamento de dívidas judiciais do
município (precatórios).
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Shoppings no vermelho
A reabertura de shoppings em várias cidades do País tem revelado
cenário desanimador para o setor. A ALSHOP, a maior associação de
lojistas de shoppings do Brasil – presentes em cerca de 300 unidades
– revela à Coluna que até 20% das 105 mil lojas da sua carteira estão
em processo de fechamento ou já fechadas diante da crise econômica
gerada pela pandemia do coronavírus. Isso signiﬁca mais de 120 mil
desempregados na praça desde março, segundo pesquisa da entidade
com suas associadas. A ABRASCE, a gigante associação de donos de
shoppings, não passou seus números.

Exército voa
O Exército Brasileiro vai
realizar um sonho, o de ter sua
própria frota aérea para apoio a
tropa e logística em operações
– hoje o EB precisa do apoio da
FAB.

Exército voa 2
O presidente Jair Bolsonaro
assinou o Decreto 10.386
determinando que Marinha

e Aeronáutica elaborem
cooperação para a reestruturação
da aviação do Exército.

Adeus, Disney?
A Embaixada dos Estados
Unidos já recebeu dezenas
telefonemas de denúncias
com nomes de militantes e
apoiadores do Antifas no Brasil.
Como notório, o grupo foi
enquadrado como terrorista pelo
presidente Donald Trump.

Brazuca
O brasileiro Danilo Sena, pernambucano há 20 anos radicado nos
EUA, se elegeu ontem deputado pelo Estado de Massachusetts,
pelo Partido Democrata. Obteve 4.226 votos. Foi eleito por seis
distritos, na região polarizada pela cidade de Boston. É a primeira
vez que um brasileiro ganha essa posição no Estado.

Te cuida, Frota
O advogado Paulo César de
Faria, de Brasília, e outros
sete signatários representaram
na Procuradoria Geral da
República contra o deputado
federal Alexandre Frota (PSDBSP). Requerem que o MPF
investigue suposto crime de
incitação à violência, nos posts
do parlamentar nas redes sociais,
sobre os protestos nas ruas.

Mapa astral
O mapa astral de junho para
o prefeito Geraldo Júlio, do
Recife, prevê dias nebulosos.
Além do desaﬁo de explicar
ao povo que foi legal a compra
supostamente superfaturada
de 500 respiradores por R$
11 milhões, de uma empresa
veterinária (!), terá que diminuir
a tensão dentro do PSB
municipal, em ano eleitoral.

Mapa judicial
Não bastasse esse cenário, o
irmão do saudoso Eduardo
Campos, o advogado Antônio
Campos, anda quieto e provoca
tensão nos socialistas. Seu

depoimento bomba sobre
supostas irregularidades da
cúpula do PSB em Pernambuco
está em segredo de justiça.

Imparcial?
Conselheiros da Agência
Nacional do Petróleo estão
estupefatos com a ousadia
bajuladora de repórter que
venceu o Prêmio Plural de
Jornalismo 2019 e conota
estar a serviço da entidade
que o condecorou. Ele produz
reportagem para denegrir
a imagem da ANP, que
autorizou recentemente projeto
inovador para o mercado de
combustíveis.

É que..
..O projeto contraria os interesses das distribuidoras de combustíveis,
que estavam à frente da Plural e foram condenadas pelo CADE pela
prática de cartel.

Fui!
Um empresário radicado no Rio de Janeiro há anos desistiu, nesse
baixo astral político-policial-econômico que vive a cidade. Está
vendendo seus negócios e prepara a mudança para o exterior.

Brasileiros..
Levantamento da GS Ciência do Consumo sobre expectativas do
consumidor pós-pandemia revela que 38,7% dos 454 entrevistados
de todo o País estão pouco seguros em frequentar locais públicos – e
35,9% estão seguros. A despeito, bares e restaurantes serão os locais
mais procurados. Mais de 80% continuarão a comprar via canais
digitais.

Referência
Macapá tornou-se referência em saúde na região Norte, procurada
por muitos pacientes de outros Estados para tratamentos nos hospitais
Sarah (reabilitação) e de Amor (combate ao câncer).

ESPLANADEIRA
# A Castrol entregará 12 mil máscaras de proteção para motoboys
no Rio de Janeiro, BH e Fortaleza em parceria com a Duas Rodas
e a Rappi. # O Superintendente de Leitura da Secretaria do Rio,
Pedro Gerolimich e o ator Érico Brás fazem live hoje, às 18h, sobre
livros, educação e racismo. No perﬁl @pedrodolivro. # “Santiago”,
novo doc de João Moreira Salles, sobre a vida do mordomo da
família, será exibido no Canal Curta! dia 10, às 22h30. # A Mandaê,
plataforma de tecnologia em inteligência logística, registra aumento
de 43,5% no volume de encomendas no mês de abril.

Bolsonaro diz que pode liberar mais
parcelas do auxílio emergencial
O presidente Jair Bolsonaro
aﬁrmou na última terça (2) que
pode liberar mais três parcelas do
auxílio emergencial, criado em
razão da crise econômica causada
pelo novo coronavírus.
Bolsonaro também disse que
espera que governadores adotem
medidas que permitam que a
população volte a trabalhar.
“Temos mais uma parcela de R$
600, depois mais duas acertadas
com o Paulo Guedes. Falta deﬁnir
aí o montante. E vamos esperar
que até lá os outros governadores
entendam o que seja melhor para
o seu estado e adotem medidas
para voltar aí o povo a trabalhar”,
disse Bolsonaro ao falar com

apoiadores na saída do Palácio da
Alvorada.
Desde o início da pandemia,
Bolsonaro tem dado declarações
contra o isolamento horizontal.
Ele defende a abertura de
comércios e que apenas pessoas
do grupo de risco e idosos ﬁquem
em quarentena.
“Os problemas estão se
avolumando. O pessoal informal,
eu já falei pra vocês, 38 mi de
pessoas, eles perderam quase
tudo. Ninguém vende mais
biscoito Globo na praia do Rio.
Nem vende mate na arquibancada
do estádio de futebol e nem no
churrasquinho de gato na praça.
Isso é atividade de cada um. Essas

pessoas estão em casa graças ao
auxílio, que é de todo mundo,
é dinheiro de todo povo. R$
600 para eles senão o desespero
teria batido neles e problemas
outros poderiam ter tido”, disse
Bolsonaro.
Pouco antes destas declarações,
entretanto, mas na mesma
conversa com apoiadores, o
presidente havia dito que os
valores das próximas parcelas
podem ser menores. Bolsonaro
não deu detalhes de como isso
aconteceria.
O benefício do auxílio
emergencial foi sancionado pelo
presidente no dia 1º de abril. Na
época, Bolsonaro aﬁrmou que o

montante de R$ 600,00 seria pago
por três meses em razão da crise
econômica causada pela pandemia
do novo coronavírus.
O governo deﬁniu que o benefício
duraria três meses ou até o ﬁm
da emergência do coronavírus no
país. A validade do auxílio pode
ser prorrogada de acordo com a
necessidade.
Têm direito ao benefício
trabalhadores informais;
desempregados; MEIs e
contribuintes individuais do INSS;
maiores de idade; e que cumpram
requisitos de renda média. A
mulher que for mãe e chefe de
família pode receber R$ 1,2 mil
por mês. (G1)

Cidades de 15 estados poderão estruturar projetos
para concessão de serviços de iluminação pública
Quarenta e seis cidades
brasileiras foram habilitadas
para a estruturação de projetos
de concessão de serviços de
iluminação pública nos moldes
estipulados pelo Ministério do
Desenvolvimento Regional
(MDR), a Secretaria Especial
do Programa de Parcerias e
Investimentos (SPPI) e a Caixa
Econômica Federal. Os recursos
para o custeio dos estudos serão
disponibilizados pelo Fundo
de Apoio à Estruturação e ao
Desenvolvimento de Projetos de
Concessão e Parcerias PúblicoPrivadas (FEP), administrado pela
Caixa.
Poderão ser beneﬁciados
municípios da Bahia, Ceará,
Espírito Santo, Mato Grosso do
Sul, Maranhão, Minas Gerais,
Pará, Paraná, Pernambuco, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul, Rondônia,
Santa Catarina e São Paulo. A
expectativa é que mais de 10,6
milhões de pessoas possam
usufruir dos serviços.
Atualmente, há 16 projetos
de iluminação pública no País
recebendo apoio do MDR e da
SPPI. Essas iniciativas deverão
beneﬁciar cerca de 6 milhões
de pessoas, com investimentos
da ordem de R$ 1 bilhão. A
expectativa é que seis projetos
possam ser licitados ainda este ano.

CENÁRIO
Os parques de iluminação pública

A lista dos municípios
selecionados pode ser
consultada abaixo:
BAHIA (5)
Ilhéus
Juazeiro
Santo Antônio de Jesus
Simões Filho
Teixeira de Freitas

CEARÁ (1)
Maranguape

ESPÍRITO SANTO (4)
Cariacica
Colatina
Guarapari
Vitória

MINAS GERAIS (5)
Araguari
Conselheiro Lafaiete
Ituiutaba
Sabará
Vespasiano

PARÁ (4)
Barcarena
Paragominas
Santarém
São Félix do Xingu

PARANÁ (5)
Almirante Tamandaré
Fazenda Rio Grande
Foz do Iguaçu
Piraquara
Ponta Grossa

RIO GRANDE DO
NORTE (2)
Mossoró
São Gonçalo do Amarante

RIO GRANDE DO SUL
(3)
Alvorada
Caxias do Sul
Viamão

RONDÔNIA (1)
Ariquemes

SANTA CATARINA (1)
Chapecó

SÃO PAULO (8)

MARANHÃO (2)

RIO DE JANEIRO (2)

Imperatriz
Timon

Nova Iguaçu
Queimados

Araçatuba
Birigui
Guarujá
Itanhaém
Itu
Ribeirão Preto
Santa Bárbara d’Oeste
Votorantim

de lâmpadas de LED nos postes,
combinado com sistemas de
gestão e controle inteligentes, por
exemplo, poderia reduzir em até
65% o consumo de energia dos
sistemas de iluminação pública,
de acordo com estudos feitos no
âmbito do FEP.
Assessoramento técnico e
ﬁnanceiro
O objetivo do Fundo é prover
assessoramento técnico e

ﬁnanceiro aos municípios
brasileiros para a estruturação de
projetos de concessão em áreas
diversas. Por meio do FEP, o
Governo Federal está apoiando
29 projetos de concessão e
parcerias público-privadas (PPPs)
que beneﬁciam 50 cidades em
todas as regiões do País. Os
setores apoiados são de resíduos
sólidos, esgotamento sanitário e
iluminação pública.

MATO GROSSO DO SUL
(1)
Campo Grande

em todo o Brasil contam com
mais de 18 milhões de pontos
de luz e representam, segundo
estimativas, 4% do consumo total
da energia elétrica consumida
no País. Em grande parte dos
municípios, esses gastos são o
segundo maior item orçamentário,
perdendo apenas para a folha de
pagamentos.
Inovações tecnológicas recentes
possibilitam melhorias. O uso

PERNAMBUCO (2)
Cabo de Santo Agostinho
Olinda

Órgãos do Estado retomam na próxima
segunda-feira o atendimento ao público
Secretarias e outras instituições
estaduais que precisaram
suspender o atendimento ao
público, por conta do coronavírus,
agora retomam suas atividades
externas. A partir de segundafeira (8), os serviços à população
voltam com o seguimento de
medidas de proteção contra o
vírus. Entre as estratégias está
a distribuição de álcool em
gel e máscaras, revezamento
de servidores, assim como
instalações especíﬁcas para
minimizar o contato e cumprir as
normas de distanciamento.
Nas unidades do Procon/Viva,

o retorno dos atendimentos
presenciais acontece de
forma gradual. Nesta etapa,
será exclusivamente por
agendamento, a ﬁm de evitar
aglomerações e cumprir normas
de segurança sanitária. Dentro
e fora das unidades haverá
demarcação e organização
das ﬁlas, distanciamento entre
atendentes e cidadãos, triagem
e direcionamento dos casos na
área externa. A entrada só será
permitida com uso de máscaras e
higienização das mãos com álcool
em gel.
Os serviços oferecidos nesta

fase são emissão da carteira de
identidade, formalização das
reclamações no Procon e serviços
do Detran.
A Junta Comercial do Maranhão
(Jucema) retorna com o registro
empresarial, com uso obrigatório
da máscara e servidores com todos
os equipamentos de proteção
individual. O atendimento será de
9h às 13h. No entanto, o acesso
à maioria dos serviços do órgão
pode ser feito online no Jucema
Digital e por telefone, chat, email
e whatsapp.
Na Secretaria de Estado de
Transparência e Controle (STC)

cada servidor receberá três
máscaras de proteção e será
mantido distanciamento de dois
metros entre as pessoas, em todos
os ambientes.
O Detran-MA promove ações
como distribuição de álcool em
gel ao público e de máscaras
acrílicas para vistoriadores; entre
outras medidas. As medidas são
adotadas na Região Metropolitana
de São Luís, postos avançados e
Ciretrans (interior do Estado). O
agendamento para atendimento
pode ser feito no www.detran.
ma.gov.br.
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Improbidade

Ex-prefeito é condenado por inadimplência
no pagamento de dívida judicial do município
O ex-prefeito de Pedreiras,
Francisco Fernandes da Silva
(2013/2016), foi condenado
pelo juiz Marco Adriano Ramos
Fonsêca (1ª Vara de Pedreiras),
por violação à Lei de Improbidade
Administrativa (Lei 8.429/92),
em consequência do não repasse
de recursos para pagamento de
dívidas judiciais do município
(precatórios).
O juiz aplicou ao ex-prefeito as
penalidades de suspensão dos
direitos políticos pelo prazo
de quatro anos; pagamento de
multa civil de vinte vezes o valor
da remuneração recebida no
cargo em 2016; ressarcimento
integral do dano no valor de
R$ 77.445,83, atualizado até
26/09/2016; proibição de contratar
com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos ﬁscais
ou creditícios, pelo prazo de três
anos e ao pagamento de custas
processuais.
Conforme a sentença, a lesão
ﬁnanceira ao Erário ﬁcou
evidenciada pelo montante
pago a título de juros e correção
monetária por decorrência
da demora no pagamento,
correspondendo à diferença
entre o valor atualizado e o
valor original de cada precatório
devido a J. A. N. (R$ 21.200,69)
e Enciza Engenharia (R$
56.245,14), no total de R$
77.445,83

PRECATÓRIOS
O ex-gestor foi acusado pelo
Ministério Público, na “Ação
Civil Pública por Atos de
Improbidade Administrativa”,
de deixar de realizar o repasse
de recursos para pagamento de
precatórios perante o Tribunal de
Justiça do Maranhão, de forma
injustiﬁcada, embora tenha sido
alertado pela presidência do
órgão, resultando na realização de
sequestro nas contas municipais
no valor de R$ 189.464,62.
O ex-prefeito se manifestou,

DIVULGAÇÃO

O ex-prefeito Francisco Fernandes da Silva foi condenado por não ter efetuado um pagamento precatórios
aﬁrmando que a falta do
pagamento não se deu por
desrespeito ao Judiciário, mas
devido a redução dos repasses
de Fundo de Participação dos
Municípios (FPM); e que teria
solicitado a liberação de saldo
na conta bancária na Justiça
do Trabalho, para viabilizar o
adimplemento dos precatórios
perante o TJMA.
Integrou os autos Processo
Administrativo que tramitou na
Coordenadoria de Precatórios do
TJMA, onde consta não haver os
repasses mensais dos recursos
destinados ao pagamento de
precatórios do exercício 2016.
E a decisão determinando a
regularização dos repasses dos
precatórios acumulados (R$
1.136.787,66), sob pena de
sequestro.
Após notiﬁcação, o gestor
realizou o pagamento da quantia
de R$ 400 mil, mediante
transferência do saldo da conta

da Vara do Trabalho de Pedreiras,
permanecendo o débito que
motivou decisão (15/09/2016), de
parcelamento do débito, contra a
qual o Município ingressou com
Agravo Interno - não acolhido.
Consequentemente, o Município
de Pedreiras não realizou repasses
do mês de outubro/2016, que
resultou na ordem de sequestro.
Na fundamentação da sentença,
o juiz informou que o gestor
deixou de cumprir ou mesmo
de realizar consignação em
pagamento das parcelas mensais
deferidas pelo TJMA, dos meses
de outubro/2016, novembro/2016
e dezembro/2016, além de ter
deixado acumular o débito ao
longo de quatro anos de sua
gestão.
“A continuidade de tal situação
demonstra de forma inequívoca
que o gestor pretendia, de
forma manifesta, permanecer
perpetuando a violação à norma
constitucional, conﬁgurando

em manifesto descumprimento
deliberado e injustiﬁcado,
procrastinando injustiﬁcadamente
o pagamento de crédito líquido
e certo”, declarou o juiz na
sentença.
No entendimento do juiz, com
base nos artigos 37 e artigo 100,
parágrafo 1°, da Constituição
Federal, “o inadimplemento
injustiﬁcado de precatórios viola
os princípios da Administração
Pública, desatende o princípio
da legalidade, tendo a Carta
Constitucional consagrado
expressamente a possibilidade de
responsabilização do gestor pelo
descumprimento desta obrigação”.
O juiz lembrou ainda que o artigo
1º, §1º da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LC nº 101/00), impõe
o dever jurídico da boa gestão
ﬁscal, em compasso com o direito
dos administrados de uma boa
administração pública.

TJ concede liminar em mandado de segurança
do MPMA contra decisão judicial de 1º grau
de denominada “ação de
obrigação de fazer c/c com
tutela de urgência”, a ação
tratava da proteção de direitos
transindividuais, sendo o
instrumento correto a Ação
Civil Pública (ACP). De acordo
com a Lei n° 7.347/85, há um
rol de atores legitimados para a
proposição de ACPs, no qual não
se encontram os advogados.
“O polo ativo é composto por
advogados litisconsortes, que
subscrevem a petição inicial em
nome próprio, não se adequando,
portanto, a qualquer das estritas
hipóteses do artigo 5° da Lei da
Ação Civil Pública”, observou
a promotora de justiça Gabriele
Gadelha Barboza de Almeida.
Em sua manifestação, a 1ª
Promotoria de Justiça de
Buriticupu também assinalou que

a causa da ação já era objeto de
uma Ação Civil Pública proposta
pelo MPMA desde 18 de abril.
A Ação foi extinta pelo juízo de
Buriticupu e aguarda análise de
recursos pelo Tribunal de Justiça
do Maranhão.
“Conforme se afere, o pedido
anteriormente formulado
pelo Ministério Público, em
verdade, é mais amplo, já que
se destina a compelir o Poder
Público Municipal a comprovar
a estruturação de toda a rede
de saúde para enfrentamento
à pandemia (leitos EPIs,
respiradores, testes laboratoriais,
médicos, enfermeiros, demais
proﬁssionais de saúde e outros) e
não apenas a implantação de itens
pontuais tais como ora formulados
(leitos, respiradores e serviço de
desinfecção).”, explicou Gabriele

Gadelha.
A ação do Ministério Público
versa, ainda, sobre o portal da
transparência dos gastos públicos
com a Covid-19.
Em sua decisão, o desembargador
Cleones de Carvalho Cunha
acolheu os argumentos do
Ministério Público aﬁrmando
que, em uma análise inicial “o
ato coator parece-me revestido de
teratologia e ﬂagrante ilegalidade,
na medida em que, a princípio
não competiria a pessoa física, em
nome próprio, pleitear proteção de
direitos transindividuais”.
Dessa forma, o relator do processo
suspendeu o trâmite da “ação de
obrigação de fazer”, dando 10
dias para que o juiz de direito da
1ª Vara da Comarca de Buriticupu
preste as informações que
entender necessárias.

Eneva apoia Governo na implantação
de hospital de campanha em Pedreiras
A Eneva já está negociando
com fornecedores da área de
saúde a compra de equipamentos
hospitalares para apoiar o governo
do Maranhão na instalação de
um hospital de campanha em
Pedreiras, com 40 leitos para
tratamento da Covid-19. A
iniciativa é resultado de parceria
ﬁrmada entre o governo e a
empresa para atender à população
dos municípios do Médio
Mearim e se soma as outras

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N°002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2020.
Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Centro do Guilherme - MA, na forma da Lei Federal n• 10.520 de
17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93
e suas alterações, comunica que no dia 16.06.2020 às 14:00 horas, fará
licitação para prestação de serviços para confecção de próteses dentárias,
na modalidade Pregão Presencial (Ata de Registro de Preço) do tipo Menor
Preço. Os interessados deverão procurar à sede da Prefeitura Municipal, na
Rua do Comercio, s/n°, centro – entro do Guilherme - Ma. O edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central
de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser
consultado ou obtido mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00
(Cinquenta Reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal).
Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão
Permanente de Licitação, no horário de expediente. Base Legal Lei nº
8.666/93 e seus Articulados. Centro do Guilherme - MA, 01 de junho de 2020.
- Carlos Antonio Gomes da Silva - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020
O município de Açailândia (MA), através da Prefeitura Municipal de
Açailândia, por meio da Comissão Central de Licitação – CCL, torna público
aos interessados que, com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, Lei nº 123/2006 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal
nº 136/2015 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal 177/2018
e suas alterações posteriores, fará realizar, às 09:00 h (nove horas) do
dia 23 de junho de 2020, licitação na modalidade Tomada de Preços nº
008/2020, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por
preço global, do tipo menor preço, tendo por objeto a contratação empresa
de engenharia civil para construção das instalações do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, no município de Açailândia
– MA, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. A presente licitação
será realizada no auditório da Prefeitura Municipal de Açailândia, situada na
Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Açailândia (MA). O edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª
feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 14:00h (catorze
horas) e no sítio oﬁcial deste poder executivo – <www.acailandia.ma.gov.br>,
onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos
adicionais no endereço supra ou pelo e-mail <licitacao@acailandia.ma.gov.
br>.. Açailândia/MA, 02 de junho de 2020. Manoel Eduardo Rosa Pinheiro
Presidente da CCL Portaria 016/2020- GAB
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS – SEAPROJ
EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA/MA, torna público que requereu da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA, a Renovação de Outorga para o uso de
água superficial, sob as coordenadas geográficas: (7°4’7,09’’S 44°49’34,07’’W), com vazão autorizada
de (0.0 m³/dia), por período de bombeamento de (0.0 hora/dia), situado na rodovia MA-373, no município
de São Félix de Balsas, a Construção de uma Ponte Rodoviária sobre o Rio Balsas. Com finalidade do uso
não consuntivo da Água, conforme dados constantes no Processo: 20030025905/2020 E-processo n°
55914/2020.
São Luís, 02 de junho de 2020.
JORGE FUMIO KUSABA
Secretário Adjunto de Projeto

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS – SEAPROJ
EDITAL DE COMUNICAÇÃO

Buriticupu

No último dia 29 de maio, o
Tribunal de Justiça do Maranhão
concedeu liminar em mandado
de segurança impetrado, em 27
de maio, pela 1ª Promotoria de
Justiça de Buriticupu. A decisão
suspende um processo que tramita
perante o Poder Judiciário da
Comarca de Buriticupu no qual
não havia legitimidade dos autores
da demanda.
A chamada “ação de obrigação
de fazer”, proposta por sete
advogados que atuam no
município, requeria uma série
de medidas de combate ao novo
coronavírus (Covid-19), como a
compra de respiradores, instalação
de UTIs e limpeza e pulverização
de ruas.
Chamado a se manifestar,
o Ministério Público do
Maranhão apontou que apesar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME-MA.
RUA DO COMERCIO S/N – CENTRO
CNPJ N° 01.612.328/0002-21

ações já realizadas pela Eneva
para ajudar as entidades públicas
e comunidades no combate ao
coronavírus.
Os itens hospitalares que estão
sendo adquiridos pela Eneva
serão usados pelo estado em
outras unidades de saúde quando
o hospital de campanha for
desmobilizado. A Eneva também
doou em abril ao governo estadual
cinco aparelhos de ventilação
pulmonar e respiração assistida.

A Eneva também acabou de
entregar aos hospitais da rede
estadual do Maranhão 239
cilindros de armazenamento de
gás. A doação foi feita para a
empresa que abastece os hospitais
com o insumo.

DOAÇÕES
Além do apoio à instalação
do hospital de campanha em
Pedreiras e a doação de cinco
respiradores ao governo estadual,
a Eneva também ajuda os

municípios e as comunidades em
conter os impactos do Covid-19.
Até o momento, foram doadas
4,2 mil cestas de alimentos,
que beneﬁciaram mais de 1 mil
famílias em vulnerabilidade
social, e 2 mil kits de higiene.
Além disso, está em fase de
implementação o projeto
Costurando para o Bem, que
vai apoiar costureiras e artesãs
dos municípios para produzir
máscaras e jalecos.

A Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA/MA, torna público que recebeu da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA, a Renovação da Licença de Instalação
Processo: 19040009805 / 2019 E-processo: 70774 /2019, relativa ao Projeto de Melhoramento e
Pavimentação da Rodovia MA-331, trecho Governador Luiz Rocha / São Domingos do Maranhão, com
extensão de 39,00 km.
São Luís, 02 de junho de 2020
Jorge Fumio Kusaba
Secretário Adjunto de Projeto

SERVIÇO DE LAVA JATO
Lavagem Geral | Aspiração | Silicone no painel | Pretinho
SIMPLES: R$ 20,00 | LAVAGEM COM CERA:
R$ 25,00
Fones: 9 8456-0728; 9 8787-3883
Endereço: Rua da Estrela, número 28, Vila Embratel

APROVEITE!!!
VENDO
MICRO-ONDAS USADO
FUNCIONANDO NORMAL
FOTO ILUSTRATIVA

R$190,00 TRATAR 98738-5960
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Segurança Pública reforça atuação
das polícias no combate a crimes
no MA durante pandemia
As operações de contenção a
crimes foram intensificadas pela
Secretaria de Estado de Segurança
Pública (SSP), mobilizando
as polícias Civil e Militar do
Maranhão. Os grupamentos
promovem investigação e prisões
de envolvidos em crimes diversos,
além de prestar apoio em
atividades de controle à pandemia
do novo coronavírus (Covid-19).
Mais de 730 quilos de drogas
diversas e 13 armas foram
apreendidas, além de 39 suspeitos
presos, resultado de operações
da Superintendência Estadual
de Repressão ao Narcotráfico
(Senarc), de janeiro a maio
deste ano. Mais da metade
deste montante foi apreendida
nos municípios de Governador
Newton Belo (250 quilos) e
Itapecuru Mirim (250 quilos). Os
suspeitos estão detidos e autuados
pelos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico.
“A Senarc prossegue com as
operações e neste período de
pandemia foram ainda mais
intensificadas. O trabalho não
parou e temos recebido muitas
denúncias de casos e conseguido
êxito com a identificação e prisão
dos suspeitos e, assim, tirando
mais criminosos e traficantes de
circulação”, pontuou o titular da
superintendência, delegado Breno
Galdino. Denúncias podem ser
feitas para a Senarc pelo telefone
(98) 99163-4899 (whatsapp),
sendo garantido o sigilo da fonte.
Nesse período, operações da
Superintendência Estadual de
Investigação Criminal (Seic)
resultaram na desarticulação de
quadrilha de roubo a carga, com
prisão de 18 envolvidos. Segundo
as investigações, o grupo praticou
mais de 30 roubos a empresas
de logística, causando prejuízos
superior a R$ 1 milhão. Em

Entre as ações das forças de segurança do Maranhão, durante a
pandemia, está a apreensão de 40 quilos de maconha e a prisão do
suspeito, em Açailândia
outro caso, um homem suspeito
de praticar roubos a bancos, que
portava armas e explosivos, trocou
tiros com a polícia e acabou sendo
atingido e morto.
Entre as várias ações da Seic
estão também: a prisão de um
traficante do Pará com 40 quilos
de maconha em Imperatriz;
apreensão de armas de fogo
com suspeitos no município de
Guimarães; e prisão de suspeitos
que se passavam por taxistas
para sequestrar e extorquir
estrangeiros, são outros casos
solucionados.
“São algumas das várias

operações que tivemos sucesso e
conseguimos desarticular o crime.
As investigações não param e
estamos trabalhando para que o
crime não avance”, enfatizou o
titular da Seic, delegado Armando
Pacheco.

INVESTIGAÇÕES NA
CAPITAL
Mais de 60 prisões de suspeitos
foram conduzidas pela
Superintendência de Polícia
Civil da Capital (SPCC), no
período de março a maio deste
ano. As prisões por preventivas,
sentença penal condenatória e
flagrante são referentes a crimes

Reforço da Polícia Militar durante a pandemia
Além das demais atribuições, durante a
pandemia, a Polícia Militar do Maranhão
(PMMA) atua em apoio a órgãos fiscalizadores,
com objetivo de fazer cumprir as normas
sanitárias. Entre as atividades estão a abordagem
a pessoas para fins de orientação sobre o
distanciamento social, em estabelecimentos,
além de barreiras e monitoramento em vias de

grande fluxo.
A Polícia Militar mantém ainda plano de
trabalho no combate ao crime em bairros da
Região Metropolitana. “Todos os grupamentos
estão a postos para somar nas ações de combate
à pandemia e na garantia da segurança ao
cidadão”, destacou o comandante geral da
PMMA, coronel Pedro Ribeiro.

Dois mil brasileiros participarão de teste
de vacina britânica contra a Covid-19
Dois mil brasileiros participarão
dos testes para vacina contra
a Covid-19 desenvolvida
pela Universidade de Oxford. A
estratégia faz parte de um plano
de desenvolvimento global, e o
Brasil será o primeiro país fora do
Reino Unido a começar a testar
a eficácia da imunização contra
o Sars CoV-2.
Os testes serão feitos no Rio e
em São Paulo. Em São Paulo,
os testes serão feitos em mil
voluntários e conduzidos pelo
Centro de Referência para
Imunológicos Especiais (Crie)
da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp). A Fundação
Lemann está financiando
a estrutura médica e os
equipamentos da operação.

DILEMA DA PROVA DE
EFICÁCIA
Em entrevista exclusiva na quintafeira (28), a cientista brasileira
Daniela Ferreira, que participa
do projeto, já tinha adiantado
ao portal G1 o dilema da prova
de eficácia: os responsáveis
pela pesquisa em Oxford viam
com preocupação o impacto da
diminuição da curva de casos
no Reino Unido na pesquisa

diversos, entre estes, tráfico de
drogas, homicídios, organização
criminosa, crime patrimonial
(roubos ou furtos) e violência
doméstica. A SPCC também vem
atuando por meio da Delegacia do
Consumidor e em parceria com o
Instituto de Promoção e Defesa
do Cidadão e Consumidor do
Maranhão (Procon/MA).
“Observando as normas sanitárias,
adotamos medidas para o
funcionamento interno da SPCC
e mantivemos o planejamento
estratégico, apesar do momento
crítico. Logo no início da
pandemia realizamos ações para
contenção de crimes, inclusive
com notificações e conduções
à delegacia”, ressaltou o titular
da SPCC, delegado Carlos
Alessandro Rodrigues.
A SPCC desenvolveu ainda
operação com órgãos de defesa
do consumidor para coibir
distribuição e armazenamento
indevido de produtos como
álcool em gel, luvas e máscaras.
O delegado Carlos Alessandro
Rodrigues explica que a conduta
irregular está na contenção
destes itens para depois vendêlos por valores mais altos.
“Autuamos nove distribuidoras
de produtos hospitalares da
capital para investigação, por
suspenderem a venda e aumentar
consideravelmente os preços dos
itens”, explicou.

(veja o vídeo abaixo). Já naquela
época o grupo se organizava para
ampliar os testes em uma região
com altas taxas de circulação do
Sars-Cov-2 para poder acelerar a
comprovação da possível eficácia
da vacina.
“É uma situação um pouco
bizarra, porque você quer que o
coronavírus desapareça, não quer
que as infecções continuem”,
disse a chefe do departamento
de ciências clínicas da Escola de
Medicina Tropical de Liverpool.
Para provar mais rapidamente se
a fórmula é eficaz, é preciso que
os voluntários tenham contato
com o vírus e, atualmente, o
Brasil é considera o epicentro da
pandemia.
“Um dos fatores limitantes
de tudo isso é se a gente vai
continuar a ter, nos países em que
as vacinas estão sendo testadas,
um número de infecção que
permite que você teste essa vacina
rapidamente”, explicou Daniela
Ferreira.

APROVADO PELA
ANVISA
Para ser conduzido no Brasil, o
procedimento foi aprovado pela
Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (Anvisa), com o apoio
do Ministério da Saúde. Os
voluntários serão pessoas na
linha de frente do combate ao
coronavírus, com uma chance
maior de exposição ao Sars CoV2. Eles também não podem ter
sido infectados em outra ocasião.
Os resultados serão importantes
para conhecer a segurança da
vacina.

TESTES JÁ
COMEÇARAM NO REINO
UNIDO
Com a previsão otimista de ficar
pronta ainda em 2020, a vacina
desenvolvida pela Universidade
de Oxford ofereceu proteção em
um estudo pequeno com seis
macacos, resultado que levou ao
início de testes em humanos no
final de abril.
Em humanos, os testes têm apenas
50% de chance de sucesso. Adrian
Hill, diretor do JennerInstitute
de Oxford, que se associou
à farmacêutica AstraZeneca
para desenvolver a vacina,
disse que os resultados da fase
atual, envolvendo milhares de
voluntários, podem não garantir
que a imunização seja eficaz e
pede cautela.

A vacina já está sendo aplicada
em 10 mil voluntários no Reino
Unido. A dificuldade para provar
a possível eficácia está no fato
de os cientistas dependerem da
continuidade da circulação do
vírus entre a população para que
os voluntários sejam expostos ao
coronavírus Sars-Cov-2.

OUTRAS VACINAS EM
ANDAMENTO
]Relatório publicado no site da
Organização Mundial de Saúde
(OMS) com dados até a terçafeira (2) mostra que estão em
desenvolvimento pelo menos 133
candidatas a vacina, sendo que
dez delas estão na fase clínica, ou
seja, sendo testadas em humanos.
Embora os estudos avancem
em todo o planeta, muitos
especialistas acreditam que a
vacina não estará disponível em
2020. Projeções otimistas falam
num prazo de 12 a 18 meses, que
já seria recorde. A vacina mais
rápida já criada, a da caxumba,
levou pelo menos quatro anos
para ficar pronta.
Outra hipótese contra a qual todos
os pesquisadores lutam é a de que
uma vacina efetiva e segura nunca
seja encontrada. O vírus do HIV,
que causa a Aids, é conhecido
há cerca de 30 anos, mas suas
constantes mutações nunca
permitiram uma vacina. (G1)

140,00

Aprovada suspensão de reajuste
de remédios e de planos de saúde
O ajuste anual de preços de
medicamentos e de planos e
seguros privados de saúde pode ser
suspenso durante a pandemia de
coronavírus. O Senado aprovou na
terça-feira (2), com 71 votos a favor
e 2 contrários, o PL 1.542/2020, do
senador Eduardo Braga (MDBAM). A proposta segue para a
Câmara dos Deputados.
O autor destacou que, em 31 de
março, o Poder Executivo enviou ao
Congresso uma medida provisória
(MP 933/2020) suspendendo por
60 dias o reajuste de preços dos
medicamentos para 2020. Os novos
valores começariam a valer em 1º
de abril e ficariam suspensos,
portanto, até 1º de junho. Segundo
o senador, é imprescindível
aumentar o período da suspensão
dos reajustes e estendê-la aos planos
e seguros privados de assistência à
saúde.
Eduardo Braga afirma na
justificativa que é importante
evitar aumento de preços em um
momento que os efeitos econômicos
causados pela crise do coronavírus
têm provocado uma perda
significativa da renda das famílias
pela necessidade de isolamento
social, que faz com que os cidadãos
percam seus empregos ou tenham
seus salários reduzidos.

AJUSTE ANUAL
O ajuste anual de preços de
medicamentos está previsto na Lei
10.742, de 2003, e o dos planos e
seguros privados de saúde, na Lei
9.656, de 1998.
O texto aprovado em Plenário foi
o substitutivo do senador Confúcio
Moura (MDB-RO), que altera
a Lei 13.979, de 2020, norma com
as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública pela
pandemia do novo coronavírus. Ele
analisou 46 sugestões de emendas
de senadores.
A proposta do relator suspende os
reajustes dos planos privados de
assistência à saúde de quaisquer
modalidades e formas de
contratação, inclusive por mudança
de faixa etária, por 120 dias. Após
o término do prazo, poderão ser
adotadas medidas adicionais,
voltadas para a preservação do
equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos.
INFLAÇÃO
Já o ajuste anual de preços de
medicamentos para 2020 fica
suspenso por 60 dias após o término
da suspensão prevista na MP
933/2020, período que não será
contabilizado para ajuste futuro. A
lei entrará em vigor na data de sua
publicação. (Agência Senado)

BRK Ambiental lança campanha sobre
preservação da rede de água e esgoto
no Dia Mundial do Meio Ambiente
Indispensável na prevenção ao novo
coronavírus, a água é um recurso
finito e que deve ser preservado.
Diante desse desafio, a BRK
Ambiental, maior empresa privada
de saneamento básico do país,
lança uma campanha que incentiva
o descarte adequado de resíduos
domésticos, para contribuir com a
preservação dos recursos hídricos,
em comemoração ao Dia Mundial
do Meio Ambiente (5 de Junho).
A iniciativa é protagonizada pela
Vovó Palmirinha, uma referência na
gastronomia brasileira.
A apresentadora reforça a
importância do descarte adequado
do óleo de cozinha e aponta que até
o uso do ralo de pia é essencial para
evitar a contaminação de lagos,
rios e mares. Para se ter uma ideia,
cerca de 32 milhões de toneladas de
lixo, das 79 milhões de toneladas
produzidas pelo Brasil foram
descartadas de forma inapropriada,
incluindo a rede de esgoto.
Apenas em Paço do Lumiar e
São José de Ribamar, municípios
maranhenses em que a BRK
Ambiental atua, as equipes de
manutenção realizaram cerca
de 1.200 atendimentos para
desobstrução de redes de esgoto

retirando ao todo 11 toneladas de
lixo em um ano.
Lineu Machado, Gerente de
Operação e Manutenção da
BRK Ambiental no Maranhão
destaca: “um dos maiores
vilões é o óleo de cozinha. Mas
também são encontrados uma
enorme quantidade de papel
higiênico, fraldas descartáveis
e absorventes, roupas,
medicamentos, materiais de
construção e agora, em tempos
da Covid-19, até máscaras de
proteção e restos de tecido foram
descartados indevidamente”.
O lixo no sistema de esgotamento
pode contaminar além de animais,
rios e mar. A água que retorna
à população, sobretudo quando
há presença de medicamentos.
O descarte irregular danifica o
sistema de esgotamento sanitário e
prejudica os mananciais, as matas
ciliares, a fauna e a flora em geral.
A campanha da BRK Ambiental
conta com vídeo e peças para redes
sociais celebrando o dia Mundial
do Meio Ambiente. E envolverá
100 influenciadores digitais que
participarão na disseminação das
dicas sobre a destinação correta do
lixo doméstico.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
GABINETE DA PREFEITA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2020.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 033/2020. A Prefeitura Municipal de Zé Doca, por
meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão sob a forma Eletrônica,
nº 001/2020, cujo objeto trata da aquisição de medicamentos, matérias de
laboratórios e diversos em atenção ao combate da pandemia Covid 19 no
município, sob a forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Data da disputa: dia
12 de junho de 2020 às 09:00min horário de Brasília, no Portal de Compras
do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital e seus
anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central
de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, onde poderá ser
consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd),
adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal), pelo portal da transparência do município: http://www.
transparencia.zedoca.ma.gov.br/ ou no Portal de Compras do Governo
Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais
deverão ser protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de
expediente ou por e-mail, no endereço eletrônico: cplzedoca@outlook.com.
Zé Doca - Ma, 02 de junho de 2020. Herbert Costa Penha Junior. Pregoeiro
do município
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Justiça manda soltar policiais militares
suspeitos de integrar milícia em Imperatriz
AIDÊ ROCHA

A Justiça determinou a soltura
de três policiais militares, na
terça-feira (2), que estavam presos
desde o dia 11 de abril deste
ano, por suspeita de integrarem
uma suposta milícia na cidade de
Imperatriz. Na ocasião da prisão,
em uma residência, no bairro
São José, eles estariam tentando
extorquir R$ 5 mil de uma pessoa
para não entregá-la à polícia, pela
receptação de um celular roubado.
Com a decisão, Francisco dos
Santos Almeida, Vítor Alves
Ribeiro Júnior e Dany Wuely
Galvão Amaral responderão o
processo em liberdade. Os dois
primeiros integram a PM do
Pará e o terceiro a corporação do

DIVULGAÇÃO

O PM maranhense Dany
Wuely Galvãoé um dos que
foram soltos na terça-feira (2);
ele já é reincidente na prática
de crimes, conforme a Polícia
Civil
Maranhão. Todos eles passam
a ser monitorados por meio de
tornozeleira eletrônica. Além

disso, também não poderão se
aproximar das vítimas.
Segundo informações do delegado
Vital Rodrigues,responsável
pelo inquérito, o trio foi autuado
pelos crimes de formação de
milícia armada, furto qualificado
e extorsão. No curso das
investigações, o delegado também
acrescentou os crimes de violação
de domicílio e tortura. “Eles
descobriam que alguém estava
com uma moto roubada, por
exemplo, mas não prendiam nem
recuperavam o objeto. O grupo
começava a extorquir a pessoa.
Essa prática estava ocorrendo
muito na cidade”, explicou o
delegado.
No dia do flagrante, um deles, que
não foi identificado, ainda tentou

enganar os policiais fingindo que
estava ligando para o 190, mas foi
reconhecido pela vítima. Os outros
dois foram capturados na BR-010,
quando tentavam fugir. Um carro
modelo Golf, uma moto Titan
sem placa e três revólveres foram
apreendidos com eles.
Ainda conforme o delegado Vital,
o PM maranhense já é reincidente.
“Aqui, ele foi indiciado, no ano
passado, por um roubo em uma
loja do Armazém Parnaíba,
ocorrido em dezembro de 2018”,
destacou. Em 2017, junto com
outros policiais militares, Dany
Wuelytambém foi presosuspeito
de participar de uma quadrilha que
praticava assaltos a bancos, tráfico
e homicídios na região de São Luís
e em alguns interiores de estado.

Suspeito de estrangular a ex-mulher em
Vitória do Mearim se entrega à polícia
Na noite de terça-feira (2),
na cidade de Penalva, em
cumprimento a mandado de prisão
preventiva, a polícia prendeu
Anilton Sodré. Ele é suspeito de
assassinar por estrangulamento
a sua ex-mulher, Franciane Silva
Andrade, de 22 anos, no último
domingo (31), no município de
Vitória do Mearim.
Já com mandado de prisão
expedido, policiais foram
informados de que o suspeito
estaria escondido no povoado
Faveira, na zona rural de Viana,
onde fizeram buscas, mas Anilton
não foi localizado. De acordo com
a Polícia Civil, o homem resolveu
se entregar e procurou a Polícia
Militar na cidade de Penalva.
Após capturado, o mandado de
prisão foi cumprido e o suspeito

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Suspeito de ter matado sua ex-mulher, AniltonSodré se apresentou à
Polícia Militar
levado à Delegacia de Viana, de
onde seguiu para a Unidade de

Ressocialização da cidade.
Franciane Silva Andrade, de

Acidente deixa vendedor morto
na cidade de Paulo Ramos
Um acidente envolvendo um carro
de passeio e um caminhão, na
manhã de ontem (3), na cidade
de Paulo Ramos, resultou na
morte de um homem. A vítima
foi identificada como sendo o
vendedor Nenilson Pereira de
Souza, de 44 anos.
Segundo as informações de
testemunhas, o veículo modelo
EcoSport, de cor prata, que o
homem conduzia, colidiu com o
caminhão na altura do povoado
Centro dos Pretos. Ele ficou preso
nas ferragens e foi retirado por
populares.
Nenilson, que trabalhava como
vendedor e morava no município
de Trizidela do Vale, não resistiu à
gravidade dos ferimentos ainda no
local. (AR)

DIVULGAÇÃO

Colisão entre carro de passeio e caminhão provocou a morte do
vendedor Nenilson Pereira

Suspeitos de tráficos e assaltos
são capturados em Santa Inês
Quatro pessoas foram presas, na
terça-feira (2),na cidade de Santa
Inês, suspeitas de diversos assaltos
e tráfico de drogas. A prisão ocorreu
em uma casa, no bairro da Palmeira.
De acordo com a Polícia Civil,
uma denúncia informou o endereço
da residência onde os suspeitos
estariam. No local, todos foram

dominados e, durante as buscas, os
policiais encontraram escondida
dentro de um balde, embaixo de
roupas sujas, uma quantidade de
drogas semelhante a crack e um
frasco com cocaína.
Segundo a Polícia, uma chave
“micha”, muito utilizada para
roubar/furtar motos, alguns

apetrechos para embalar drogas e
balanças de precisa também foram
apreendidos.
Os presos foram levados à
Delegacia de Santa Inês, onde
foram autuados. Todos já
respondem por outros crimes, como
tráfico de drogas, assaltos, furtos.

(AR)

22 anos, foi achada morta, na
manhã de segunda-feira (1º), por
familiares, dentro de sua própria
residência, na região do Alto
do São Francisco, em Vitória
do Mearim. Segundo a Polícia
Civil, ela teria sido vítima de
estrangulamento. O corpo foi
encaminhado ao Instituto Médico
Legal (IML), em São Luís. Na
ocasião, parentes da jovem já
apontavam o ex-companheiro,
Anilton Sodré, como o
responsável pela morte.
O casal se conheceu por meio das
redes sociais e estava separado
há meses, mas ele não aceitava
o fim do relacionamento e em
razão disso matou Franciane. (AIDÊ
ROCHA)

Polícia Civil prende
suspeito de integrar
quadrilha de
estelionatários em
São Luís
Foi preso, nessa quarta-feira (3),
um homem suspeito de integrar
uma quadrilha de estelionatários em
São Luís. Os mandados de prisão
preventiva e busca e apreensão
foram cumpridos pela Polícia Civil
do Estado do Maranhão, por meio
do Departamento de Combate a
Crimes Tecnológicos (DCCT/Seic),
no bairro do Jardim América.
De acordo com a Polícia Civil, após
onze meses de investigações contra
a quadrilha, o DCCT conseguiu
chegar ao suspeito preso. Ele,
juntamente com alguns comparsas,
conforme apurado pela polícia,
clonava cartões de créditos e
efetuava compras em sites e depois
revendia essas mercadorias na
própria internet. Além das redes
sociais, os produtos eram repassados
em sites de compra e venda.
Uma das principais vítimas, que até
agora já foram identificadas, ainda
segundo a Polícia Civil, é o parque
aquático Valparaíso, localizado na
cidade de Paço do Lumiar. Através
da venda de ingressos comprados
com cartões clonados, a quadrilha
teria causado um prejuízo de mais
de R$ 40 mil no local.
Em depoimento, o homem capturado
confirmou fazer parte do grupo
e também informou aos policiais
sobre os outros integrantes. Após
os procedimentos necessários, ele
foi encaminhado para o Centro de
Triagem de Pedrinhas, onde ficará à
disposição da Justiça.(AR)

Últimas Notícias
Ilha de São Luís registra novo aumento
no número de casos da Covid-19
A Ilha de São Luís registrou novo aumento no número de novos casos
da Covid-19, segundo boletim divulgado nesta quarta-feira (3). Foram
computados 331 novos casos. Imperatriz registrou 82 novos casos e nas
demais regiões do estado, 2.042.
1.062 pessoas já faleceram e 14.014 pessoas estão recuperadas. Com isso,
são 25.553 casos ativos.
66.717 testes já foram realizados. 26.137 casos foram descartados e existem
976 casos suspeitos. 1.244 profissionais de saúde já foram infectados.
Destes, 1.135 já estão recuperados e 19 perderam a vida.
Internações
24.205 pacientes estão em isolamento domiciliar. 861 pessoas estão em
enfermarias, sendo 199 na rede particular e 662 na rede pública de saúde.
487 pacientes estão em UTIs, sendo 99 na rede particular e 388 na rede
pública de saúde.
95,42% dos leitos do SUS de UTI em São Luís estão ocupados e 28,86%
dos leitos de enfermaria do SUS na capital estão ocupados. Em Imperatriz,
79,63% dos leitos do SUS de UTI estão ocupados e a taxa de ocupação dos
leitos de enfermaria está em 93,83%.
Nas demais regiões do estado, 82,27% dos leitos do SUS de UTI estão
ocupados e 89,56% dos leitos de enfermaria estão ocupados.
Óbitos
34 óbitos estão registrados no boletim desta quarta-feira. 5 em Imperatriz,
4 em Santa Inês, 3 em São Luís, 2 em Barra do Corda e Paço do Lumiar e
1 óbito registrado em Alto Alegre do Maranhão, Buritirana, Chapadinha,
Conceição do Lago Açu, Cururupu, Grajaú, Guimarães, Itapecuru Mirim,
Lima Campos, Maranhãozinho, Monção, Nova Olinda do Maranhão,
Pedreiras, Pindaré Mirim, São Benedito do Rio Preto, São José de Ribamar,
São Raimundo do Doca Bezerra e Viana.

Conselho de Administração do Banco do
Nordeste destitui presidente recém-empossado
O Conselho de Administração do
Banco do Nordeste decidiu nessa
quarta-feira destituir Alexandre
Borges Cabral, empossado na
véspera como presidente da
instituição. Um novo nome deve
ser indicado pelo PL, partido de
Valdemar Costa Neto, condenado
no mensalão, e que compõe o
centrão, nova base de apoio do
governo no Congresso.
Até a análise de um novo nome, o
atual diretor financeiro e de crédito
Antônio Jorge Pontes Guimarães
Júnior vai assumir interinamente
o comando do banco, acumulando
funções.

A decisão consta de “fato
relevante” assinado pelo
superintendente responsável pelas
relações com investidores, Sérgio
Brito Clark.
A possibilidade de exonerar
Alexandre Cabral, empossado
ontem, surgiu após a revelação
de que o Tribunal de Contas da
União (TCU) apura suspeitas de
irregularidades em contratações
quando Cabral presidia a Casa
da Moeda, em 2018. O prejuízo
é estimado em ao menos R$ 2,2
bilhões. A informação foi revelada
pelo jornal “Estado de S. Paulo”.
(O Globo)

Câmara pode começar a retomar
trabalhos presenciais em julho
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), considera que este não
é o momento adequado para se retomar os trabalhos presenciais da Câmara
dos Deputados. Ele afirmou que estuda o início de uma retomada em julho,
com protocolos de segurança. É também para o próximo mês que deve ficar
o retorno dos debates de projetos como a reforma tributária.
“Não é simples, mas acho que devemos começar a avaliar neste mês para
que no mês de julho a gente possa tomar a melhor decisão”, disse. “Vamos
ter que pensar com muito cuidado e estudar os protocolos, além de fazer
testes e aferir temperatura, ver o que faremos com parlamentares do grupo
de risco. O mês de julho me parece mais adequado, com todos os protocolos.
São dados que ainda precisamos organizar para ver o nível de contaminação
do nosso universo”, afirmou.
MANIFESTAÇÕES – Questionado sobre as manifestações do último fim
de semana, Maia disse que não deveria existir, durante a pandemia, nenhum
tipo de evento desse tipo. “De todos os campos”, afirmou.
VOTAÇÕES – Maia afirmou ainda que há um acordo para que todas as
medidas provisórias a serem votadas pelos deputados se atenham ao seu
tema, sem o acréscimo dos chamados “jabutis”. Sobre a MP 927, que trata
sobre medidas trabalhistas durante a pandemia, ele afirmou que foi pedido
para que o relator retirasse do seu relatório trechos que não tinham relação
com o texto original enviado pelo governo. (G1)

TCU suspeita que 6 milhões podem ter
recebido auxílio do governo sem ter direito
Uma auditoria do Tribunal de
Contas da União (TCU) apontou
que cerca de 6 milhões de pessoas
podem estar recebendo sem ter
direito o auxílio emergencial de R$
600 pago pelo governo em razão da
crise do coronavírus.
Segundo o ministro Bruno Dantas,
relator do processo, isso representa
cerca de 10% de todas as pessoas
que se beneficiaram da primeira
parcela do auxílio.
De acordo com o TCU, o
pagamento a essas 6 milhões
de pessoas pode representar
uma despesa indevida da ordem
de R$ 3,6 bilhões por mês (se
consideradas somente as cotas
individuais de R$ 600) ou R$ 5
bilhões por mês (se considerado o

valor médio do benefício em abril,
de R$ 840,57).
O auxílio emergencial de R$ 600 foi
criado para auxiliar trabalhadores
informais, desempregados,
beneficiários do Bolsa Família e
microempreendedores individuais
(MEI), contribuintes individuais do
Regime Geral de Previdência Social
durante a crise provocada pela
pandemia da Covid-19.
O pagamento, no entanto, ainda
está condicionado a renda, que não
pode ser maior do que meio salário
mínimo por pessoa (R$ 522,50) ou
de 3 salários mínimos (R$ 3.135)
por família. O beneficiário também
não pode ter recebido rendimentos
tributáveis acima de R$ 28.559,70
em 2018. (G1)

Fachin nega desistência da Rede em ação
que questiona inquérito das fake news
O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, indeferiu o
pedido de desistência feito pelo partido Rede Sustentabilidade na ADPF 572,
em que contesta a portaria do STF que determinou a abertura de inquérito
para investigar notícias fraudulentas (fake news), falsas comunicações de
crimes, denunciações caluniosas, ofensas e ameaças a ministros da Corte. O
inquérito tem como relator o ministro Alexandre de Moraes.
Segundo Fachin, o artigo 5º da Lei 9.868/1999, aplicável por analogia ao
sistema uniforme de controle concentrado, veda a desistência da ação direta,
uma vez que o interesse é indisponível. “Aplica-se o mesmo princípio à
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental”, afirmou, ao negar
o pedido.

Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu
venci o mundo”.

JOÃO 16:33
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MA pagou adiantado R$ 4,8 mi por respiradores
que não foram entregues
Publicado em 4 de junho de 2020 por gilbertoleda

O Governo do Maranhão pagou adiantado aproximadamente R$ 4,8 milhões por respiradores que deveriam ser trazidos
da China, mas nunca chegaram aos hospitais da rede estadual.
A informação é da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan), que emitiu nota após a revelação de que
o Consórcio Nordeste, do qual o Maranhão faz parte, tomou um calote da HempCare Pharma, empresa que deveria
adquirir e transportar os equipamentos até o Brasil (saiba mais).
No total, de acordo com a Seplan, os nove governos do Nordeste pagaram U$ 9,028 milhões por 300 respiradores – algo
em torno de R$ 48,7 milhões na cotação do dia da aquisição (R$ 5,39). Desse total, o governo Flávio Dino (PCdoB)
contribuiu com U$ 902,8 mil – ou R$ 4,8 milhões segundo a mesma cotação.
“A empresa contratada pelo consórcio não efetuou a entrega dos respiradores no prazo determinado no contrato. O
governo da Bahia e o Poder Judiciário daquele Estado estão tomando as providências para devolução do dinheiro pago
pelo Consórcio, tendo obtido o bloqueio judicial dos recursos depositados em contas correntes dos envolvidos”, diz o
comunicado da pasta.
A operação de aquisição seria intermediada pela HempCare Pharma, que recebeu os R$ 48,7 milhões para comprar e
transportar os equipamentos até o Brasil, mas não entregou as mercadorias.
Por conta conta da fraude, três pessoas foram presas nesta semana pela Polícia Civil da Bahia, no âmbito da Operação
Ragnarok. Dois mandados de prisão foram cumpridos no Distrito Federal, e um no Rio de Janeiro. Mandados de busca e
apreensão também foram cumpridos em São Paulo e na Bahia. Além disso, mais de 150 contas bancárias vinculadas ao
grupo HempCare foram bloqueadas por determinação judicial.

Presos suspeitos de fraudar venda de
respiradores ao MA e a mais oito
Publicado em 3 de junho de 2020 por gilbertoleda
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Três suspeitos de fraudar a venda de respiradores para os governos do Maranhão e dos demais oito estados Nordeste
foram presos na segunda-feira (1º), durante a deflagração da Operação Ragnarok pela Polícia Civil da Bahia. Dois
mandados de prisão foram cumpridos no Distrito Federal, e um no Rio de Janeiro. Mandados de busca e apreensão
também foram executados em São Paulo e na Bahia. Além disso, mais de 150 contas bancárias vinculadas ao grupo
foram bloqueadas por determinação judicial.
A chamada Operação Ragnarok investiga a ação de uma suposta organização criminosa que, segundo a Polícia Civil da
Bahia, deixou de entregar 300 respiradores comprados pelo Consórcio Nordeste – rede formada pelos governos dos nove
estados da região, que se reuniram para tratar, em grupo, do combate à pandemia da Covid-19.
Segundo a investigação, a empresa recebeu R$ 48,7 milhões do nove estados nordestinos pela venda do material. Entre
os alvos da operação policial estão representantes da empresa HempCare Pharma. Sediada em Araraquara, a empresa
foi contratada para intermediar a compra dos respiradores fabricados na China e zelar para que os equipamentos
chegassem ao Brasil – o contrato foi assinado após o governo da Bahia, que preside o Consórcio Nordeste, ter uma
primeira remessa de respiradores apreendida nos Estados Unidos.
Ainda de acordo com a Polícia Civil da Bahia, a ação do grupo foi denunciada pelo próprio consórcio. “O estabelecimento
se apresentava como revendedor dos produtos e tentou negociar de forma fraudulenta com vários setores no país, entre
eles os Hospitais de Campanha e de Base do Exército, ambos em Brasília”, informa a corporação baiana, em nota.
Atrasos
A HempCare deveria intermediar a compra do modelo de aparelhos chineses encomendado pelo Consórcio Nordeste
para que os equipamentos fossem distribuídos a hospitais públicos dos nove estados da região (Alagoas, Bahia, Ceará,

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) em meio à pandemia da covid-19.
Sucessivos atrasos na entrega dos produtos e a posterior recusa da empresa de devolver o
dinheiro já recebido despertou suspeitas entre governadores e autoridades de saúde. Pressionada, a empresa passou
a sugerir que o Consórcio do Nordeste aceitasse aparelhos fabricados aqui mesmo, no Brasil, no lugar do modelo chinês
encomendado.
Segundo o secretário de Segurança Pública da Bahia, surgiu então o mais forte indício de fraude: a suposta ligação da
HempCare com o grupo Biogeoenergy, que tem, entre suas empresas, uma suposta fabricante de respiradores.
De acordo com Barbosa, ao cumprir os mandados de busca e apreensão na sede da HempCare, em Araraquara, os
policiais não encontraram nenhum respirador. Nem chinês nem brasileiro. “Não encontramos nenhum respirador pronto.
Ou seja, por mais que a empresa alegasse a intenção de entregar [modelos] nacionais e não os aparelhos chineses, eles
também não existem. Trata-se de um indício fortíssimo de que estamos diante de uma fraude”, insistiu o secretário.
Com informações da Agência Brasil
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Contratação de suposta empresa
de fachada pela Semus é
denunciada à PF e Gaeco
Denúncia foi formalizada pelo vereador Umbelino Júnior. Precision
Soluções foi contratada por R$ 2,6 milhões para fornecer EPIs para
combate à pandemia do novo coronavírus

YURI ALMEIDA

PUBLICADO POR
A Polícia Federal e o Gaeco (Grupo de Atuação
HÁ 19 HORAS
Especial de Combate às Organizações
Criminosas) foram formalmente provocados para investigar a
contratação de suposta empresa de fachada pela Prefeitura de São
Luís, por meio da Semus (Secretaria Municipal de Saúde), para
fornecimento de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para combate à
pandemia do novo coronavírus.

A denúncia foi formalizada pelo vereador Umbelino Júnior (PRTB), com base em
indícios de irregularidades e ilegalidades que teriam sido obtidos por ele durante
uma série de fiscalizações no almoxarifado da pasta, comandada pelo
administrador Lula Fylho.
Fylho.
Segundo o parlamentar, aproveitando-se do estado de calamidade pública
decretado pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior (PDT) devido ao avanço da
Covid-19 na capital, a Semus fechou um contrato no valor total de R$ 2,6 milhões
com a Precision Soluções em Diagnósticos, por dispensa de licitação. Pelo
montante, a empresa se comprometeu a entregar ao município, em até seis
meses, 270 mil máscaras cirúrgicas descartáveis tripla, filtragem superior a 96%,
em não tecido.
Contudo, aponta o vereador da denúncia, além de baixa entrega do produto
durante os dois últimos meses, a Precision seria uma empresa de fachada. Ele
afirma que no endereço registrado na Receita Federal pela contratada —Rua 04,
quadra 03, n° 15, conjunto Habitacional Vinhais, em São Luís— há apenas uma
residência, sequer com placa indicando a existência da empresa.
A representação também foi formalizada pelo parlamentar junto ao TCE
(Tribunal de Contas do Estado), MPF (Ministério Público Federal), TCU
(Tribunal de Contas da União), Ministério Público do Maranhão e CGU
(Controladoria-Geral da União), para que apurem o caso.
“Fiz meu papel como vereador de São Luís. As denúncias estão agora com vários
órgãos que continuarão atuando no caso”, publicou Umbelino Júnior, nas redes
sociais.
O ATUAL7 procurou a Semus e a Precision Soluções, mas obteve retorno apenas
da última.
Em nota, a empresa garantiu que “atendeu a todos os requisitos técnicos e
apresentou toda documentação exigida para o fornecimento” das EPIs. Disse,
também, estar à disposição dos órgãos de controle e fiscalização “para prestar
esclarecimento e apresentação da documentação necessária”.
“Possuímos todos os documentos e certificações que comprovam que temos
aptidão para atuar no segmento e também a comprovação não somos empresa
fantasma, temos um amplo portfólio na área de produtos para saúde,
representando e distribuindo marcas de renome nacional e internacional”,
assegurou.

Em maio, quando o Umbelino Júnior publicou nas redes sociais sobre as
fiscalizações no almoxarifado da pasta, Lula Fylho também foi às redes para
rebatê-lo.
“Gravei esse vídeo para restabelecer a verdade. E informar que nós não
esperaremos fiscalização, nós iremos procurar os órgãos de controle e Conselho
Municipal de Saúde para entregar toda a documentação e provar que estamos
trabalhando e comprando com muita seriedade e responsabilidade com o erário.
A nossa gestão é séria. Prefeito Edivaldo é uma das pessoas mais sérias que
conheço. E eu jamais colocaria minha biografia e de toda uma equipe em jogo”,
argumentou.

