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Lideranças lançam
candidatura própria
do PT para a Prefeitura
de São Luís em 2020

Concursos com
inscrições abertas
têm mais de 500
vagas disponíveis
São mais de 500 vagas com
oportunidades em todos os níveis de
escolaridade e os salários chegam até
R$ 6 mil. Pleitos são nos municipios de
Olinda Nova do Maranhão, Araioses
e Alto Alegre do Pindaré. PÁGINA 7

No documento, dirigentes municipais e
estaduais, membros da executiva do Partido,
representantes dos movimentos sociais e
sindical e demais lideranças políticas afirmam
que o melhor caminho para o Partido é ter
um nome próprio na disputa. PÁGINA 5

SEM DISTINÇÃO

20 prefeitos maranhenses
são vítimas da covid-19
O número de casos do novo coronavírus no Maranhão ultrapassou a casa dos 40 mil casos. Entre eles, um grande número de políticos.
Dentre estes casos pelo menos 10% dos prefeitos do interior foram infectados, inclusive causando a morte de um deles, o prefeito de Santa
Quitéria, Alberto Rocha, que não resistiu e acabou falecendo em decorrência da doença no último sábado (6). PÁGINA 3

Prefeito Edivaldo vistoria obras dos mercados na capital maranhense
PÁGINA 6

Lula diz que recontagem não diminuirá mortes

Filmes românticos para ver com seu amor

Secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, repercutiu a notícia que o
Ministério da Saúde pretende fazer uma recontagem do número de mortes no
Brasil por covid-19, após a declaração de Carlos Wizard, que vai assumir cargo
no ministério, à imprensa duvidando dos dados oficiais divulgados. PÁGINA 3

O mês de junho é dedicado aos namorados e momentos românticos. Com
o problema da quarentena e do isolamento social, as opções de lazer estão
reduzidas no momento. Por isso, assistir a um bom filme é uma das melhores
alternativas. Nada melhor do que uma boa comédia romântica. PÁGINA 10

TEMPO E TEMPERATURA

APARTE
basta esquecer
APARTE Bolsonaro,
Transparentes
Possível que a imprensa tenha esquecido que o ostracismo sempre foi a melhor vacina contra o vírus de políticos com o sangue de ditador. Enquanto os
grandes veículos financiados continuar promovendo a figura caricata de Jair
Bolsonaro nada deve avançar no enfrentamento da pandemia.
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Ilha representa 8,7%
dos casos em junho

A corrida por uma
vacina contra covid

Seguindo a tendência do final de maio, no começo de junho o número de casos de
coronavírus no interior tem crescido bem mais se comparado àGrande Ilha
GEORGE RAPOSO

O

processo de “migração” dos
casos conﬁrmados de coronavírus no Maranhão tem
se acentuado ainda mais no
mês de junho, como pode ser percebido ao analisarmos o Boletim Epidemiológico divulgado, diariamente,
pela Secretaria de Saúde . Nos primeiros cinco dias do mês, o total de casos
registrados no Maranhão foi de 10.173
e o número de mortes foram 156. Uma
média de mais de dois mil casos e 31
mortes por dia no estado.
Deste número, os quatro municípios da Ilha de São Luís (Paço do Lumiar, Raposa, São Luís e São José de Ribamar) foram responsáveis por 887
casos e 33 mortes. Estes números representam uma fatia de 8,7% e 21,1%,
respectivamente.
Vale ressaltar que, pelo último censo do IBGE, a população destas cidades representam aproximadamente
20% da população maranhense, os
números parecem estar caminhando
para um ponto de equilíbrio entre “capital” e “interior”.
Em Imperatriz, segunda cidade
mais populosa do Maranhão, houve
um pequeno percentual chegando a
4,9% dos casos e 9,6% das mortes. Números acima da proporção populacional que é de 3,7%. Os números totais
de junho foram 501 casos e 15 mortes.
Diante desta situação, em que 69%
dos pacientes conﬁrmados em junho
são provenientes do interior, repre-

sentando uma média de 1.757 de casos da covid-19 por dia nas demais regiões do Maranhão.
Números totais
Quando analisamos os números
totais, a Grande Ilha ainda representa
24,8% dos casos em todo estado enquanto Imperatriz representa 5,5%.
Desde o início da pandemia, este
percentual vem sendo diluído com o
crescente número de casos conﬁrmados no interior do Maranhão. Em determinado momento, os pacientes infectados na capital representaram
mais de 90% do número total.

vidades comerciais e também das aulas nos próximos dias.
Atualmente, a Grande Ilha tem
92,9% dos leitos de UTI e 25,5% dos
leitos clínicos ocupados. Um número
bem menos alarmante que no início
de maio.

Atendimento no ar
Até os primeiros dias do mês de junho, o serviço de UTI aérea, disponibilizado pelo Governo do Maranhão,
já garantiu o translado de 32 pessoas
do para leitos de UTI instalados em
hospitais de alta complexidade.
Já foram atendidos com o transporte aeromédico, pacientes diagnosticadas com quadro grave do novo coroLeitos
Devido esse fenômeno, as autori- navírus das cidades de Imperatriz, Ladades maranhenses começam a ten- go da Pedra, Buriticupu, Presidente
tar ampliar o número de leitos nas ci- Dutra, Pedreiras, Santa Luzia do Tide,
dades maranhenses para conseguir Bacabal, Codó, Barra do Corda, Balsas
atender a demanda de pacientes e e Colinas. As aeronaves utilizadas são
evitar que haja um colapso por conta aparelhadas com estrutura de UTI, indas transferências para São Luís e Im- cluindo respiradores e equipe médica, garantindo o monitoramento em
peratriz.
Atualmente, o interior do estado tempo real. Além disso, os beneﬁciapossui 141 leitos de UTI e 412 leitos dos também têm direito a um acomclínicos. O que representa 33% de to- panhante, cuja alimentação e hospedos os leitos disponíveis para tratar da dagem estão sendo custeadas pelo
covid-19 no Maranhão. A expectativa Governo do Estado. De acordo com o
da Secretaria de Saúde é que este nú- secretário de Estado da Saúde (SES),
mero seja aumentados nos próximos Carlos Lula, a ideia é “salvar o máximo
dias. A taxa de ocupação das UTI’s no de vidas possíveis”.
As UTIs aéreas integram hoje os
interior é de 75,18% enquanto dos clíserviços dos hospitais regionais no
nicos é de 86,89%.
Já na capital, com uma melhora na Maranhão e a ação prossegue interlitaxa de ocupação nos últimos dias, gando a rede pública estadual de Saútem-se falado em ﬂexibilização do de com o objetivo de salvar ainda
isolamento bem como na volta às ati- mais vidas.

SEM ISOLAMENTO

A COVID-19 É A DOENÇA QUE MAIS MATA EM TODO O MUNDO
Mais de 100 estudos para a produção de vacina contra
o novo coronavírus estão em andamento no mundo.
Dos 224 programas para o desenvolvimento de medicamentos contra todos os tipos de doenças, 130 são voltados para a covid-19, enfermidade que mais mata atualmente. Os dados do relatório A Corrida pela Vida, produzido pela Exame Research, publicado ontem, dão a
dimensão da urgência em encontrar a única forma
apontada por cientistas até o momento de retomar a rotina existente antes do novo coronavírus.
A alta disseminação e a letalidade do vírus se juntam
às crises ﬁnanceiras vividas por países de todos os continentes. Acelerar o desenvolvimento de uma vacina é a
estratégia adotada por governos, empresas e comunidade cientíﬁca e entidades ﬁlantrópicas, que investiram,
até o momento, mais de US$ 20 bilhões (aproximadamente R$ 99,2 bilhões, segundo o dólar de ontem).
Metade dessa quantia foi ﬁnanciada por um programa do Congresso dos Estados Unidos. Uma campanha
liderada pela União Europeia, que contou com governos
de diversos países, é responsável por outros US$ 8 bilhões — o Brasil não aderiu a esta campanha internacional. A Coalizão para a Inovação e a Prevenção de Epidemias (CEPI, na sigla em inglês), fundação formada no
Fórum Econômico Mundial de 2015, também entra nessa conta: recebe doações de entidades ﬁlantrópicas, entre elas a Fundação Bill & Melinda Gates.
Até hoje, a vacina que levou menos tempo para ser
desenvolvida foi contra a caxumba, mas, mesmo assim,
levou quatro anos. Essa corrida internacional por um
elemento de imunização contra a covid-19 apresenta
resultados em tempo recorde. Dos experimentos em andamento, dez já começaram os testes em seres humanos. Uma delas, produzida na Universidade de Oxford,
na Inglaterra, contará com 2 mil voluntários testados no
Brasil e mais de 10 mil no Reino Unido.

PROCESSO

RiodeJaneirodeterminaaberturadebareseshoppings EUA processa China
por máscaras falsas

A ABERTURA GRADUAL DA ECONOMIA DO ESTADO FOI DETALHADA EM NOTA DIVULGADA PELO GOVERNO
O governador do Rio de Janeiro,
Wilson Witzel, determinou a reabertura de shoppings, bares, restaurantes, igrejas, estádios e pontos turísticos. As medidas constam em decreto
publicado em edição extra do Diário
Oﬁcial do Estado, e começaram a valer desde ontem.
Aulas nas redes públicas e privadas
continuam suspensas até o dia 21 de
junho. A abertura gradual da economia do estado foi detalhada em nota
divulgada pelo governo.
“A medida determina o funcionamento de alguns setores do comércio
e da indústria em horários especíﬁcos
para evitar aglomerações. O decreto
47.112 também prorroga, até o dia 21
de junho, algumas medidas restritivas
de prevenção e enfrentamento à propagação do novo coronavírus no Estado do Rio. Para a elaboração do decreto, o governo do estado levou em consideração os dados epidemiológicos
da Secretaria de Estado de Saúde
(SES), incluindo a redução do número
diário de óbitos e das internações por
Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG)”, informou a nota.
Assim, os shoppings podem funcionar das 12h às 20h, com limitação de
50% da capacidade, garantindo fornecimento de álcool em gel 70%. As pra-

ças de alimentação também podem
reabrir, obedecendo ao limite de 50%
da capacidade. Áreas de recreação, cinemas e aﬁns, no entanto, permanecerão sem funcionar. O acatamento
ou não das medidas cabe a cada prefeitura.
Porém, os shoppings estão incluídos em planejamento próprio de reabertura da prefeitura do Rio, que prevê a volta somente na segunda fase de
liberações, a partir do próximo dia 15.
Segundo a assessoria da prefeitura,
portanto, os shoppings ainda estão
proibidos de abrir na cidade do Rio.
Bares e restaurantes também podem voltar a abrir, respeitando o limite de 50% de sua capacidade. Pontos
turísticos, como Cristo Redentor e
Pão de Açúcar, também estão autorizados a abrir para o público, respeitando o limite de 50% de sua capacidade de lotação.
As organizações religiosas, como
igrejas, centros e templos, estão autorizadas a funcionar, desde que seja
observada a distância de um metro
entre as pessoas.
As igrejas e capelas da Arquidiocese
do Rio permanecem fechadas e os
ﬁéis continuam sendo assistidos espiritualmente com as celebrações e outros atos através da internet e de suas

mídias. Não há prazo ainda para a reabertura com a presença física dos
ﬁéis.
Sem aglomeração
O funcionamento dos parques, para a prática de esportes, também está
permitido, desde que não haja aglomeração. Ficam autorizadas as atividades esportivas individuais ao ar livre, inclusive em praias e lagoas.
Atividades esportivas de alto rendimento, como futebol, passam a ser
autorizadas, desde que sem público e
com os devidos protocolos de higienização.
De acordo com o decreto, estão
suspensas até 21 de junho as aulas
presenciais das redes de ensino estadual, municipal e privada. Também
continuam fechados cinemas, teatros
e academias de ginástica. Em caso de
descumprimento das medidas, o governo reforçou que as forças de segurança pública poderão atuar.
O estado do Rio é o segundo em número de mortes e casos conﬁrmados
de covid-19 no país, atrás apenas de
São Paulo. Segundo o boletim de sexta-feira (5) da Secretaria de Saúde, são
63.066 casos conﬁrmados e 6.473 óbitos, com outras 1.185 mortes em investigação.

MÁSCARAS ESTAVAM ABAIXO DO PADRÃO N95
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou uma empresa chinesa por vender quase meio
milhão de máscaras falsas abaixo dos padrões N95 em
abril, quando a pandemia avançava sobre o país.
Na denúncia apresentada no tribunal federal do
Brooklyn em Nova York, o departamento disse que a
King Year Packaging and Printing, com sede em Guangdong, enviou três lotes de máscaras a compradores nos
Estados Unidos para proteger proﬁssionais de saúde e
outros contra o coronavírus.
A empresa aﬁrmou falsamente que as 495.200 máscaras enviadas atendiam ao padrão N95 e foram certiﬁcadas pelo Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos(NIOSH), de acordo com a
denúncia.
A ação indicou que o importador das máscaras pagou
mais de um milhão de dólares por elas.
“As acusações apresentadas neste processo mostram
um ﬂagrante desrespeito à segurança dos cidadãos
americanos”, disse em um comunicado, o agente do FBI
Douglas Korneski, que investiga a venda das máscaras.
“Se não fosse pelas ações da equipe de investigação,
esse acusado teria colocado funcionários de hospitais e
outros da linha de frente diretamente em risco com
equipamentos defeituosos, apenas para ganhar dinheiro”.
A empresa chinesa recebeu quatro acusações de importação de produtos de saúde de baixa qualidade e falsiﬁcados para a Food and Drug Administration, a agência que regula alimentos e medicamentos nos EUA.
Cada acusação acarreta uma multa máxima de US $
500.000, ou, se maior, o dobro do que a empresa ganhou
com a venda das máscaras.
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RAMIFICAÇÃO

POLÊMICA

Revisão de casos não
diminui óbitos, diz Lula

Covid-19 atinge 20
prefeitos maranhenses

Retirada do Portal do Ministério da Saúde com dados atualizados sobre o novo
coronavírus no Brasil para recontagem repercute no meio político maranhense
SAMARTONY MARTINS

O

secretário de Estado da Saúde Carlos Lula repercutiu
em uma rede social a notícia
que o Ministério da Saúde
pretende fazer uma recontagem do
número de mortes no Brasil por covid-19, após a declaração de Carlos
Wizard, que vai assumir a Secretaria
de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, à imprensa que os dados
atuais são, em sua opinião, “fantasiosos ou manipulados”.
Carlos Wizard justiﬁcou a recontagem de óbitos pelo governo federal
porque “tinha muita gente morrendo
por outras causas e os gestores públicos, puramente por interesse de ter
um orçamento maior nos seus municípios, nos seus estados, colocavam
todo mundo como covid. Estamos revendo esses óbitos”, disse Wizard.
Para Carlos Lula, “rever” os óbitos
por Covid-19, por uma suposta “inﬂação” dos números, é lamentável. E
que essa “revisão” não tem como diminuir os óbitos. “Há, de fato, uma
dúvida que tem se repetido durante a
divulgação diária do nosso Boletim
Epidemiológico. O mesmo acontece
nos outros estados. Aﬁnal, os óbitos
que aparecem em cada edição do boletim aconteceram naquele dia? Não,
gente!”, explicou o secretário.
Segundo Carlos Lula, o Boletim
Epidemiológico da SES só divulga o
óbito, após o recebimento da conﬁrmação da covid-19 como causa da
morte. E que este procedimento pode
afetar na demora da divulgação por

ALBERTO ROCHA , PREFEITO DE SANTA QUITÉRIA, MORREU

LULA
conta da grande demanda nos laboratórios. Ressaltando que, dessa forma,
o número de mortes sofre oscilações.
“Novos dados entram a toda hora no
sistema e são adicionados para atualizar a base, segundo suas datas de
ocorrência. Assim, no boletim do dia
06/06, por exemplo, pode haver óbitos dos dias 02, 03, 04 do mesmo mês”,
exempliﬁcou Carlos Lula.
De acordo com o boletim citado
pelo secretário, dos 34 óbitos registrados pelo Boletim Epidemiológico
apenas três, que corresponde a 8%, se
referem aos casos do dia. E que oito
casos, 23% são resultados de óbitos de
dois dias anteriores. E os outros 23 casos, correspondente a 69% são atualizações de óbitos no mês de maio. “Assim, mais importante do que analisar
o número de óbitos divulgados no dia,
vale olhar a curva dos óbitos ao longo
do tempo. Lá podemos ver, de fato,
quantos óbitos aconteceram por covid-19 naquela data. Esses gráﬁcos estão todos no nosso boletim”, justiﬁ-

cou o secretário.
Carlos Lula enfatizou ainda que os
dados epidemiológicos não são apenas notícias de jornal. “Eles [os dados]
são nossos guia para traçar as estratégias adequadas de enfrentamento da
doença. No escuro, não há como combater” .
Quem também repercutiu o assunto foi o senador Weverton Rocha
(PDT) que também usou a sua rede
social e classiﬁcou como um golpe na
transparência o fato de o Governo retirar do ar o Portal com dados atualizados sobre o coronavírus no Brasil:
“Negar o número de mortos não muda a situação, mas mostra o interesse
em manipular informação e abandonar de vez o combate à covid-19. Gravíssimo.”. Já a senadora Eliziane Gama (Cidadania) aﬁrmou em sua rede
social que: “é inaceitável que o Portal
do Ministério da Saúde com dados da
covid-19 tenha sido retirado do ar”,
explicando que “a falta de transparência é ilegal e criminosa”.

IDEOLOGIA

O Maranhão conta com 1.132 óbitos em decorrência
do novo coronavírus (covid-19), segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde.
Entre as vítimas da doença está o prefeito de Santa Quitéria do Maranhão, Alberto Rocha que faleceu na manhã
do último sábado (6). Ele estava internado em estado
grave no Hospital Carlos Macieira, após ser transferido
de Chapadinha, onde chegou a ser entubado. Ele estava
tratando a covid-19. Alberto Rocha tinha 56 anos e estava no primeiro mandato como prefeito. Ele possuía uma
série de comorbidades que ﬁzeram com que seu estado
de saúde se agravasse.
A Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
(Famem) por meio de nota lamentou a morte de Alberto
Rocha que estava no seu primeiro mandato como prefeito de Santa Quitéria. “Deixamos a nossa solidariedade à família e à população de Santa Quitéria e a todos os
prefeitos maranhenses que seguem no combate ao novo coronavírus. A Famem seguirá atuando ao lado dos
municípios para que menos vidas sejam perdidas”, diz
um trecho da nota.
Um levantamento realizado pela Famem revelou que
20 prefeitos dos 217 municípios do estado contrariam a
covid-19:
Fernando Coelho – Bom Jesus das Selvas; Fernando
Teixeira – Cidelândia; Alexandre Lavepel – Conceição do
Lago Açu; Aluisinho do Posto – Esperantinópolis; Erlânio Xavier – Igarapé Grande; Didima Coelho – Vitória do
Mearim; Luanna Rezende – Vitorino Freire; Cleomar Tema – Tuntum; Magno Teixeira – Presidente Juscelino; Dr
Francisco – Bom Jardim; Plácido Holanda – Santa Luzia
do Paruá; Antonio França – Pedreiras; Conceição Castro
– São Vicente de Férrer; André Dourado – Carutapera;
Cleydson Coelho – Tasso Fragoso; Marlon Torres – Passagem Franca; Alberto Rocha – Santa Quitéria; Padre
Domingos – Matões do Norte; Edijacir Leite – Lago dos
Rodrigues.

DADOS

BolsonaroameaçarompercomaOMS TCUquerestipularhoráriodeboletins

PRESIDENTE BOLSONARO CRITICOU A IDEOLOGIA POLÍTICA DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE
Na esteira do que fez o chefe do Executivo americano, Donald Trump, o presidente
da República, Jair Bolsonaro, voltou a criticar a Organização Mundial da Saúde e disse que pensa em romper relações com o órgão.
Em entrevista coletiva nesta sexta-feira,
em Brasília, Bolsonaro ironizou o fato de os
Estados Unidos terem parado de ﬁnanciar
pesquisas cientíﬁcas da organização.
“A OMS é o seguinte. O Trump cortou a
grana deles, voltaram atrás em tudo. Um
cara que nem é médico. E eu adianto aqui.
O Estados Unidos saiu (sic) da OMS e a
gente estuda, no futuro, ou a OMS trabalha
sem o viés ideológico, ou nós vamos estar
fora também. Não precisamos de gente lá
de fora dar palpite na saúde aqui dentro”,
aﬁrmou o presidente.
Bolsonaro seguiu com tom agressivo
contra a organização e voltou a politizar os
estudos com o medicamento hidroxicloroquina.

“Ou a OMS deixa de ser uma organização política, até partidária, ou nós estudamos sair de lá. E outra coisa, a própria OMS
diz, cada país, cada caso é um caso. O presidente disse isso aí. Falou que não podemos
tirar o direito de ir e vir dos mais humildes
que tinham que buscar o pão para dentro
de casa. Aqui no Brasil fecharam tudo. Então para que que serve essa OMS? A OMS
recomendou há poucos dias não prosseguir mais o estudo sobre a hidroxicloroquina. Agora voltou atrás. É só tirar a grana deles que eles começam a pensar de maneira
diferente”, disse. Nessa quinta-feira, a revista cientíﬁca The Lancet publicou uma
nota de retratação dos autores do estudo
com cloroquina e hidroxicloroquina para
Covid-19, publicado por ela própria em 22
de maio. Os cientistas aﬁrmaram não poder mais garantir a veracidade dos dados
usados para fundamentar a pesquisa, que
havia constatado risco no uso das substâncias contra o novo coronavírus.

MINISTRO BRUNO DANTAS DEVE PROPOR AO TRIBUNAL CONSOLIDAÇAO DE DADOS
O ministro Bruno Dantas, do Tribunal
de Contas da União (TCU), publicou nas
redes sociais nesta sexta-feira (5), que está
cogitando propor ao TCU e aos tribunais
estaduais que eles mesmos consolidem
dados locais sobre o novo coronavírus para divulgar diariamente, até as 18h.
“Com as novas diﬁculdades para divulgar dados nacionais de infectados, curados e óbitos da covid-19, as instituições
devem ajudar. Cogito propor ao @TCUoﬁcial e aos tribunais de contas estaduais
que requisitemos e consolidemos dados
estaduais para divulgação diária até 18h”,
escreveu.
Esta sexta-feira foi o terceiro dia seguido em que o Ministério da Saúde atrasou a
divulgação dos dados sobre o vírus, que só
ocorreu após as 22h. Desde o começo de
maio, o anúncio era feito por volta das
19h. A medida foi tomada para evitar a
exibição dos números nos telejornais da
noite.

O Ministério da Saúde nega atraso proposital. “Essas situações podem acontecer, porque esse processo de checagem é
muito variável”, disse o secretário substituto de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, na quinta-feira (4).
Entretanto, ainda nesta sexta, o presidente Bolsonaro defendeu a publicação
tardia, ironizando a situação.”Acabou a
matéria do Jornal Nacional”, disse.
“Mas é para pegar o dado mais consolidado e tem que divulgar os mortos no dia.
Por exemplo, ontem, praticamente dois
terços dos mortos eram de dias anteriores, dos mais variados possíveis. Tem que
divulgar o do dia. O resto consolida para
trás. Se quiser fazer um programa do Fantástico todinho sobre mortos nas últimas
semanas, tudo bem”, apontou.
Em resposta, a TV Globo usou o plantão, com sua tradicional vinheta, para divulgar o balanço dos números da Covid19 no Brasil.

POLÍCIA

oimparcial.com.br

Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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Lideranças lançam
Zé Inácio a prefeito
Dirigentes municipais e estaduais do PT, membros da executiva do Partido e
representantes dos movimentos lançaram manifesto para candidatura própria do PT

Bolsonaro, basta
esquecer

N

o Maranhão, lideranças do
PT lançaram manifesto defendendo candidatura própria do Partido para prefeito
de São Luís. No documento, dirigentes municipais e estaduais, membros
da executiva do Partido, representantes dos movimentos sociais e sindical
e demais lideranças políticas aﬁrmam
que o melhor caminho para o Partido
dos Trabalhadores é ter um nome do
próprio PT para disputar a prefeitura
da capital maranhense.
“É nesse contexto que o PT, em São
Luís, deve ter candidatura própria,
que represente o legado do Partido e o
modo petista de governar, com participação popular, democracia e competência, apresentando-se como alternativa viável para os ludovicenses
que sonham com uma cidade mais
justa e melhor, com emprego, renda e
oportunidades”, diz o manifesto.
As lideranças políticas aﬁrmam
ainda que o melhor nome para representar o PT na disputa para a prefeitura de São Luís é o do Deputado Estadual Zé Inácio.
“Apresentamos o nome do companheiro Zé Inácio, Deputado Estadual,
como pré-candidato a Prefeito de São
Luís, para representar o PT nestas
eleições, parlamentar atuante e comprometido com as lutas do Partido
dos Trabalhadores, que tem ampla relação com os movimentos sociais e
faz um mandato participativo na Assembleia Legislativa do Maranhão,
voltado para a classe trabalhadora,
para a juventude, mulheres, negros e
negras, pessoas que sonham e lutam
incansavelmente por um projeto de-

“SOU PRÉ-CANDIDATO DO LULA E DA MILITÂNCIA DE ESQUERDA”, DISSE ZE INÁCIO
mocrático e popular de desenvolvimento da nossa capital, com justiça
social e oportunidade para todos e todas”, aﬁrmam.
O Deputado Zé Inácio também
destacou o lançamento do manifesto
e a importância da candidatura própria do PT em São Luís:
“Sou pré-candidato do Lula e da
militância de esquerda e democrática
de São Luís, ele tem defendido que o
PT tenha candidato nas capitais, sobretudo do Nordeste, e nas principais
cidades do país. É o Lula que vai deﬁnir sobre a nossa candidatura, pois é

ele quem tem estimulado candidaturas próprias do PT, como a nossa, em
todo o Brasil”, diz o parlamentar e dirigente nacional do PT, Zé Inácio.
O PT, em São Luís, está em processo
de deﬁnição de tática eleitoral, e o Diretório Nacional do Partido já publicou uma Resolução deﬁnindo o lançamento de candidatura própria em
todas as capitais dos Estados da região Nordeste, o que inclui também a
cidade de São Luís, uma estratégia
que pretende fortalecer politicamente o Partido de Lula para as eleições
presidenciais de 2022.

EFEITO CORONAVÍRUS

Sancionada lei que suspende prazos de concursos

– Possível que a imprensa tenha esquecido que o ostracismo sempre foi a melhor vacina contra o vírus de
políticos com o sangue de ditador. Enquanto os grandes
veículos ﬁnanciados continuar promovendo a ﬁgura
caricata de Jair Bolsonaro (ainda sem seu partido) nada
deve avançar no enfrentamento da pandemia, muito
menos, pensar no desenvolvimento econômico e social
da população brasileira.
Certo aﬁrmar que ainda não houve um grande acordo ﬁnanceiro entre a Rede Globo somado a Folha de São
Paulo para promover a ﬁgura presidencial?
Então algo falta ser explicado nessa conturbada relação
dos dois grandes veículos com o governo federal na
aceitação na pauta diária imposta pelo presidente eleito
por meio dos votos, mas que sonha mandar como soberano. Todos os políticos, doidos ou não, que caíram na
vala do esquecimento das manchetes sofreram a ruína e
deturpação da imagem ao longo da história, resta entender quando a atual imprensa deve iniciar esta dissecação do corpo estranho a democracia do Brasil. Bolsonaro mantém o jeito de ser, cada vez mais aguçado com
narciso que habita sua mente, nem seus estrategistas
ideológicos tentaram mudar o comportamento, adequaram o bizarro ao necessário para manter o mandato.
Assim eles brigam, enquanto aguardamos um justo
país!

APARTEANDO

Enquanto a imprensa dinista ataca a relação do senador Roberto Rocha (PSDB) com o presidente Jair
Bolsonaro (ainda sem seu partido) o Sistema Mirante
apimenta a intriga com matérias favoráveis ao tucano.
Correto aﬁrmar que o grupo Sarney fechou um acordo de boa convivência com o pré-candidato Eduardo
Braide (PODE) articulado pelo senador Roberto Rocha
(PSDB)?
Partido dos Trabalhadores mantém os bons olhos
na pré-candidatura de Rubens Jr. com os entendimentos de bastidores entre o ex-presidente Lula (PT) e o
governador Dino (PCdoB).
Competente na intriga, presidente Bolsonaro (ainda
sem seu partido) conseguiu fazer a Aeronáutica ﬁcar
zangada depois da autorização presidencial para o Exército ter aviões.
Senadora Eliziane Gama (Cidadania) disputa com o
senador Weverton Rocha (PDT) quem consegue criticar mais o presidente Bolsonaro (ainda sem seu partido) no Jornal Nacional.
Partido do secretário Simplicio Araújo e do pré-candidato Carlos Madeira devem estar prestando uma
grande “solidariedade” ao seu presidente Paulinho da
Força depois da condenação de 10 anos por lavagem de
dinheiro e formação de quadrilha com o dinheiro do
BNDES.
País dos recordes naquilo que ninguém quer levou o
Brasil a conseguir uma morte por minuto pela inoperância dos governos e a ignorância do povo em não
cuidar da higiene. Assim não tem colo de presidente
que aguenta!

“VAMOS EVITAR PREJUÍZO AOS APROVADOS ”, DISSE O DEPUTADO ESTADUAL DR. YGLÉSIO

Maranhão suspende
prazos de concursos
públicos devido a
pandemia. A Lei Nº
11.270, de autoria do
deputado estadual, Dr.
Yglésio (PROS), foi
sancionada pelo
governador Flávio Dino
(PCdoB).

Militar, homologado em 2018, para
cadastro de reserva.
A suspensão ﬁca estabelecida durante a vigência do decreto estadual
nº 35.677/2020, que adotou as medidas de prevenção e combate à doença
no estado.
“O objetivo da lei é que os prazos
dos concursos públicos só passem a
valer depois do término do estado de
calamidade pública. Com isso, vamos
evitar prejuízo aos aprovados e garantir que as pessoas possam ingressar na
carreira pública”, disse o deputado estadual Dr. Yglésio.
Pelo menos três concursos são afetados com a sanção da lei. O concurso
da Secretaria Estadual da Fazenda,
homologado em 2016, e o da Polícia

O concurso do Tribunal de Justiça
do Maranhão, realizado ano passado,
já havia tido o prazo suspenso após
uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça.
Uma nota da Secretaria de Estado
da Gestão, Patrimônio e Assistência
do Servidor (Segep), no início da pandemia, havia anunciado que novas
nomeações relativas a concursos públicos estavam suspensas.
Essa decisão poderia acarretar na
perda de validade dos concursos públicos. Com a nova lei vigente, os prazos estão paralisados até que passe a
pandemia provocada pela covid-19.

Iludidos os pré-candidatos à prefeitura de São Luís que
basta querer para conseguir bater na gestão do prefeito
Edivaldo Holanda (PDT) como arma de campanha. Finalizando o mandato com um leque de inaugurações de
importantes obras estruturais e com intenso material de
propaganda de oito anos de gestão obriga os aspirantes
ao poder municipal a apresentar suas soluções a capital
do Maranhão. Pagando para ver!
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SÃO LUIS EM OBRAS

Prefeito Edivaldo vistoria obras de
mercados, que recebem o maior
pacote de investimentos da história
Edivaldo esteve nos mercados do Monte Castelo, Bom Jesus e Santo Antônio que
recebem serviços ; além destes, outros mercados da capital estão em obras para
melhorar a estrutura de trabalho a feirantes e segurança aos consumidores

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 052/2020 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 284.370/2019 – EMSERH
OBJETO: Contratação de empresa para o Fornecimento de materiais médicos hospitalares,
para Suporte Ventilatório, para atender as necessidades das Unidades Hospitalares
administradas pela EMSERH.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA REABERTURA: FICA ADIADA para o dia 24/06/2020 às 09h, horário local, em razão de
impropriedades do sistema Licitações-e, devendo todos os interessados cadastrarem suas propostas
na Licitação ID n° 818515 que estará disponível a partir do dia 08/06/2020.
Local de Realização: Sistema Licitações-e www.licitacoes-e.com.br
O Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br.
Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH localizada na Av. Borborema, Qd-16, n°
25, Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta,
pelos e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou roberta.oliveira@emserh.ma.gov.br ou pelo telefone
(98) 3235-7333.
São Luís (MA), 03 de junho de 2020.
Osmália Roberta de Oliveira Borges
Agente de Licitação da CSL/EMSERH

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020
PROCESSO Nº 39570/2020/SES
Objeto: “Aquisição de sistema de infusão de insulina ACCU-CHEK COMBO bem como o kit de insumos
correspondente, com vistas a atender o cumprimento de acordo judicial, referente ao processo n°
0850294-06.2019.8.10.0001, conforme especificações constantes no Termo de Referência”; Abertura:
23/06/2020 às 09h (horário de Brasília); Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações:
Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizado na Av. Professor Carlos Cunha, s/n,
Jaracaty; CEP: 65.076-820 São Luís/MA; E-mail: csl@saude.ma.gov.br; Fones: (98) 31985558 e
31985559.
São Luís - MA, 04 de junho de 2020.
MARCEL SALIB SOARES SANTOS
Pregoeiro da CSL/SES.

Prefeito Edivaldo vistoria obras de mercados, que recebem o maior pacote de investimentos da história

O prefeito Edivaldo Holanda Junior vistoriou as obras de reforma dos
mercados do Monte Castelo, Bom Jesus e Santo Antônio na manhã deste sábado (6). Os três equipamentos
fazem parte do maior pacote de intervenções em mercados públicos já
executado em São Luís. Quando estes novos equipamentos forem entregues, os feirantes terão mais dignidade e estrutura de trabalho e os
consumidores a certeza de estarem
comprando alimentos dentro de todas as normas sanitárias. Os serviços
fazem parte do programa São Luís
em Obras e seguem todas as normas
sanitárias para o controle do novo
coronavírus.
Durante as vistorias, o prefeito Edivaldo destacou a maior intervenção

que já houve nas feiras e mercados
da cidade. “Estamos executando um
pacote amplo e simultâneo de intervenções nas feiras e mercados de São
Luís com a reforma ou reconstrução
de diversos equipamentos. Com as
obras, estamos demolindo as antigas
estruturas e construindo espaços novos. Além do Monte Castelo, Bom Jesus e Santo Antônio, o trabalho avança
também nos mercados do Coroadinho, São Francisco, Cohab, Anil e Tulhas, na Praia Grande. Em breve, entregaremos cada uma dessas obras às
comunidades com mais qualidade,
conforto e segurança
Acompanharam o prefeito Edivaldo
a primeira-dama, Camila Holanda; o
secretário municipal de Agricultura
Pesca e Abastecimento, Émerson Ma-

cedo; e os vereadores Concita Pinto,
no Monte Castelo, e Nato Junior, no
Bom Jesus. Todos respeitaram todos
os protocolos sanitários de prevenção.
O secretário Émerson Macedo informou que a gestão do prefeito Edivaldo tem avançado na área porque
reconhece a importância dos mercados para além de equipamentos públicos de abastecimento da cidade.
“Os mercados públicos também
são espaços de convivência das comunidades e de empreendedorismo.
Todas as obras em execução levam estas características em consideração,
garantindo a infraestrutura necessária para o bom funcionamento dos
mercados, fortalecendo a economia
circular”, afirmou.

MEIO AMIBENTE

RRK Ambiental lança campanha sobre
preservação darede de água e esgoto
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 mara-

nhenses 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” disse ele.
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

VISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 003/2020 - PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO RP. Objeto: Contratação de Jornal Diário de grande circulação no Estado do Maranhão para
publicação de Avisos Legais para atender as necessidades do SESI/SENAI/DR-MA conforme Edital e seus anexos. Modalidade/Tipo de Licitação: PREGÃO
PRESENCIAL CONJUNTO RP, do tipo Menor Preço Por Lote. Período de
Retirada do Edital: De 08.06.2020 a 21.06.2020, no horário de 12h30min às
17h30min. Local, Data e Hora: 1º andar do Edifício Casa da Indústria Albano
Franco, localizado à Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Bequimão; CEP:
65060-645, São Luís/MA; no dia 22 de junho de 2020, às 14h00min. Observações: O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da FIEMA –
www.ﬁema.org.br. Contato através do e-mail: cilic@ﬁema.org.br e telefone: (98)
2109-1868. Comissão Integrada de Licitação, 08 de junho de 2020. Fernanda M.
Bertrand de Carvalho - Pregoeira.

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 BELA VISTA DO MARANHÃO- MA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 006/2020 - PMBVM
A Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão- MA, torna público para o conhecimento dos
interessados que fará NOVA ABERTURA da sessão da Tomada de Preços 006/2020, sob regime
de Empreitada por preço global, do tipo menor preço global, objetivando a contratação de
empresa especializada para implantação de melhorias sanitárias domiciliares no
Município de Bela vista do Maranhão - MA, de acordo com o Convênio nº 01268/2017-FUNASA, no dia 23 de Junho de 2020 às 15:00 (quinze) horas, na sala da Comissão
Permanente de Licitações, localizada na Rua do Comercio, s/n, sendo presidida pelo Presidente da CPL desta Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão – MA. O Edital e seus anexos
estarão à disposição dos interessados na Sala da CPL das 08:00 as 12:00 horas, onde poderão
ser consultados gratuitamente ou obtido através de mídia eletrônica ou ainda mediante o
recolhimento da importância de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) feito exclusivamente através de
guia de recolhimento Municipal-DAM. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Bela
Vista do Maranhão – MA. Em 08 de Junho de 2020. Hermeson Silva Santos Presidente da
CPL/PMBV.

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020. A Prefeitura Municipal de
Buriticupu-MA, através do seu Presidente, nomeado pela Portaria nº 025/2020 de 06/02/2020, torna público
o resultado da Licitação, Chamada Pública nº 002/2020 tendo por objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA
CREDENCIAMENTO de autônomos (pessoas físicas) do ramo de atividade de COSTUREIRO(A), para a
confecção e o fornecimento de 10.000 (Dez mil) máscaras de tecido a serem utilizadas na Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social e distribuidas para uso pela população em situação de vulnerabilidade social visando ao combate e prevenção da proliferação do COVID-19 no Município, feita no critério
Menor Preço por item, sagrando-se vencedora as proponentes, Agricultores individuais: FRANCISCO DE
ASSIS HOLANDA, inscrito no CPF sob o nº 247.242.541-49 com o valor de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos
reais), ELIENE SOUSA CARDOSO inscrita no CPF sob o nº 001.157.343-09 com o valor de R$ 3.500,00 (Três mil
e quinhentos reais), MARINALVA CORREA CARDOSO inscrita no CPF sob o nº 006.196.643-63 com o valor de
R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), ALENY TAVARES SILVA inscrita no CPF sob o nº 023.565.833-27 com
o valor de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), DEUSANETE DE SOUSA OLIVEIRA inscrita no CPF sob o
nº 927.998.173-00 com o valor de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) , ORELISE DE SOUSA inscrita no
CPF sob o nº 012.179.483-09 com o valor de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), LUZINETE ARAÚJO DE
SOUSA inscrita no CPF sob o nº 037.628.173-16 com o valor de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais),
DENILSON VIEIRA MENDES inscrito no CPF sob o nº 972.137.991-34 com o valor de R$ 3.500,00 (Três mil e
quinhentos reais), MICLEIA SOUZA CARDOSO FERREIRA inscrita no CPF sob o nº 057.021.773-39 com o valor
de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) e ERONILDE SOUZA CARDOSO HOLANDA inscrita no CPF sob o
nº 001.293.273-60 com o valor de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais)., estando de acordo com a Lei nº.
8.666/93. Buriticupu-MA. FABIANO DE JESUS BARBOSA FERREIRA- Presidente CPL.Buriticupu/MA, 29 de
maio de 2020.

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM /MA
CNPJ: 41.611.856/0001-80
Praça São Sebastião, n.º 76 - Centro
CEP: 65.245 - 000 – Peri Mirim /MA
PREFEITURA DE PERI MIRIM - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020. A Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de PERI MIRIM /MA avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte
modalidade e condições. Modalidade: Tomada de Preços. Tipo de licitação: Menor preço Global, que será
regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Prestação de Serviços de Recapeamento Asfáltico das
Ruas Olegário Martins, Gomes de Castro, da Currupira e Espirito Santo no Município de Peri Mirim - MA.
ABERTURA: 25 de Junho de 2019, as 14:00 (quatorze horas), na sala da Comissão Permanente de Licitação, sito
na Praça São Sebastião, Nº 76, Centro - PERI MIRIM /MA, onde serão recebidas e abertas a DOCUMENTAÇÃO E
PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as empresas 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. Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão Permanente de
Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de segunda à sexta-feira no
Setor de Licitação do Município de PERI MIRIM - MA, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente.
PERI MIRIM - MA, 04 de Junho de 2019. Erica de Jesus Siqueira- Presidente da CPL

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM /MA
CNPJ: 41.611.856/0001-80
Praça São Sebastião, n.º 76 - Centro
CEP: 65.245 - 000 – Peri Mirim /MA
PREFEITURA DE PERI MIRIM - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020. A Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de PERI MIRIM /MA avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte
modalidade e condições. Modalidade: Tomada de Preços. Tipo de licitação: Menor preço Global, que será
regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Prestação de Serviços de Recapeamento Asfáltico das
Ruas Getúlio Vargas, Araújo Sousa, Rio Branco e Avenida Desembargador Pereira Junior no Município
de Peri Mirim - MA. ABERTURA: 25 de Junho de 2019, as 16:00 (Dezesseis horas), na sala da Comissão
Permanente de Licitação, sito na Praça São Sebastião, Nº 76, Centro - PERI MIRIM /MA, onde serão recebidas e
abertas a DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA. Participarão da Licitação todas as empresas 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. Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da
Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas, de
segunda à sexta-feira no Setor de Licitação do Município de PERI MIRIM - MA, onde poderão ser consultados
e obtidos gratuitamente. PERI MIRIM - MA, 04 de Junho de 2019. Erica de Jesus Siqueira- Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
AVISO PÚBLICO
CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2020 – SAAM/SECID
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 73986/2020/SECID
A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID, por meio
da SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS– SAAM, realizará o Chamamento
Público para manifestação de interesse visando à seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC)
interessada em celebrar acordo de cooperação que tenha por objeto a realização da gestão
condominial sobre bens imóveis de sua propriedade localizados na abrangência do Centro Histórico
de São Luís. A aludida manifestação de interesse deve ser feita mediante o envio de Declaração de
Anuência, até o dia 24 (vinte e quatro) de julho de 2020, devendo o mesmo ser protocolado no
SETOR DE PROTOCOLO da SECID, Av. Getulio Vargas. 1.908 – Monte Castelo (FABRIL).
O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados no sítio da SECID
(www.secid.ma.gov.br, em: licitações - Credenciamento) ou ainda, na sede da SECID no endereço
acima citado, de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, gratuitamente, mediante a entrega
de “pen drive”.

A apresentadora e culinarista Vovó Palmirinha que protagoniza a campanha educativa da
BRK Ambiental do Meio Ambiente.

VISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 004/2020 - PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO RP. Objeto: Aquisição de Materiais Descartáveis para atender as necessidades do SESI/SENAI/DR-MA, conforme Edital e seus anexos. Modalidade/Tipo de Licitação:
PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO RP, do tipo Menor Preço Por Item.
Período de Retirada do Edital: De 08.06.2020 a 23.06.2020, no horário das
12h30min às 17h30min. Local, Data e Hora: 1º andar do Edifício Casa da
Indústria Albano Franco, localizado à Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº,
Bequimão; CEP: 65060-645, São Luís/MA; no dia 24 de junho de 2020, às
14h00min. Observações: O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no
Portal da FIEMA – www.ﬁema.org.br/sesi ou www.ﬁema.org.br/senai. Contato
através do e-mail: cilic@ﬁema.org.br e telefone: (98) 2109-1868. Comissão
Integrada de Licitação, 08 de junho de 2020. Fernanda M. Bertrand de Carvalho
- Pregoeira.

São Luís - MA, 29 de maio de 2020.
RUBENS PEREIRA SILVA E JÚNIOR
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

VISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 010/2020 - PREGÃO PRESENCIAL. Objeto: contratação de
empresa especializada em Serviços de Telecomunicação com Instalação,
conforme Edital e seus anexos. Modalidade/Tipo de Licitação: PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo Menor Preço Por Item. Período de Retirada do Edital:
De 08.06.2020 a 25.06.2020, no horário de 12h30min às 17h30min. Local,
Data e Hora: 1º andar, do Edifício Casa da Indústria Albano Franco, localizado à
Avenida Jerônimo de Albuquerque, S/Nº, Bequimão; CEP 65060-645, São
Luís/MA; no dia 26 de junho de 2020, às 14h00min. Observações: O Edital e
seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da FIEMA - www.ﬁema.org.br/sesi. Contato através do e-mail: cilic@ﬁema.org.br e telefone: (98) 2109-1868.
Comissão Integrada de Licitações, 08 de junho de 2020. Fernanda M. Bertrand
de Carvalho. Pregoeira.

8

VIDA

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br

oimparcial.com.br

São Luís, segunda-feira, 8 de junho de 2020

BURITICUPU

RACISMO

“Ele ofendeu toda uma
raça”, diz delegado

Grupo transportava
340Kg de drogas
POLÍCIA CIVIL

Delegado prende uma pessoa por racismo em Imperatriz. Fato ocorreu em barraca de
comida na cidade. O crime é inafiançável e homem permanece preso
DALVA RÊGO

não havia como negar o que tinha
ocorrido”, informou Vital Rodrigues.

E

Eu sou Vital Rodrigues

m meio a barracas de lanche
cheias de clientes, em uma
área da cidade conhecida como “4 bocas”, era mais uma
noite comum em Imperatriz. Enquanto aguardava o pedido, Vital Rodrigues de Carvalho, de 51 anos,
acompanhava o noticiário na TV, que
exibia reportagem sobre os protestos
contra o racismo nos Estados Unidos,
iniciados há 11 dias, quando George
Floyd, homem afro-americano, foi
morto por asﬁxia, após ﬁcar imobilizado por mais de 8 minutos, pelo pescoço, de bruços em uma estrada, em
uma abordagem da polícia de Minneapolis, no noroeste dos Estados Unidos.

Horrorizado mais uma vez pela notícia do racismo que provocou a morte do homem americano, Vital quase
não conseguia acreditar em uma cena
ainda mais próxima dele, exatamente
na mesa ao lado, onde dois homens
conversavam e opinavam sobre a
mesma reportagem.

de Carvalho, delegado
de polícia civil em
Imperatriz, e o senhor
“Uma confusão dessa por causa de
um preto desse (…), preto e merda é a
mesma coisa”, disse um dos rapazes,
por pelo menos três vezes, segundo
Vital, que diz ter ouvido e visto os gestos preconceituosos do homem, identiﬁcado como Eraldo Oliveira Mourão. Nessa hora, Vital de Carvalho
conta que se levantou e foi em direção
à mesa de Eraldo, quando revelou a
identidade e a proﬁssão. “Eu disse: O
senhor tem noção do que o senhor
acabou de falar? Tem noção da gravidade da sua opinião preconceituosa?
Eu sou Vital Rodrigues de Carvalho,
delegado de polícia civil em Imperatriz, e o senhor está preso pelo crime
de racismo!”, relatou o agente de polícia. Eraldo Mourão, nesse instante,
tentou se defender, alegando que era
apenas um comentário pessoal. “Ele
contestou, disse que eu não poderia
prendê-lo porque ele era empresário”,
detalhou Vital. O delegado consentiu
que o suspeito ﬁzesse contato com
advogados, mas, em vez disso, Eraldo
telefonou para um amigo, que é delegado da polícia federal em Brasília e
que, segundo o delegado Vital, até
tentou intermediar para evitar a prisão. “Mas eu expliquei tudo pro amigo
dele, que também é meu conhecido e
não quero aqui mencionar nomes, e

está preso pelo crime de

OS SUSPEITOS ESTAVAM COM 340KG DE MACONHA PRENSADA

racismo!

LUCAS PRAZERES

Dada a voz de prisão, o delegado
tentou contato com a delegacia, mas
não conseguiu acionar ninguém. Por
coincidência, uma viatura da polícia
civil passou pela rua; ao pedir parada
para solicitar a condução do suspeito,
Vital percebeu que era o próprio delegado regional quem estava dentro do
veículo, a quem narrou o fato. Eraldo
Mourão foi levado para a delegacia,
então, onde prestou depoimento ao
delegado de plantão, Carlos César Andrade. “O meu colega delegado entendeu que o crime não foi de injúria racial, mas de racismo, que é um crime
inaﬁançável e tem pena de 1 a 3 anos
de reclusão. A injúria racial requer que
a ofensa seja dirigida a uma pessoa
em função da sua cor, mas quando vc
olha o artigo 20 [da Lei de Racismo],
você vê que ele estava em um lugar
público e fez a incitação, ele ofendeu
toda uma raça”, comentou Vital Rodrigues, que também foi para a delegacia, onde prestou depoimento sobre a cena presenciada.

Uma ação da polícia prendeu, em ﬂagrante, quatro
pessoas que transportavam aproximadamente 340 Kg
de maconha prensada na cidade de Buriticupu, distante
cerca de 415km da capital maranhense.
Segundo a polícia, durante as investigações foi descoberta e estudada uma rota utilizada por traﬁcantes para
o transporte das substâncias entorpecentes. Uma nova
busca no local e os policia conseguiram capturar os suspeitos.
Além da droga em transporte, foi descoberto um esconderijo onde estavam armazenados quase 50kg de
drogas que seria retirada por compradores nos próximos dias.
Em poder dos suspeitos foi apreendida ainda uma
moto com restrição de Furto/Roubo e um aparelho celular furtado que, em breve, serão restituídos aos verdadeiros proprietários.
Os suspeitos vão responde por tráﬁco, associação para o tráﬁco de drogas, além do delito de receptação. A
polícia ainda investiga a participação de outras pessoas
no caso.
O inquérito Policial prosseguirá sendo o caso repassado ao poder Judiciário.

BARREIRINHAS

Operação Estrada
“Tratar negro como lixo, pra ele, é comum” Segura é deflagrada

POLICIA CIVIL

ele, é comum, é normal. Essa é uma
declaração muito perversa, muito
malvada, desprovida de todo e qualquer sentimento de humanidade.
Achar que aquele homem ali morto há
10 dias não era nada, era excremento,
é algo terrível”, defende.

Achar que aquele

pensar nas palavras que ouvi”, comentou. O delegado, que esteve recentemente afastado por Covid-19,
diz já estar curado e enfatizou que voltar ao trabalho o está ajudando a superar a situação: “Estou com a consciência tranquila”, ﬁnaliza.

Defesa: “é, rapaz, nós pretos
não valemos nada mesmo”

Eraldo Oliveira Mourão permanece
preso em Imperatriz, à disposição da
homem ali morto há 10 Justiça. Em sua defesa, o escritório de
advocacia emitiu nota à imprensa, a
dias não era nada, era
que O Imparcial teve acesso. No documento, o advogado Adão Ferreira
excremento, é algo
alega que o cliente fez outro comentário, que teria sido mal interpretado
terrível
pelo delegado que testemunhou a cena; acusa Vital Rodrigues de descumprir normas sanitárias de prevenção à
propagação da Covid-19; e defende
Transformação social
Não é apenas no Brasil e nos Esta- que, caso os fatos tivessem ocorrido
dos Unidos, país com foco dos protes- como narrou o delegado Vital, o crime
Vital Rodrigues de Carvalho se re- tos atuais, que a população afrodes- seria de injúria racial, e não de racisconhece um homem negro e assegura cendente sofre com o racismo. “Em mo.
que não agiu motivado pela cor da diversas nações, especialmente as
própria pele, considerada “morena que contaram com mão-de-obra esclara” no vocabulário popular, mas crava africana nas colonizações secuem nome dos valores que carrega. lares, a luta ainda é grande para se di“Minha mãe, falecida há 16 anos, era minuir as diferenças sociais e econôbisneta de escravos africanos. Meu micas motivadas pela cor da pele. O
pai era fruto da miscigenação. Somos racismo está enraizado em muitas so11 irmãos hoje, de todas as cores, a ciedades. Mudar isso é um dever das
melanina é mais forte em uns que em famílias e de todas as instituições, cooutros, mas está em todos nós”, com- mo escolas, igrejas e o próprio poder
partilhou o delegado, que está na polí- público, além dos movimentos que já
cia há 21 anos e ainda não tinha pas- atuam nesse cenário”, apontou o cisado por nada parecido. “Depois que entista social e pesquisador Gabriel
a viatura levou o suspeito, eu comecei Nava. “O nosso racismo é ainda mais
a chorar, foi muito forte aquilo. De- violento, nosso racismo é velado, e o
pois, na hora de prestar depoimento, silêncio mata. Enquanto o cidadão e o
novamente precisei me acalmar”, re- agente do estado achar que não imvelou.
porta, não sei aonde chegaremos”,
Para Vital, as lágrimas ali derrama- declarou Vital de Carvalho, que nas úldas revelam a dor pela falta de empa- timas horas disse ter orado muito.
tia e humanidade, característica do “Não que eu seja religioso, mas sou
racismo, e também uma espécie de cristão. Orei por mim, orei por ele [o
angústia. “Tratar negro como lixo, pra suspeito], pois não consegui parar de

A OPERAÇÃO ACONTECEU APÓS VÁRIOS ASSALTOS NA REGIÃO
A Policia Civil do Maranhão, deﬂagrou a Operação Estrada Segura, após a ocorrência de seis assaltos na BR402, próximo a Barreirinhas.
A Operação foi realizada através da 20ª Delegacia Regional de Barreirinhas.
Segundo as investigações, cinco elementos estavam
praticando assaltos na BR, tomando as motocicletas e
valores em dinheiro das vítimas e, em seguida, amarrando-as dentro do mato.
Após intensa investigação a Policia Civil conseguiu
descobrir a possível localização dos suspeitos, o Povoado Cocal. A equipe foi ao povoado e conseguiu prender
um dos elementos que na hora da abordagem estava armado com um revólver.
Os demais envolvidos já não se encontravam no local
e, segundo informes obtidos pela Polícia Civil, teriam levado as motocicletas subtraídas para a região de Chapadinha.
Por ﬁm, foi dada voz de prisão em ﬂagrante ao suspeito localizado pelo crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo
e as investigações continuam até que todos os envolvidos sejam identiﬁcados e presos.
As vítimas estão sendo chamadas para realizarem o
reconhecimento dos outros suspeitos.

Corpos de duas mulheres, mãe e filha, encontrados na
garagem de casa no Calhau
Data: 07 de Jun de 20 às 14:05

Categoria: Crime
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Sem Comentários

WhatsApp

As duas, mãe e a filha, foram encontradas mortas hoje, domingo (07), pela manhã
enroladas em um lençol no interior de um carro, na garagem da residência no
Calhau. A polícia já passou pelo local e não tem ainda a motivação do crime e nem
o nome do autor.

De acordo com publicação de hoje do site O Informante, “informações preliminares dão
conta de que a mãe seria Graça Maria Pereira de Oliveira, de de 54 anos, e a filha Talita
Oliveira de Oliveira Friveiro, de 25 anos de idade” que moravam à rua Duque Bacelar,
número 21, no Quintas do Calhau.
Uma irmã de Graça Maria, de identidade não revelada, disse que o ex-marido da vítima
chegou a ser denunciado por andar ameaçando a ex-mulher. A polícia iniciou as
investigações.

Mãe e filha são encontradas mortas dentro de
veículo no Calhau
Publicado em 7 de junho de 2020 por gilbertoleda
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(Foto: Douglas Pinto/TV Mirante)

Duas mulheres, mãe e filha, foram encontradas mortas e enroladas em um lençol dentro de um veículo
na Rua Duque Bacelar, Quintas do Calhau, próximo à churrascaria Sal e Brasa.
O veículo estava na garagem da residência onde as vítimas moravam. Elas foram encontradas por
parentes, que desconfiaram dos sumiço de ambas desde a sexta-feira (5).
A informação é de O Informante.
Segundo a publicação, as mulheres foram identificadas como Graça Maria Pereira de Oliveira, 54, e
Talita de Oliveira Friseiro, 27, que morreram por estrangulamento.
Os corpos já foram encaminhados ao Instituo Médico Legal (IML), peritos e investigadores da Polícia Civil
já estão no local do crime.

Maranhão exclui casos de Covid-19 de boletim
oficial após revisão
Publicado em 7 de junho de 2020 por gilbertoleda
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A Secretaria de Estado da Saúde (SES) do Maranhão tem informado diariamente revisões do número de casos
confirmados da Covid-19 do estado.
Segundo a pasta, têm havido registros em duplicidade.
Os dados divulgados neste domingo (7) apontam que 8 casos foram excluídos da contagem oficial nas últimas 24h
Nos últimos três dias foram 57.
A divergência entre dados fornecidos pelos municípios e pelo Governo do Estado tem sido alvo de questionamentos
desde o início da pandemia.

Sem fiscalização, reabertura em SLZ pode
acabar em novo lockdown
Publicado em 8 de junho de 2020 por gilbertoleda
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“Pelada” em campo de futebol na Camboa

O primeiro fim de semana após o início da adoção de medidas menos rígidas de isolamento social em São Luís – de
acordo com programação de reabertura escalonada do comércio proposta pelo governo – veio para mostrar que o Estado
vai mesmo precisar agir de forma mais firme se quiser garantir o cumprimento dos seus decretos contra o novo
coronavírus.
Será isso, ou a necessidade de impor um novo lockdown em breve…
Por toda a cidade, o que se viu foi uma série de aglomerações: em praias, campos de futebol… Até um “restaurante” foi
improvisado.
Já no sábado (6), um prenúncio do que ocorreria no fim de semana. As praias do Araçagi e do Meio estavam lotadas.
Algo que se repetiu no domingo (7).

Aglomeração na Praia do Meio, no domingo

Também ontem, um restaurante da Península foi acusado por moradores do bairro de haver improvisado uma estrutura
na praia da Ponta d’Areia.
Leitores do Blog do Gilberto Léda registraram cadeiras na areia, com isopores de bebidas para venda, e mandando
comida aos clientes.

Restaurante improvisou estrutura na Península

Até agora, o Governo do Maranhão tem preferido apelar para a consciência da população. Não deu muito certo.
Cabe ao Estado, agora, fiscalizar mais de perto o cumprimento das suas próprias normas.
É questão de saúde pública. E, se o cidadão tem responsabilidade nisso, o Poder Público tem muito mais…

