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20 prefeitos maranhenses 
são vítimas da covid-19
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04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

Possível que a imprensa tenha esquecido que o ostracismo sempre foi a me-
lhor 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.

Bolsonaro, basta esquecer

SEM DISTINÇÃO

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

Lula diz que recontagem não diminuirá mortes
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 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

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

Lideranças lançam 
candidatura própria 

do PT para a Prefeitura 
de São Luís em 2020

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

Filmes românticos para ver com seu amor
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

Prefeito Edivaldo vistoria obras dos mercados na capital maranhense
PÁGINA 6
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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

GE OR GE RA PO SO

Nú me ros to tais

Lei tos

Aten di men to no ar

Sem aglo me ra ção

MIGRAÇÃO

Ilha representa 8,7%
dos casos em junho

O
pro ces so de “mi gra ção” dos
ca sos con fir ma dos de co ro- 
na ví rus no Ma ra nhão tem
se acen tu a do ain da mais no

mês de ju nho, co mo po de ser per ce bi- 
do ao ana li sar mos o Bo le tim Epi de- 
mi o ló gi co di vul ga do, di a ri a men te,
pe la Se cre ta ria de Saú de . Nos pri mei- 
ros cin co di as do mês, o to tal de ca sos
re gis tra dos no Ma ra nhão foi de 10.173
e o nú me ro de mor tes fo ram 156. Uma
mé dia de mais de dois mil ca sos e 31
mor tes por dia no es ta do.

Des te nú me ro, os qua tro mu ni cí pi- 
os da Ilha de São Luís (Pa ço do Lu mi- 
ar, Ra po sa, São Luís e São Jo sé de Ri- 
ba mar) fo ram res pon sá veis por 887
ca sos e 33 mor tes. Es tes nú me ros re- 
pre sen tam uma fa tia de 8,7% e 21,1%,
res pec ti va men te.

Va le res sal tar que, pe lo úl ti mo cen- 
so do IB GE, a po pu la ção des tas ci da- 
des re pre sen tam apro xi ma da men te
20% da po pu la ção ma ra nhen se, os
nú me ros pa re cem es tar ca mi nhan do
pa ra um pon to de equi lí brio en tre “ca- 
pi tal” e “in te ri or”.

Em Im pe ra triz, se gun da ci da de
mais po pu lo sa do Ma ra nhão, hou ve
um pe que no per cen tu al che gan do a
4,9% dos ca sos e 9,6% das mor tes. Nú- 
me ros aci ma da pro por ção po pu la ci- 
o nal que é de 3,7%. Os nú me ros to tais
de ju nho fo ram 501 ca sos e 15 mor tes.

Di an te des ta si tu a ção, em que 69%
dos pa ci en tes con fir ma dos em ju nho
são pro ve ni en tes do in te ri or, re pre- 

sen tan do uma mé dia de 1.757 de ca- 
sos da co vid-19 por dia nas de mais re- 
giões do Ma ra nhão.

Quan do ana li sa mos os nú me ros
to tais, a Gran de Ilha ain da re pre sen ta
24,8% dos ca sos em to do es ta do en- 
quan to Im pe ra triz re pre sen ta 5,5%.

Des de o iní cio da pan de mia, es te
per cen tu al vem sen do di luí do com o
cres cen te nú me ro de ca sos con fir ma- 
dos no in te ri or do Ma ra nhão. Em de- 
ter mi na do mo men to, os pa ci en tes in- 
fec ta dos na ca pi tal re pre sen ta ram
mais de 90% do nú me ro to tal.

De vi do es se fenô me no, as au to ri- 
da des ma ra nhen ses co me çam a ten- 
tar am pli ar o nú me ro de lei tos nas ci- 
da des ma ra nhen ses pa ra con se guir
aten der a de man da de pa ci en tes e
evi tar que ha ja um co lap so por con ta
das trans fe rên ci as pa ra São Luís e Im- 
pe ra triz.

Atu al men te, o in te ri or do es ta do
pos sui 141 lei tos de UTI e 412 lei tos
clí ni cos. O que re pre sen ta 33% de to- 
dos os lei tos dis po ní veis pa ra tra tar da
co vid-19 no Ma ra nhão.  A ex pec ta ti va
da Se cre ta ria de Saú de é que es te nú- 
me ro se ja au men ta dos nos pró xi mos
di as. A ta xa de ocu pa ção das UTI’s no
in te ri or é de 75,18% en quan to dos clí- 
ni cos é de 86,89%.

Já na ca pi tal, com uma me lho ra na
ta xa de ocu pa ção nos úl ti mos di as,
tem-se fa la do em fle xi bi li za ção do
iso la men to bem co mo na vol ta às ati- 

vi da des co mer ci ais e tam bém das au- 
las nos pró xi mos di as.

Atu al men te, a Gran de Ilha tem
92,9% dos lei tos de UTI e 25,5% dos
lei tos clí ni cos ocu pa dos. Um nú me ro
bem me nos alar man te que no iní cio
de maio.

Até os pri mei ros di as do mês de ju- 
nho, o ser vi ço de UTI aé rea, dis po ni- 
bi li za do pe lo Go ver no do Ma ra nhão,
já ga ran tiu o trans la do de 32 pes so as
do pa ra lei tos de UTI ins ta la dos em
hos pi tais de al ta com ple xi da de.

Já fo ram aten di dos com o trans por- 
te ae ro mé di co, pa ci en tes di ag nos ti ca- 
das com qua dro gra ve do no vo co ro-
na ví rus das ci da des de Im pe ra triz, La- 
go da Pe dra, Bu ri ti cu pu, Pre si den te
Du tra, Pe drei ras, San ta Lu zia do Ti de,
Ba ca bal, Co dó, Bar ra do Cor da, Bal sas
e Co li nas. As ae ro na ves uti li za das são
apa re lha das com es tru tu ra de UTI, in- 
cluin do res pi ra do res e equi pe mé di-
ca, ga ran tin do o mo ni to ra men to em
tem po re al. Além dis so, os be ne fi ci a- 
dos tam bém têm di rei to a um acom- 
pa nhan te, cu ja ali men ta ção e hos pe- 
da gem es tão sen do cus te a das pe lo
Go ver no do Es ta do. De acor do com o
se cre tá rio de Es ta do da Saú de (SES),
Car los Lu la, a ideia é “sal var o má xi mo
de vi das pos sí veis”.

As UTIs aé re as in te gram ho je os
ser vi ços dos hos pi tais re gi o nais no
Ma ra nhão e a ação pros se gue in ter li-
gan do a re de pú bli ca es ta du al de Saú- 
de com o ob je ti vo de sal var ain da
mais vi das.

SEM ISOLAMENTO

Rio de Janeiro determina abertura de bares e shoppings

A ABERTURA GRADUAL DA ECONOMIA DO ESTADO FOI DETALHADA EM NOTA DIVULGADA PELO GOVERNO

O go ver na dor do Rio de Ja nei ro,
Wil son Wit zel, de ter mi nou a re a ber- 
tu ra de shop pings, ba res, res tau ran- 
tes, igre jas, es tá di os e pon tos tu rís ti- 
cos. As me di das cons tam em de cre to
pu bli ca do em edi ção ex tra do Diá rio
Ofi ci al do Es ta do,  e co me ça ram a va- 
ler des de on tem.

Au las nas re des pú bli cas e pri va das
con ti nu am sus pen sas até o dia 21 de
ju nho. A aber tu ra gra du al da eco no- 
mia do es ta do foi de ta lha da em no ta
di vul ga da pe lo go ver no.

“A me di da de ter mi na o fun ci o na- 
men to de al guns se to res do co mér cio
e da in dús tria em ho rá ri os es pe cí fi cos
pa ra evi tar aglo me ra ções. O de cre to
47.112 tam bém pror ro ga, até o dia 21
de ju nho, al gu mas me di das res tri ti vas
de pre ven ção e en fren ta men to à pro- 
pa ga ção do no vo co ro na ví rus no Es ta- 
do do Rio. Pa ra a ela bo ra ção do de cre- 
to, o go ver no do es ta do le vou em con- 
si de ra ção os da dos epi de mi o ló gi cos
da Se cre ta ria de Es ta do de Saú de
(SES), in cluin do a re du ção do nú me ro
diá rio de óbi tos e das in ter na ções por
Sín dro me Res pi ra tó ria Agu da Gra ve
(SRAG)”, in for mou a no ta.

As sim, os shop pings po dem fun ci- 
o nar das 12h às 20h, com li mi ta ção de
50% da ca pa ci da de, ga ran tin do for ne- 
ci men to de ál co ol em gel 70%. As pra- 

ças de ali men ta ção tam bém po dem
re a brir, obe de cen do ao li mi te de 50%
da ca pa ci da de. Áre as de re cre a ção, ci- 
ne mas e afins, no en tan to, per ma ne- 
ce rão sem fun ci o nar. O aca ta men to
ou não das me di das ca be a ca da pre- 
fei tu ra.

Po rém, os shop pings es tão in cluí- 
dos em pla ne ja men to pró prio de re a- 
ber tu ra da pre fei tu ra do Rio, que pre- 
vê a vol ta so men te na se gun da fa se de
li be ra ções, a par tir do pró xi mo dia 15.
Se gun do a as ses so ria da pre fei tu ra,
por tan to, os shop pings ain da es tão
proi bi dos de abrir na ci da de do Rio.

Ba res e res tau ran tes tam bém po- 
dem vol tar a abrir, res pei tan do o li mi- 
te de 50% de sua ca pa ci da de. Pon tos
tu rís ti cos, co mo Cris to Re den tor e
Pão de Açú car, tam bém es tão au to ri- 
za dos a abrir pa ra o pú bli co, res pei- 
tan do o li mi te de 50% de sua ca pa ci- 
da de de lo ta ção.

As or ga ni za ções re li gi o sas, co mo
igre jas, cen tros e tem plos, es tão au to- 
ri za das a fun ci o nar, des de que se ja
ob ser va da a dis tân cia de um me tro
en tre as pes so as.

As igre jas e ca pe las da Ar qui di o ce se
do Rio per ma ne cem fe cha das e os
fiéis con ti nu am sen do as sis ti dos es pi- 
ri tu al men te com as ce le bra ções e ou- 
tros atos atra vés da in ter net e de su as

mí di as. Não há pra zo ain da pa ra a re a- 
ber tu ra com a pre sen ça fí si ca dos
fiéis.

O fun ci o na men to dos par ques, pa- 
ra a prá ti ca de es por tes, tam bém es tá
per mi ti do, des de que não ha ja aglo- 
me ra ção. Fi cam au to ri za das as ati vi-
da des es por ti vas in di vi du ais ao ar li- 
vre, in clu si ve em prai as e la go as.

Ati vi da des es por ti vas de al to ren di- 
men to, co mo fu te bol, pas sam a ser
au to ri za das, des de que sem pú bli co e
com os de vi dos pro to co los de hi gi e ni- 
za ção.

De acor do com o de cre to, es tão
sus pen sas até 21 de ju nho as au las
pre sen ci ais das re des de en si no es ta- 
du al, mu ni ci pal e pri va da. Tam bém
con ti nu am fe cha dos ci ne mas, te a tros
e aca de mi as de gi nás ti ca. Em ca so de
des cum pri men to das me di das, o go- 
ver no re for çou que as for ças de se gu- 
ran ça pú bli ca po de rão atu ar.

O es ta do do Rio é o se gun do em nú- 
me ro de mor tes e ca sos con fir ma dos
de co vid-19 no país, atrás ape nas de
São Pau lo. Se gun do o bo le tim de sex- 
ta-fei ra (5) da Se cre ta ria de Saú de, são
63.066 ca sos con fir ma dos e 6.473 óbi- 
tos, com ou tras 1.185 mor tes em in- 
ves ti ga ção.

MUNDIAL

A corrida por uma
vacina contra covid

A COVID-19 É A DOENÇA QUE MAIS MATA EM TODO O MUNDO

Mais de 100 es tu dos pa ra a pro du ção de va ci na con tra
o no vo co ro na ví rus es tão em an da men to no mun do.
Dos 224 pro gra mas pa ra o de sen vol vi men to de me di ca- 
men tos con tra to dos os ti pos de do en ças, 130 são vol ta- 
dos pa ra a co vid-19, en fer mi da de que mais ma ta atu al- 
men te. Os da dos do re la tó rio A Cor ri da pe la Vi da, pro- 
du zi do pe la Exa me Re se ar ch, pu bli ca do on tem, dão a
di men são da ur gên cia em en con trar a úni ca for ma
apon ta da por ci en tis tas até o mo men to de re to mar a ro- 
ti na exis ten te an tes do no vo co ro na ví rus.

A al ta dis se mi na ção e a le ta li da de do ví rus se jun tam
às cri ses fi nan cei ras vi vi das por paí ses de to dos os con ti- 
nen tes. Ace le rar o de sen vol vi men to de uma va ci na é a
es tra té gia ado ta da por go ver nos, em pre sas e co mu ni da- 
de ci en tí fi ca e en ti da des fi lan tró pi cas, que in ves ti ram,
até o mo men to, mais de US$ 20 bi lhões (apro xi ma da- 
men te R$ 99,2 bi lhões, se gun do o dó lar de on tem).

Me ta de des sa quan tia foi fi nan ci a da por um pro gra- 
ma do Con gres so dos Es ta dos Uni dos. Uma cam pa nha
li de ra da pe la União Eu ro peia, que con tou com go ver nos
de di ver sos paí ses, é res pon sá vel por ou tros US$ 8 bi- 
lhões — o Bra sil não ade riu a es ta cam pa nha in ter na ci o- 
nal. A Co a li zão pa ra a Ino va ção e a Pre ven ção de Epi de- 
mi as (CE PI, na si gla em in glês), fun da ção for ma da no
Fó rum Econô mi co Mun di al de 2015, tam bém en tra nes- 
sa con ta: re ce be do a ções de en ti da des fi lan tró pi cas, en- 
tre elas a Fun da ção Bill & Me lin da Ga tes.

Até ho je, a va ci na que le vou me nos tem po pa ra ser
de sen vol vi da foi con tra a ca xum ba, mas, mes mo as sim,
le vou qua tro anos. Es sa cor ri da in ter na ci o nal por um
ele men to de imu ni za ção con tra a co vid-19 apre sen ta
re sul ta dos em tem po re cor de. Dos ex pe ri men tos em an- 
da men to, dez já co me ça ram os tes tes em se res hu ma- 
nos. Uma de las, pro du zi da na Uni ver si da de de Ox ford,
na In gla ter ra, con ta rá com 2 mil vo lun tá ri os tes ta dos no
Bra sil e mais de 10 mil no Rei no Uni do.

PROCESSO

EUA processa China
por máscaras falsas

MÁSCARAS ESTAVAM ABAIXO DO PADRÃO N95

O De par ta men to de Jus ti ça dos Es ta dos Uni dos pro- 
ces sou uma em pre sa chi ne sa por ven der qua se meio
mi lhão de más ca ras fal sas abai xo dos pa drões N95 em
abril, quan do a pan de mia avan ça va so bre o país.

Na de nún cia apre sen ta da no tri bu nal fe de ral do
Brooklyn em No va York, o de par ta men to dis se que a
King Year Pac ka ging and Prin ting, com se de em Guang- 
dong, en vi ou três lo tes de más ca ras a com pra do res nos
Es ta dos Uni dos pa ra pro te ger pro fis si o nais de saú de e
ou tros con tra o co ro na ví rus.

A em pre sa afir mou fal sa men te que as 495.200 más ca- 
ras en vi a das aten di am ao pa drão N95 e fo ram cer ti fi ca- 
das pe lo Ins ti tu to Na ci o nal de Se gu ran ça e Saú de Ocu- 
pa ci o nal dos Es ta dos Uni dos(NI OSH), de acor do com a
de nún cia.

A ação in di cou que o im por ta dor das más ca ras pa gou
mais de um mi lhão de dó la res por elas.

“As acu sa ções apre sen ta das nes te pro ces so mos tram
um fla gran te des res pei to à se gu ran ça dos ci da dãos
ame ri ca nos”, dis se em um co mu ni ca do, o agen te do FBI
Dou glas Kor nes ki, que in ves ti ga a ven da das más ca ras.

“Se não fos se pe las ações da equi pe de in ves ti ga ção,
es se acu sa do te ria co lo ca do  fun ci o ná ri os de hos pi tais e
ou tros da li nha de fren te di re ta men te em ris co com
equi pa men tos de fei tu o sos, ape nas pa ra ga nhar di nhei- 
ro”.

A em pre sa chi ne sa re ce beu qua tro acu sa ções de im- 
por ta ção de pro du tos de saú de de bai xa qua li da de e fal- 
si fi ca dos pa ra a Fo od and Drug Ad mi nis tra ti on, a agên- 
cia que re gu la ali men tos e me di ca men tos nos EUA.

Ca da acu sa ção acar re ta uma mul ta má xi ma de US $
500.000, ou, se mai or, o do bro do que a em pre sa ga nhou
com a ven da das más ca ras.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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Retirada do Portal do Ministério da Saúde com dados atualizados sobre o novo
coronavírus no Brasil para recontagem repercute no meio político maranhense

POLÊMICA

Revisão de casos não
diminui óbitos, diz Lula
SAMARTONY MARTINS

O
se cre tá rio de Es ta do da Saú- 
de Car los Lu la re per cu tiu 
em uma re de so ci al a no tí cia 
que o Mi nis té rio da Saú de 

pre ten de fa zer uma re con ta gem do 
nú me ro de mor tes no Bra sil por co- 
vid-19, após a de cla ra ção de Car los 
Wi zard, que vai as su mir a Se cre ta ria 
de Ci ên cia, Tec no lo gia e In su mos Es- 
tra té gi cos, à im pren sa que os da dos 
atu ais são, em sua opi nião, “fan ta si o- 
sos ou ma ni pu la dos”.

Car los Wi zard jus ti fi cou a re con ta- 
gem de óbi tos pe lo go ver no fe de ral 
por que “ti nha mui ta gen te mor ren do 
por ou tras cau sas e os ges to res pú bli- 
cos, pu ra men te por in te res se de ter 
um or ça men to mai or nos seus mu ni- 
cí pi os, nos seus es ta dos, co lo ca vam 
to do mun do co mo co vid. Es ta mos re- 
ven do es ses óbi tos”, dis se Wi zard.

Pa ra Car los Lu la, “re ver” os óbi tos 
por Co vid-19, por uma su pos ta “in fla- 
ção” dos nú me ros, é la men tá vel. E 
que es sa “re vi são” não tem co mo di- 
mi nuir os óbi tos. “Há, de fa to, uma 
dú vi da que tem se re pe ti do du ran te a 
di vul ga ção diá ria do nos so Bo le tim 
Epi de mi o ló gi co. O mes mo acon te ce 
nos ou tros es ta dos. Afi nal, os óbi tos 
que apa re cem em ca da edi ção do bo- 
le tim acon te ce ram na que le dia? Não, 
gen te!”, ex pli cou o se cre tá rio.

Se gun do Car los Lu la, o Bo le tim 
Epi de mi o ló gi co da SES só di vul ga o 
óbi to, após o re ce bi men to da con fir- 
ma ção da co vid-19 co mo cau sa da 
mor te. E que es te pro ce di men to  po de 
afe tar na de mo ra da di vul ga ção por

LULA

con ta da gran de de man da nos la bo ra- 
tó ri os. Res sal tan do que, des sa for ma, 
o nú me ro de mor tes so fre os ci la ções. 
“No vos da dos en tram a to da ho ra no 
sis te ma e são adi ci o na dos pa ra atu a li- 
zar a ba se, se gun do su as da tas de 
ocor rên cia. As sim, no bo le tim do dia 
06/06, por exem plo, po de ha ver óbi- 
tos dos di as 02, 03, 04 do mes mo mês”, 
exem pli fi cou Car los Lu la.

De acor do com o bo le tim ci ta do 
pe lo se cre tá rio, dos 34 óbi tos re gis tra- 
dos pe lo Bo le tim Epi de mi o ló gi co 
ape nas três, que cor res pon de a 8%, se 
re fe rem aos ca sos do dia. E que oi to 
ca sos, 23% são re sul ta dos de óbi tos de 
dois di as an te ri o res. E os ou tros 23 ca- 
sos, cor res pon den te a 69% são atu a li- 
za ções de óbi tos no mês de maio. “As- 
sim, mais im por tan te do que ana li sar 
o nú me ro de óbi tos di vul ga dos no dia, 
va le olhar a cur va dos óbi tos ao lon go 
do tem po. Lá po de mos ver, de fa to, 
quan tos óbi tos acon te ce ram por co- 
vid-19 na que la da ta. Es ses grá fi cos es- 
tão to dos no nos so bo le tim”, jus ti fi- 

cou o se cre tá rio.
Car los Lu la en fa ti zou ain da que os 

da dos epi de mi o ló gi cos não são ape- 
nas no tí ci as de jor nal. “Eles [os da dos] 
são nos sos guia pa ra tra çar as es tra té- 
gi as ade qua das de en fren ta men to da 
do en ça. No es cu ro, não há co mo com-
ba ter” .

Quem tam bém re per cu tiu o as sun-
to foi o se na dor We ver ton Ro cha 
(PDT) que tam bém usou a sua re de 
so ci al e clas si fi cou co mo um gol pe na 
trans pa rên cia o fa to de o Go ver no re-
ti rar do ar o Por tal com da dos atu a li- 
za dos so bre o co ro na ví rus no Bra sil: 
“Ne gar o nú me ro de mor tos não mu- 
da a si tu a ção, mas mos tra o in te res se 
em ma ni pu lar in for ma ção e aban do-
nar de vez o com ba te à co vid-19. Gra-
vís si mo.”. Já a se na do ra Eli zi a ne Ga- 
ma (Ci da da nia) afir mou em sua re de 
so ci al que: “é ina cei tá vel que o Por tal 
do Mi nis té rio da Saú de com da dos da 
co vid-19 te nha si do re ti ra do do ar”, 
ex pli can do que “a fal ta de trans pa rên- 
cia é ile gal e cri mi no sa”.

RAMIFICAÇÃO

Covid-19 atinge 20
prefeitos maranhenses

ALBERTO ROCHA , PREFEITO DE SANTA QUITÉRIA, MORREU 

O Ma ra nhão con ta com 1.132 óbi tos em de cor rên cia
do no vo co ro na ví rus (co vid-19), se gun do o úl ti mo bo le- 
tim epi de mi o ló gi co da Se cre ta ria de Es ta do da Saú de. 
En tre as ví ti mas da do en ça es tá o pre fei to de San ta Qui- 
té ria do Ma ra nhão, Al ber to Ro cha que fa le ceu na ma nhã
do úl ti mo sá ba do (6). Ele es ta va in ter na do em es ta do
gra ve no Hos pi tal Car los Ma ci ei ra, após ser trans fe ri do
de Cha pa di nha, on de che gou a ser en tu ba do. Ele es ta va
tra tan do a co vid-19. Al ber to Ro cha ti nha 56 anos e es ta- 
va no pri mei ro man da to co mo pre fei to. Ele pos suía uma
sé rie de co mor bi da des que fi ze ram com que seu es ta do
de saú de se agra vas se.

A Fe de ra ção dos Mu ni cí pi os do Es ta do do Ma ra nhão
(Fa mem) por meio de no ta la men tou a mor te de Al ber to
Ro cha que es ta va no seu pri mei ro man da to co mo pre- 
fei to de San ta Qui té ria. “Dei xa mos a nos sa so li da ri e da- 
de à fa mí lia e à po pu la ção de San ta Qui té ria e a to dos os
pre fei tos ma ra nhen ses que se guem no com ba te ao no- 
vo co ro na ví rus. A Fa mem se gui rá atu an do ao la do dos
mu ni cí pi os pa ra que me nos vi das se jam per di das”, diz
um tre cho da no ta.

Um le van ta men to re a li za do pe la Fa mem re ve lou que
20 pre fei tos dos 217 mu ni cí pi os do es ta do con tra ri am a
co vid-19:

Fer nan do Co e lho – Bom Je sus das Sel vas; Fer nan do
Tei xei ra – Ci de lân dia; Ale xan dre La ve pel – Con cei ção do
La go Açu; Alui si nho do Pos to – Es pe ran ti nó po lis; Er lâ- 
nio Xa vi er – Iga ra pé Gran de; Di di ma Co e lho – Vi tó ria do
Me a rim; Lu an na Re zen de – Vi to ri no Frei re; Cle o mar Te- 
ma – Tun tum; Mag no Tei xei ra – Pre si den te Jus ce li no; Dr
Fran cis co – Bom Jar dim; Plá ci do Ho lan da – San ta Lu zia
do Pa ruá; An to nio Fran ça – Pe drei ras; Con cei ção Cas tro
– São Vi cen te de Fér rer; An dré Dou ra do – Ca ru ta pe ra;
Cleydson Co e lho – Tas so Fra go so; Mar lon Tor res – Pas- 
sa gem Fran ca; Al ber to Ro cha – San ta Qui té ria; Pa dre
Do min gos – Ma tões do Nor te; Edi ja cir Lei te  – La go dos
Ro dri gues.

IDEOLOGIA

Bolsonaro ameaça romper com a OMS

PRESIDENTE BOLSONARO CRITICOU A IDEOLOGIA POLÍTICA DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE

Na es tei ra do que fez o che fe do Exe cu ti- 
vo ame ri ca no, Do nald Trump, o pre si den te
da Re pú bli ca, Jair Bol so na ro, vol tou a cri ti- 
car a Or ga ni za ção Mun di al da Saú de e dis- 
se que pen sa em rom per re la ções com o ór- 
gão.

Em en tre vis ta co le ti va nes ta sex ta-fei ra,
em Bra sí lia, Bol so na ro iro ni zou o fa to de os
Es ta dos Uni dos te rem pa ra do de fi nan ci ar
pes qui sas ci en tí fi cas da or ga ni za ção.

“A OMS é o se guin te. O Trump cor tou a
gra na de les, vol ta ram atrás em tu do. Um
ca ra que nem é mé di co. E eu adi an to aqui.
O Es ta dos Uni dos saiu (sic) da OMS e a
gen te es tu da, no fu tu ro, ou a OMS tra ba lha
sem o viés ide o ló gi co, ou nós va mos es tar
fo ra tam bém. Não pre ci sa mos de gen te lá
de fo ra dar pal pi te na saú de aqui den tro”,
afir mou o pre si den te.

Bol so na ro se guiu com tom agres si vo
con tra a or ga ni za ção e vol tou a po li ti zar os
es tu dos com o me di ca men to hi dro xi clo ro- 
qui na.

“Ou a OMS dei xa de ser uma or ga ni za- 
ção po lí ti ca, até par ti dá ria, ou nós es tu da- 
mos sair de lá. E ou tra coi sa, a pró pria OMS
diz, ca da país, ca da ca so é um ca so. O pre si- 
den te dis se is so aí. Fa lou que não po de mos
ti rar o di rei to de ir e vir dos mais hu mil des
que ti nham que bus car o pão pa ra den tro
de ca sa. Aqui no Bra sil fe cha ram tu do. En- 
tão pa ra que que ser ve es sa OMS? A OMS
re co men dou há pou cos di as não pros se- 
guir mais o es tu do so bre a hi dro xi clo ro qui- 
na. Ago ra vol tou atrás. É só ti rar a gra na de- 
les que eles co me çam a pen sar de ma nei ra
di fe ren te”, dis se. Nes sa quin ta-fei ra, a re- 
vis ta ci en tí fi ca The Lan cet pu bli cou uma
no ta de re tra ta ção dos au to res do es tu do
com clo ro qui na e hi dro xi clo ro qui na pa ra
Co vid-19, pu bli ca do por ela pró pria em 22
de maio. Os ci en tis tas afir ma ram não po- 
der mais ga ran tir a ve ra ci da de dos da dos
usa dos pa ra fun da men tar a pes qui sa, que
ha via cons ta ta do ris co no uso das subs tân- 
ci as con tra o no vo co ro na ví rus.

DADOS

TCU quer estipular horário de boletins

MINISTRO BRUNO DANTAS DEVE PROPOR AO TRIBUNAL CONSOLIDAÇAO DE DADOS

O mi nis tro Bru no Dan tas, do Tri bu nal
de Con tas da União (TCU), pu bli cou nas
re des so ci ais nes ta sex ta-fei ra (5), que es tá
co gi tan do pro por ao TCU e aos tri bu nais
es ta du ais que eles mes mos con so li dem
da dos lo cais so bre o no vo co ro na ví rus pa- 
ra di vul gar di a ri a men te, até as 18h.

“Com as no vas di fi cul da des pa ra di vul- 
gar da dos na ci o nais de in fec ta dos, cu ra- 
dos e óbi tos da co vid-19, as ins ti tui ções
de vem aju dar. Co gi to pro por ao @TCU o fi- 
ci al e aos tri bu nais de con tas es ta du ais
que re qui si te mos e con so li de mos da dos
es ta du ais  pa ra di vul ga ção diá ria até 18h”,
es cre veu.

Es ta sex ta-fei ra foi o ter cei ro dia se gui- 
do em que o Mi nis té rio da Saú de atra sou a
di vul ga ção dos da dos so bre o ví rus, que só
ocor reu após as 22h. Des de o co me ço de
maio, o anún cio era fei to por vol ta das
19h. A me di da foi to ma da pa ra evi tar a
exi bi ção dos nú me ros nos te le jor nais da
noi te.

O Mi nis té rio da Saú de ne ga atra so pro- 
po si tal. “Es sas si tu a ções po dem acon te- 
cer, por que es se pro ces so de che ca gem é
mui to va riá vel”, dis se o se cre tá rio subs ti- 
tu to de Vi gi lân cia em Saú de, Edu ar do Ma- 
cá rio, na quin ta-fei ra (4).

En tre tan to, ain da nes ta sex ta, o pre si- 
den te Bol so na ro de fen deu a pu bli ca ção
tar dia, iro ni zan do a si tu a ção.”Aca bou a
ma té ria do Jor nal Na ci o nal”, dis se.

“Mas é pa ra pe gar o da do mais con so li- 
da do e tem que di vul gar os mor tos no dia.
Por exem plo, on tem, pra ti ca men te dois
ter ços dos mor tos eram de di as an te ri o- 
res, dos mais va ri a dos pos sí veis. Tem que
di vul gar o do dia. O res to con so li da pa ra
trás. Se qui ser fa zer um pro gra ma do Fan- 
tás ti co to di nho so bre mor tos nas úl ti mas
se ma nas, tu do bem”, apon tou.

Em res pos ta,  a TV Glo bo usou o plan- 
tão, com sua tra di ci o nal vi nhe ta, pa ra di- 
vul gar o ba lan ço dos nú me ros da Co vid-
19 no Bra sil.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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Dirigentes municipais e estaduais do PT, membros da executiva do Partido e
representantes dos movimentos  lançaram manifesto para  candidatura própria do PT 

ELEIÇÕES SÃO LUÍS 2020

Lideranças lançam
Zé Inácio a prefeito

N
o Ma ra nhão, li de ran ças do 
PT lan ça ram ma ni fes to de- 
fen den do can di da tu ra pró- 
pria do Par ti do pa ra pre fei to 

de São Luís. No do cu men to, di ri gen- 
tes mu ni ci pais e es ta du ais, mem bros 
da exe cu ti va do Par ti do, re pre sen tan- 
tes dos mo vi men tos so ci ais e sin di cal 
e de mais li de ran ças po lí ti cas afir mam 
que o me lhor ca mi nho pa ra o Par ti do 
dos Tra ba lha do res é ter um no me do 
pró prio PT pa ra dis pu tar a pre fei tu ra 
da ca pi tal ma ra nhen se.

“É nes se con tex to que o PT, em São 
Luís, de ve ter can di da tu ra pró pria, 
que re pre sen te o le ga do do Par ti do e o 
mo do pe tis ta de go ver nar, com par ti- 
ci pa ção po pu lar, de mo cra cia e com- 
pe tên cia, apre sen tan do-se co mo al- 
ter na ti va viá vel pa ra os lu do vi cen ses 
que so nham com uma ci da de mais 
jus ta e me lhor, com em pre go, ren da e 
opor tu ni da des”, diz o ma ni fes to.

As li de ran ças po lí ti cas afir mam 
ain da que o me lhor no me pa ra re pre- 
sen tar o PT na dis pu ta pa ra a pre fei tu- 
ra de São Luís é o do De pu ta do Es ta- 
du al Zé Iná cio.

“Apre sen ta mos o no me do com pa- 
nhei ro Zé Iná cio, De pu ta do Es ta du al, 
co mo pré-can di da to a Pre fei to de São 
Luís, pa ra re pre sen tar o PT nes tas 
elei ções, par la men tar atu an te e com- 
pro me ti do com as lu tas do Par ti do 
dos Tra ba lha do res, que tem am pla re- 
la ção com os mo vi men tos so ci ais e 
faz um man da to par ti ci pa ti vo na As- 
sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão, 
vol ta do pa ra a clas se tra ba lha do ra, 
pa ra a ju ven tu de, mu lhe res, ne gros e 
ne gras, pes so as que so nham e lu tam 
in can sa vel men te por um pro je to de-

“SOU PRÉ-CANDIDATO DO LULA E DA MILITÂNCIA DE ESQUERDA”, DISSE ZE INÁCIO

mo crá ti co e po pu lar de de sen vol vi- 
men to da nos sa ca pi tal, com jus ti ça 
so ci al e opor tu ni da de pa ra to dos e to- 
das”, afir mam.

O De pu ta do Zé Iná cio tam bém 
des ta cou o lan ça men to do ma ni fes to 
e a im por tân cia da can di da tu ra pró- 
pria do PT em São Luís:

“Sou pré-can di da to do Lu la e da 
mi li tân cia de es quer da e de mo crá ti ca 
de São Luís, ele tem de fen di do que o 
PT te nha can di da to nas ca pi tais, so- 
bre tu do do Nor des te, e nas  prin ci pais 
ci da des do país. É o Lu la que vai de fi- 
nir so bre a nos sa can di da tu ra, pois é 

ele quem tem es ti mu la do can di da tu- 
ras pró pri as do PT, co mo a nos sa, em 
to do o Bra sil”, diz o par la men tar e di-
ri gen te na ci o nal do PT, Zé Iná cio.

O PT, em São Luís, es tá em pro ces so 
de de fi ni ção de tá ti ca elei to ral, e o Di- 
re tó rio Na ci o nal do Par ti do já pu bli- 
cou uma Re so lu ção de fi nin do o lan- 
ça men to de can di da tu ra pró pria em 
to das as ca pi tais dos Es ta dos da re-
gião Nor des te, o que in clui tam bém a 
ci da de de São Luís, uma es tra té gia 
que pre ten de for ta le cer po li ti ca men- 
te o Par ti do de Lu la pa ra as elei ções 
pre si den ci ais de 2022.

EFEITO CORONAVÍRUS

Sancionada lei que suspende prazos de concursos 

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

Ma ra nhão sus pen de

pra zos de con cur sos

pú bli cos de vi do a

pan de mia. A Lei Nº

11.270, de au to ria do

de pu ta do es ta du al, Dr.

Yglésio (PROS), foi

san ci o na da pe lo

go ver na dor Flá vio Di no

(PC doB).

A sus pen são fi ca es ta be le ci da du- 
ran te a vi gên cia do de cre to es ta du al
nº 35.677/2020, que ado tou as me di- 
das de pre ven ção e com ba te à do en ça
no es ta do.

“O ob je ti vo da lei é que os pra zos
dos con cur sos pú bli cos só pas sem a
va ler de pois do tér mi no do es ta do de
ca la mi da de pú bli ca. Com is so, va mos
evi tar pre juí zo aos apro va dos e ga ran- 
tir que as pes so as pos sam in gres sar na
car rei ra pú bli ca”, dis se o de pu ta do es- 
ta du al Dr. Yglésio.

Pe lo me nos três con cur sos são afe- 
ta dos com a san ção da lei. O con cur so
da Se cre ta ria Es ta du al da Fa zen da,
ho mo lo ga do em 2016, e o da Po lí cia

Mi li tar, ho mo lo ga do em 2018, pa ra
ca das tro de re ser va. 

O con cur so do Tri bu nal de Jus ti ça
do Ma ra nhão, re a li za do ano pas sa do,
já ha via ti do o pra zo sus pen so após
uma re co men da ção do Con se lho Na- 
ci o nal de Jus ti ça.

Uma no ta da Se cre ta ria de Es ta do
da Ges tão, Pa trimô nio e As sis tên cia
do Ser vi dor (Se gep), no iní cio da pan- 
de mia, ha via anun ci a do que no vas
no me a ções re la ti vas a con cur sos pú-
bli cos es ta vam sus pen sas.

 Es sa de ci são po de ria acar re tar na
per da de va li da de dos con cur sos pú- 
bli cos. Com a no va lei vi gen te, os pra- 
zos es tão pa ra li sa dos até que pas se a
pan de mia pro vo ca da pe la co vid-19.

APAR TE AN DO

Bol so na ro, bas ta
es que cer

– Pos sí vel que a im pren sa te nha es que ci do que o os- 
tra cis mo sem pre foi a me lhor va ci na con tra o ví rus de
po lí ti cos com o san gue de di ta dor. En quan to os gran des
veí cu los fi nan ci a dos con ti nu ar  pro mo ven do a fi gu ra
ca ri ca ta de Jair Bol so na ro (ain da sem seu par ti do) na da
de ve avan çar no en fren ta men to da pan de mia, mui to
me nos, pen sar no de sen vol vi men to econô mi co e so ci al
da po pu la ção bra si lei ra.
Cer to afir mar que ain da não hou ve um gran de acor do fi- 
nan cei ro en tre a Re de Glo bo so ma do a Fo lha de São
Pau lo pa ra pro mo ver a fi gu ra pre si den ci al?
En tão al go fal ta ser ex pli ca do nes sa con tur ba da re la ção
dos dois gran des veí cu los com o go ver no fe de ral na
acei ta ção na pau ta diá ria im pos ta pe lo pre si den te elei to
por meio dos vo tos, mas que so nha man dar co mo so be- 
ra no. To dos os po lí ti cos, doi dos ou não, que caí ram na
va la do es que ci men to das man che tes so fre ram a ruí na e
de tur pa ção da ima gem ao lon go da his tó ria, res ta en- 
ten der quan do a atu al im pren sa de ve ini ci ar es ta dis se- 
ca ção do cor po es tra nho a de mo cra cia do Bra sil. Bol so- 
na ro man tém o jei to de ser, ca da vez mais agu ça do com
nar ci so que ha bi ta sua men te, nem seus es tra te gis tas
ide o ló gi cos ten ta ram mu dar o com por ta men to, ade- 
qua ram o bi zar ro ao ne ces sá rio pa ra man ter o man da to.
As sim eles bri gam, en quan to aguar da mos um jus to
país!

En quan to a im pren sa di nis ta ata ca a re la ção do se- 
na dor Ro ber to Ro cha (PSDB) com o pre si den te Jair
Bol so na ro (ain da sem seu par ti do) o Sis te ma Mi ran te
api men ta a in tri ga com ma té ri as fa vo rá veis ao tu ca no.

Cor re to afir mar que o gru po Sarney fe chou um acor- 
do de boa con vi vên cia com o pré-can di da to Edu ar do
Brai de (PO DE) ar ti cu la do pe lo se na dor Ro ber to Ro cha
(PSDB)?

Par ti do dos Tra ba lha do res man tém os bons olhos
na pré-can di da tu ra de Ru bens Jr. com os en ten di men- 
tos de bas ti do res en tre o ex-pre si den te Lu la (PT)  e o
go ver na dor Di no (PC doB).

Com pe ten te na in tri ga, pre si den te Bol so na ro (ain da
sem seu par ti do) con se guiu fa zer a Ae ro náu ti ca fi car
zan ga da de pois da au to ri za ção pre si den ci al pa ra o Exér- 
ci to ter aviões.

Se na do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia) dis pu ta com o
se na dor We ver ton Ro cha (PDT) quem con se gue cri ti- 
car mais o pre si den te Bol so na ro (ain da sem seu par ti- 
do) no Jor nal Na ci o nal.

Par ti do do se cre tá rio Sim pli cio Araú jo e do pré-can- 
di da to Car los Ma dei ra de vem es tar pres tan do uma
gran de “so li da ri e da de” ao seu pre si den te Pau li nho da
For ça de pois da con de na ção de 10 anos por la va gem de
di nhei ro e for ma ção de qua dri lha com o di nhei ro do
BN DES.

País dos re cor des na qui lo que nin guém quer le vou o
Bra sil a con se guir uma mor te por mi nu to pe la ino pe- 
rân cia dos go ver nos e a ig no rân cia do po vo em não
cui dar da hi gi e ne. As sim não tem co lo de pre si den te
que aguen ta!

Ilu di dos os pré-can di da tos à pre fei tu ra de São Luís que
bas ta que rer pa ra con se guir ba ter na ges tão do pre fei to
Edi val do Ho lan da (PDT) co mo ar ma de cam pa nha. Fi- 
na li zan do o man da to com um le que de inau gu ra ções de
im por tan tes obras es tru tu rais e com in ten so ma te ri al de
pro pa gan da de oi to anos de ges tão obri ga os as pi ran tes
ao po der mu ni ci pal a apre sen tar su as so lu ções a ca pi tal
do Ma ra nhão. Pa gan do pa ra ver!

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

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

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: “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.

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

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 Presiden-
te 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 vulnerabilida-
de 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

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”.

 
São Luís - MA, 29 de maio de 2020. 

RUBENS PEREIRA SILVA E JÚNIOR
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

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

VISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 003/2020 - PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO RP. Objeto: Contra-
tação 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. Observa-
ções: 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.

VISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 004/2020 - PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO RP. Objeto: Aquisi-
ção 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.

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.

 
 

RRK Ambiental  lança campanha sobre 
preservação darede de água e esgoto

 Indispensável na prevenção ao novo 
Coronavírus, a água é um recurso fini-
to e que deve ser preservado. Diante 
desse desafio, a BRK Ambiental, maior 
empresa privada de saneamento bási-
co do país, lança uma campanha que 
incentiva o descarte adequado de resí-
duos domésticos, para contribuir com 
a preservação dos recursos hídricos, 
em comemoração ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente (5 de Junho). A inicia-
tiva é protagonizada pela Vovó Palmi-
rinha, uma referência na gastronomia 
brasileira.

 A apresentadora reforça a impor-
tância 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 mi-
lhões de toneladas de lixo, das 79 mi-
lhões de toneladas produzidas pelo 
Brasil foram descartadas de forma ina-
propriada, 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 rea-
lizaram cerca de 1.200 atendimentos 
para desobstrução de redes de esgo-
to retirando ao todo 11 toneladas de 
lixo em um ano.

Lineu Machado, Gerente de Opera-
ção e Manutenção da BRK Ambiental 
no Maranhão destaca: “um dos maiores 
vilões é o óleo de cozinha. Mas também 
são encontrados uma enorme quanti-
dade de papel higiênico, fraldas des-
cartáveis e absorventes, roupas, me-
dicamentos, materiais de construção 
e agora, em tempos da COVID-19, até 
máscaras de proteção e restos de teci-
do foram descartados indevidamen-
te” disse ele.

O lixo no sistema de esgotamen-
to pode contaminar além de animais, 
rios e mar. A água que retorna à po-
pulação, sobretudo quando há pre-
sença de medicamentos. O descarte 
irregular danifica o sistema de esgo-
tamento sanitário e prejudica os ma-
nanciais, 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 in-
fluenciadores digitais que participa-
rão na disseminação das dicas sobre a 
destinação correta do lixo doméstico.

 

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

 

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

O prefeito Edivaldo Holanda Ju-
nior vistoriou as obras de reforma dos 
mercados do Monte Castelo, Bom Je-
sus e Santo Antônio na manhã des-
te sábado (6). Os três equipamentos 
fazem parte do maior pacote de in-
tervenções em mercados públicos já 
executado em São Luís. Quando es-
tes novos equipamentos forem en-
tregues, os feirantes terão mais dig-
nidade e estrutura de trabalho e os 
consumidores a certeza de estarem 
comprando alimentos dentro de to-
das 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 Edi-
valdo destacou a maior intervenção 

que já houve nas feiras e mercados 
da cidade. “Estamos executando um 
pacote amplo e simultâneo de inter-
venções 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 no-
vos. Além do Monte Castelo, Bom Je-
sus e Santo Antônio, o trabalho avança 
também nos mercados do Coroadi-
nho, São Francisco, Cohab, Anil e Tu-
lhas, na Praia Grande. Em breve, en-
tregaremos 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 in-
formou que a gestão do prefeito Edi-
valdo tem avançado na área porque 
reconhece a importância dos merca-
dos para além de equipamentos pú-
blicos de abastecimento da cidade. 

“Os mercados públicos também 
são espaços de convivência das co-
munidades e de empreendedorismo. 
Todas as obras em execução levam es-
tas características em consideração, 
garantindo a infraestrutura necessá-
ria para o bom funcionamento dos 
mercados, fortalecendo a economia 
circular”, afirmou.

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

MEIO AMIBENTE

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

DAL VA RÊ GO

Trans for ma ção so ci al

De fe sa: “é, ra paz, nós pre tos
não va le mos na da mes mo”

RACISMO

“Ele ofendeu toda uma
raça”, diz delegado

E
m meio a bar ra cas de lan che
chei as de cli en tes, em uma
área da ci da de co nhe ci da co- 
mo “4 bo cas”, era mais uma

noi te co mum em Im pe ra triz. En- 
quan to aguar da va o pe di do, Vi tal Ro- 
dri gues de Car va lho, de 51 anos,
acom pa nha va o no ti ciá rio na TV, que
exi bia re por ta gem so bre os pro tes tos
con tra o ra cis mo nos Es ta dos Uni dos,
ini ci a dos há 11 di as, quan do Ge or ge
Floyd, ho mem afro-ame ri ca no, foi
mor to por as fi xia, após fi car imo bi li- 
za do por mais de 8 mi nu tos, pe lo pes- 
co ço, de bru ços em uma es tra da, em
uma abor da gem da po lí cia de Min ne- 
a po lis, no no ro es te dos Es ta dos Uni- 
dos.

Hor ro ri za do mais uma vez pe la no- 
tí cia do ra cis mo que pro vo cou a mor- 
te do ho mem ame ri ca no, Vi tal qua se
não con se guia acre di tar em uma ce na
ain da mais pró xi ma de le, exa ta men te
na me sa ao la do, on de dois ho mens
con ver sa vam e opi na vam so bre a
mes ma re por ta gem.

“Uma con fu são des sa por cau sa de
um pre to des se (…), pre to e mer da é a
mes ma coi sa”, dis se um dos ra pa zes,
por pe lo me nos três ve zes, se gun do
Vi tal, que diz ter ou vi do e vis to os ges- 
tos pre con cei tu o sos do ho mem, iden- 
ti fi ca do co mo Eral do Oli vei ra Mou- 
rão. Nes sa ho ra, Vi tal de Car va lho
con ta que se le van tou e foi em di re ção
à me sa de Eral do, quan do re ve lou a
iden ti da de e a pro fis são. “Eu dis se: O
se nhor tem no ção do que o se nhor
aca bou de fa lar? Tem no ção da gra vi- 
da de da sua opi nião pre con cei tu o sa?
Eu sou Vi tal Ro dri gues de Car va lho,
de le ga do de po lí cia ci vil em Im pe ra- 
triz, e o se nhor es tá pre so pe lo cri me
de ra cis mo!”, re la tou o agen te de po lí- 
cia. Eral do Mou rão, nes se ins tan te,
ten tou se de fen der, ale gan do que era
ape nas um co men tá rio pes so al. “Ele
con tes tou, dis se que eu não po de ria
pren dê-lo por que ele era em pre sá rio”,
de ta lhou Vi tal. O de le ga do con sen tiu
que o sus pei to fi zes se con ta to com
ad vo ga dos, mas, em vez dis so, Eral do
te le fo nou pa ra um ami go, que é de le- 
ga do da po lí cia fe de ral em Bra sí lia e
que, se gun do o de le ga do Vi tal, até
ten tou in ter me di ar pa ra evi tar a pri- 
são. “Mas eu ex pli quei tu do pro ami go
de le, que tam bém é meu co nhe ci do e
não que ro aqui men ci o nar no mes, e

não ha via co mo ne gar o que ti nha
ocor ri do”, in for mou Vi tal Ro dri gues.

Eu sou Vi tal Ro dri gues

de Car va lho, de le ga do

de po lí cia ci vil em

Im pe ra triz, e o se nhor

es tá pre so pe lo cri me de

ra cis mo!

Da da a voz de pri são, o de le ga do
ten tou con ta to com a de le ga cia, mas
não con se guiu aci o nar nin guém. Por
coin ci dên cia, uma vi a tu ra da po lí cia
ci vil pas sou pe la rua; ao pe dir pa ra da
pa ra so li ci tar a con du ção do sus pei to,
Vi tal per ce beu que era o pró prio de le- 
ga do re gi o nal quem es ta va den tro do
veí cu lo, a quem nar rou o fa to. Eral do
Mou rão foi le va do pa ra a de le ga cia,
en tão, on de pres tou de poi men to ao
de le ga do de plan tão, Car los Cé sar An- 
dra de. “O meu co le ga de le ga do en ten- 
deu que o cri me não foi de in jú ria ra-
ci al, mas de ra cis mo, que é um cri me
ina fi an çá vel e tem pe na de 1 a 3 anos
de re clu são. A in jú ria ra ci al re quer que
a ofen sa se ja di ri gi da a uma pes soa
em fun ção da sua cor, mas quan do vc
olha o ar ti go 20 [da Lei de Ra cis mo],
vo cê vê que ele es ta va em um lu gar
pú bli co e fez a in ci ta ção, ele ofen deu
to da uma ra ça”, co men tou Vi tal Ro- 
dri gues, que tam bém foi pa ra a de le- 
ga cia, on de pres tou de poi men to so-
bre a ce na pre sen ci a da.

 

“Tratar negro como lixo, pra ele, é comum”

Vi tal Ro dri gues de Car va lho se re- 
co nhe ce um ho mem ne gro e as se gu ra
que não agiu mo ti va do pe la cor da
pró pria pe le, con si de ra da “mo re na
cla ra” no vo ca bu lá rio po pu lar, mas
em no me dos va lo res que car re ga.
“Mi nha mãe, fa le ci da há 16 anos, era
bis ne ta de es cra vos afri ca nos. Meu
pai era fru to da mis ci ge na ção. So mos
11 ir mãos ho je, de to das as co res, a
me la ni na é mais for te em uns que em
ou tros, mas es tá em to dos nós”, com- 
par ti lhou o de le ga do, que es tá na po lí- 
cia há 21 anos e ain da não ti nha pas- 
sa do por na da pa re ci do. “De pois que
a vi a tu ra le vou o sus pei to, eu co me cei
a cho rar, foi mui to for te aqui lo. De- 
pois, na ho ra de pres tar de poi men to,
no va men te pre ci sei me acal mar”, re- 
ve lou.

Pa ra Vi tal, as lá gri mas ali der ra ma- 
das re ve lam a dor pe la fal ta de em pa- 
tia e hu ma ni da de, ca rac te rís ti ca do
ra cis mo, e tam bém uma es pé cie de
an gús tia. “Tra tar ne gro co mo li xo, pra

ele, é co mum, é nor mal. Es sa é uma
de cla ra ção mui to per ver sa, mui to
mal va da, des pro vi da de to do e qual- 
quer sen ti men to de hu ma ni da de.
Achar que aque le ho mem ali mor to há
10 di as não era na da, era ex cre men to,
é al go ter rí vel”, de fen de.

Achar que aque le

ho mem ali mor to há 10

di as não era na da, era

ex cre men to, é al go

ter rí vel

Não é ape nas no Bra sil e nos Es ta- 
dos Uni dos, país com fo co dos pro tes- 
tos atu ais, que a po pu la ção afro des- 
cen den te so fre com o ra cis mo. “Em
di ver sas na ções, es pe ci al men te as
que con ta ram com mão-de-obra es- 
cra va afri ca na nas co lo ni za ções se cu- 
la res, a lu ta ain da é gran de pa ra se di- 
mi nuir as di fe ren ças so ci ais e econô- 
mi cas mo ti va das pe la cor da pe le. O
ra cis mo es tá en rai za do em mui tas so- 
ci e da des. Mu dar is so é um de ver das
fa mí li as e de to das as ins ti tui ções, co- 
mo es co las, igre jas e o pró prio po der
pú bli co, além dos mo vi men tos que já
atu am nes se ce ná rio”, apon tou o ci- 
en tis ta so ci al e pes qui sa dor Ga bri el
Na va. “O nos so ra cis mo é ain da mais
vi o len to, nos so ra cis mo é ve la do, e o
si lên cio ma ta. En quan to o ci da dão e o
agen te do es ta do achar que não im- 
por ta, não sei aon de che ga re mos”,
de cla rou Vi tal de Car va lho, que nas úl- 
ti mas ho ras dis se ter ora do mui to.
“Não que eu se ja re li gi o so, mas sou
cris tão. Orei por mim, orei por ele [o
sus pei to], pois não con se gui pa rar de

pen sar nas pa la vras que ou vi”, co- 
men tou. O de le ga do, que es te ve re-
cen te men te afas ta do por Co vid-19,
diz já es tar cu ra do e en fa ti zou que vol- 
tar ao tra ba lho o es tá aju dan do a su- 
pe rar a si tu a ção: “Es tou com a cons ci- 
ên cia tran qui la”, fi na li za.

Eral do Oli vei ra Mou rão per ma ne ce
pre so em Im pe ra triz, à dis po si ção da
Jus ti ça. Em sua de fe sa, o es cri tó rio de
ad vo ca cia emi tiu no ta à im pren sa, a
que O Im par ci al te ve aces so. No do- 
cu men to, o ad vo ga do Adão Fer rei ra
ale ga que o cli en te fez ou tro co men tá-
rio, que te ria si do mal in ter pre ta do
pe lo de le ga do que tes te mu nhou a ce- 
na; acu sa Vi tal Ro dri gues de des cum- 
prir nor mas sa ni tá ri as de pre ven ção à
pro pa ga ção da Co vid-19; e de fen de
que, ca so os fa tos ti ves sem ocor ri do
co mo nar rou o de le ga do Vi tal, o cri me
se ria de in jú ria ra ci al, e não de ra cis- 
mo.

LU CAS PRA ZE RES

BURITICUPU

Grupo transportava
340Kg de drogas

OS SUSPEITOS ESTAVAM COM 340KG DE MACONHA PRENSADA

POLÍCIA CIVIL

Uma ação da po lí cia pren deu, em fla gran te, qua tro
pes so as que trans por ta vam apro xi ma da men te 340 Kg
de ma co nha pren sa da na ci da de de Bu ri ti cu pu, dis tan te
cer ca de 415km da ca pi tal ma ra nhen se.

Se gun do a po lí cia, du ran te as in ves ti ga ções foi des co- 
ber ta e es tu da da uma ro ta uti li za da por tra fi can tes pa ra
o trans por te das subs tân ci as en tor pe cen tes. Uma no va
bus ca no lo cal e os po li cia con se gui ram cap tu rar os sus- 
pei tos.

Além da dro ga em trans por te, foi des co ber to um es- 
con de ri jo on de es ta vam ar ma ze na dos qua se 50kg de
dro gas que se ria re ti ra da por com pra do res nos pró xi- 
mos di as.

Em po der dos sus pei tos foi apre en di da ain da uma
mo to com res tri ção de Fur to/Rou bo e um apa re lho ce- 
lu lar fur ta do que, em bre ve, se rão res ti tuí dos aos ver da- 
dei ros pro pri e tá ri os.

Os sus pei tos vão res pon de por trá fi co, as so ci a ção pa- 
ra o trá fi co de dro gas, além do de li to de re cep ta ção. A
po lí cia ain da in ves ti ga a par ti ci pa ção de ou tras pes so as
no ca so.

O inqué ri to Po li ci al pros se gui rá sen do o ca so re pas- 
sa do ao po der Ju di ciá rio.

BARREIRINHAS

Operação Estrada
Segura é deflagrada

A OPERAÇÃO ACONTECEU APÓS VÁRIOS ASSALTOS NA REGIÃO

POLICIA CIVIL

A Po li cia Ci vil do Ma ra nhão, de fla grou a Ope ra ção Es- 
tra da Se gu ra, após a ocor rên cia de seis as sal tos na BR-
402, pró xi mo a Bar rei ri nhas.

A Ope ra ção foi re a li za da atra vés da 20ª De le ga cia Re- 
gi o nal de Bar rei ri nhas.

Se gun do as in ves ti ga ções, cin co ele men tos es ta vam
pra ti can do as sal tos na BR, to man do as mo to ci cle tas e
va lo res em di nhei ro das ví ti mas e, em se gui da, amar ran- 
do-as den tro do ma to.

Após in ten sa in ves ti ga ção a Po li cia Ci vil con se guiu
des co brir a pos sí vel lo ca li za ção dos sus pei tos, o Po vo a- 
do Co cal. A equi pe foi ao po vo a do e con se guiu pren der
um dos ele men tos que na ho ra da abor da gem es ta va ar- 
ma do com um re vól ver.

Os de mais en vol vi dos já não se en con tra vam no lo cal
e, se gun do in for mes ob ti dos pe la Po lí cia Ci vil, te ri am le- 
va do as mo to ci cle tas sub traí das pa ra a re gião de Cha pa- 
di nha.

Por fim, foi da da voz de pri são em fla gran te ao sus pei- 
to lo ca li za do pe lo cri me de Por te Ile gal de Ar ma de Fo go
e as in ves ti ga ções con ti nu am até que to dos os en vol vi- 
dos se jam iden ti fi ca dos e pre sos.

As ví ti mas es tão sen do cha ma das pa ra re a li za rem o
re co nhe ci men to dos ou tros sus pei tos.

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

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


Corpos de duas mulheres, mãe e filha, encontrados na
garagem de casa no Calhau

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.
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https://luiscardoso.com.br/crime/
https://luiscardoso.com.br/crime/2020/06/corpos-de-duas-mulheres-mae-e-filha-encontrados-na-garagem-de-casa-no-calhau/


Mãe e filha são encontradas mortas dentro de
veículo no Calhau
Publicado em 7 de junho de 2020 por gilbertoleda

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.

71 48

(Foto: Douglas Pinto/TV Mirante)

https://gilbertoleda.com.br/2020/06/07/mae-e-filha-sao-encontradas-mortas-dentro-de-veiculo-no-calhau/
https://gilbertoleda.com.br/author/gilbertoleda/
https://oinformante.blog.br/notas/mae-e-filha-foram-estranguladas-e-ex-marido-e-o-principal-suspeito-grupo-das-deboras-da-peninsula-divulga-nota-de-pesar/


Maranhão exclui casos de Covid-19 de boletim
oficial após revisão
Publicado em 7 de junho de 2020 por gilbertoleda

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.
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https://gilbertoleda.com.br/2020/06/07/maranhao-exclui-casos-de-covid-19-de-boletim-oficial-apos-revisao/
https://gilbertoleda.com.br/author/gilbertoleda/




Sem fiscalização, reabertura em SLZ pode
acabar em novo lockdown
Publicado em 8 de junho de 2020 por gilbertoleda

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).

13 1

“Pelada” em campo de futebol na Camboa

https://gilbertoleda.com.br/2020/06/08/sem-fiscalizacao-reabertura-em-slz-pode-acabar-em-novo-lockdown/
https://gilbertoleda.com.br/2020/06/08/sem-fiscalizacao-reabertura-em-slz-pode-acabar-em-novo-lockdown/
https://gilbertoleda.com.br/author/gilbertoleda/


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.

Aglomeração na Praia do Meio, no domingo



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…

Restaurante improvisou estrutura na Península


