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Ação pede devolução
de R$ 4,9 mi pagos pelo
MA por respiradores
Deputado Edilázio Júnior acionou a Justiça devido à compra de respiradores
pelo consórcio dos governadores do Nordeste e que nunca foram entregues
Divulgação

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

o

deputado federal Edilázio
Júnior (PSD), deu, ontem,
entrada na 21ª Vara Cível
de Brasília, a ação popular, com pedido de liminar, para que
o Estado do Maranhão, o Consórcio Nordeste e a HempCare Pharma
sejam obrigados a devolver aos cofres públicos os mais de R$ 4,9 milhões que o governo Flávio Dino
(PCdoB) repassou ao colegiado de
governadores nordestinos para a
compra de 30 respiradores que seriam utilizados em UTIs de Covid19, mas que nunca foram entregues
pela empresa. O pagamento foi feito
de forma antecipada.
Na ação, o parlamentar pede,
ainda, que os três réus sejam obrigados a pagar dano moral coletivo
de valor igual ao desembolsado
pelos equipamentos que não chegaram ao Maranhão.
Para Edilázio, faltou lisura ao processo de aquisição do material. No
total, o Consórcio Nordeste pagou
quase R$ 50 milhões à empresa.
“Os fatos e as provas atestam a
ausência de lisura na gestão do patrimônio público e a prática de ato
ilícito, ao realizar adiantamento do
pagamento mesmo sem ter o recebimento dos respiradores, o que não
se coaduna com os princípios mais
básicos do direito administrativo e
do que s e entenda por aquisição
idônea”, destaca o deputado.
Ele acrescenta que o caso é ainda
mais grave quando analisado no
contexto da pandemia do novo coronavírus, em que vários maranhenses infectados “agonizam nos
hospitais” principalmente em virtude da falta de equipamentos
como ventiladores mecânicos.
“O ato jurídico praticado ganha
ainda mais relevo no contexto atual,
no qual os recursos para o combate
da pandemia do coronavírus são escassos e os pacientes em estado
grave agonizam nos hospitais em
virtude, principalmente, da falta de
equipamentos para atender à demanda. É manifesto o atentado ao
direito coletivo no caso em espeque,
afinal é assegurado a todo cidadão
ter uma administração honesta,
profícua e respeitadora dos princípios que regem a Administração Pública”, completa.
Pagamento
A revelação de que o Governo do

Polícia da Bahia fez ação, na semana passada, com prisão e busca e apreensão devido à compra dos aparelhos

MAIS

Articulação
Uma frente parlamentar
formada por deputados
estaduais e federais dos nove
estados da região Nordeste
vem sendo articulada para

Maranhão pagou adiantado aproximadamente R$ 4,9 milhões por
respiradores que deveriam ser trazidos da China, mas não chegaram aos hospitais da rede estadual, foi feita por O Estado na
semana passada.
O valor foi informado pela Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan),
que emitiu nota após a revelação
de que o Consórcio Nordeste, do
qual o Maranhão faz parte,
tomou um calote da HempCare
Pharma, empresa que deveria adquirir e transportar os equipamentos até o Brasil.
No total, de acordo com a Seplan, os nove governos do Nordeste
pagaram U$ 9,028 milhões por 300
respiradores – algo em torno de R$
48,7 milhões na cotação do dia da
aquisição. Desse total, o governo
Flávio Dino (PCdoB) contribuiu
com U$ 902,8 mil – ou R$ 4,9 milhões segundo a mesma cotação.
A operação de aquisição seria intermediada pela HempCare

instaurar uma “investigação
profunda” sobre o
pagamento antecipado pelo
300 respiradores que nunca
foram entregues.

Pharma, que recebeu o valor integral pelo negócio para comprar e
transportar os equipamentos até
o Brasil, mas não entregou as mercadorias.
Por conta conta da fraude, três
pessoas foram presas no dia 1º de
junho, pela Polícia Civil da Bahia,
no âmbito da Operação Ragnarok.
Dois mandados de prisão foram
cumpridos no Distrito Federal, e
um no Rio de Janeiro. Mandados
de busca e apreensão também
foram cumpridos em São Paulo e
na Bahia. Além disso, mais de 150
contas bancárias vinculadas ao
grupo HempCare foram bloqueadas por determinação judicial.
Denúncia
De acordo com a Polícia Civil da
Bahia, a ação do grupo foi denunciada pelo próprio consórcio. “O
estabelecimento se apresentava
como revendedor dos produtos e
tentou negociar de forma fraudulenta com vários setores no país,
entre eles os Hospitais de Campa-

nha e de Base do Exército, ambos
em Brasília”, informa a corporação
baiana, em nota.
A empresa que o Consórcio Nordeste acusa de ter desviado os R$
48,7 milhões ofereceu o mesmo serviço a órgãos federais e a outros estados, informou o secretário de Segurança Pública da Bahia, Maurício
Telles Barbosa.
“A empresa investigada buscava
[realizar] outras vendas […] Isto
podia ter se tornado uma fraude
ainda maior caso [a negociação]
com órgãos federais e outros estados tivessem ido adiante”, disse Barbosa, ao conversar com jornalistas,
por videoconferência, sobre a Operação Ragnarok, que a Polícia Civil
da Bahia deflagrou esta manhã,
com o apoio de órgãos de segurança do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Foram expedidos
pela Justiça 15 mandados de busca
e apreensão, cumpridos em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Araraquara
Entre os alvos da operação policial estavam representantes da empresa HempCare Pharma. Sediada
em Araraquara, a empresa foi contratada para intermediar a compra
de respiradores fabricados na China
e zelar para que os equipamentos
chegassem ao Brasil – o contrato foi
assinado após o governo da Bahia,
que preside o Consórcio Nordeste,
ter uma primeira remessa de respiradores apreendida nos Estados
Unidos. 

Justiça debate efeitos da
pandemia no ano eleitoral
Juízes eleitorais e membros da PRE se reuniram ontem para debater os desafios da Justiça Eleitoral
em tempos de pandemia do novo coronavírus e as mudanças para as eleições municipais de 2020
O ministro Tarcísio Vieira Neto, diretor da EJE/TSE, o desembargador
Cleones Cunha (ex-presidente do
TRE-MA) e o procurador regional
eleitoral Juraci Guimarães Júnior
(TRE-MA) foram as autoridades que
inauguram as discussões do Congresso Nacional de Direito Eleitoral
do Maranhão - que ocorreu ontem,
por videoconferência. Eles, mediados pela juíza Lavínia Coelho (diretora da EJE do TRE-MA), discutiram
o tema “Democracia Brasileira, seus
avanços, conquistas e desafios”.
Para o ministro Tarcísio, o evento
está pautado em 3 vetores: o da democracia, das eleições municipais e
o da pandemia. “É interessante a ordem escolhida para essa arrumação.

Percebe-se que as eleições municipais estão quase como que enclausuradas, emparedadas numa praça
de guerra entre questionamentos severos. De um lado a tônica democrática, não só aqui como forma de
governo, mas, também, como único
modo de vida a ser vivida; e de outro
lado a pandemia da Covid-19, que é
fato gerador de profundas transformações, algumas de significação perene, em torno de questões políticas,
sociais, econômicas e jurídicas.
Quanto ao painel em que faço parte, ele tem um conteúdo mais geral,
como se fosse um abre alas, em que
precisamos tratar da democracia
brasileira à luz desses avanços, conquistas e dos desafios impostos”.

Já para o desembargador Cleones
Cunha, “vive-se uma época paradoxal e desafiadora em que teremos
que guardar a democracia, preservando os avanços e as conquistas e,
dentre estes, o desafio de manter a
normalidade do processo eleitoral.
Diante do nosso entorno, da nossa
realidade, assegurar as eleições municipais, neste ano de 2020, é medida desafiadora, contudo necessária
para fortalecer, ainda mais, a nossa
democracia”.
Papel
O procurador regional eleitoral do
Maranhão, Juraci Guimarães Júnior,
fez duas análises referentes ao papel
do Poder Judiciário, em especial da

Justiça Eleitoral.
"A democracia é muito mais que
o regime político da vontade da
maioria. Na precisa lição de Ronald
Dworkin, a legitimidade democrática não se encontra num simples critério matemático, mas repousa em
tratar todos os cidadãos em igual respeito e consideração. Digo eu, para
finalizar: Respeito. Igualdade. Liberdade. Eis a essência da democracia
que deve ser diuturnamente cultivada por todos, a fim de que, como
na música ‘Olha para o céu’, de Luiz
Gonzaga, do clássico do São João
nordestino, o lindo balão multicor
não vá sumindo no céu. Que a pluralidade da democracia não vá se esvaindo no horizonte". 

Ministro prorroga
investigação sobre
interferência na PF
Celso de Mello prorrogou por mais 30 dias inquérito
que apura suposta ação de Bolsonaro na PF
SÃO PAULO
O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta segunda-feira (8) a
prorrogação por mais 30 dias do inquérito que apura se o presidente
Jair Bolsonaro tentou interferir na
autonomia da Polícia Federal.
Relator do caso, o ministro atendeu a um pedido feito pela Polícia Federal. A proposta recebeu
aval do procurador-geral da República, Augusto Aras.
Entre as medidas "pendentes",
a Polícia Federal quer ouvir o próprio presidente Jair Bolsonaro no
inquérito. Esse depoimento só deve
acontecer após outras medidas
previstas na investigação.
Os investigadores pediram mais
prazo porque querem aprofundar
as investigações na superintendência da PF no Rio de Janeiro,
diante de suspeitas de ingerência
de Bolsonaro nas direções regionais da corporação. Os agentes
querem analisar inquéritos que envolvem a família do presidente.
Pedido
Há um pedido pendente da PF, por
exemplo, na Zona Eleitoral do Rio
de Janeiro. Os policiais pediram informações sobre o inquérito instaurado para apurar eventuais crimes eleitorais praticados por
familiares de Bolsonaro. Os dados
nunca foram enviados.
Flávio Bolsonaro (PR-RJ), filho
do presidente e atual senador, foi

alvo de uma investigação eleitoral,
já relatada pela PF, sobre suposto
enriquecimento ilícito. O senador
não chegou a ser indiciado e o caso
foi remetido à Justiça Eleitoral. O
Ministério Público Eleitoral decidiu manter a investigação.
Também estão em aberto análises de relatórios de produtividade
da Polícia Federal no Rio – a corporação negou as críticas feitas
pelo presidente sobre esse assunto
– e o pedido de cópia do inquérito
da PF do Rio sobre suposto vazamento da operação Furna da Onça.
Os investigadores ainda esperam informações sobre a troca na
segurança pessoal do presidente
e de seus familiares. O Jornal Nacional mostrou que um mês antes
da reunião ministerial em que o
presidente reclamou que não
consegue trocar ninguém, o chefe
do departamento de segurança
foi substituído pelo segundo na
hierarquia. E o responsável pelo
escritório do Rio também havia
sido trocado.
A PF afirmou que "é preciso finalizar a elaboração de relatório de
análise de material apreendido
acerca das mensagens trocadas por
Sergio Moro com o presidente da
República e com a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP).
Horas antes da reunião ministerial do dia 22 de abril, Bolsonaro
escreveu: “Moro, o Valeixo sai nessa
semana. Isto está decidido. Você
pode dizer apenas a forma. A pedido ou ex ofício". 

MAIS

Investigação
A investigação foi autorizada
pelo STF em 27 de abril, três
dias após o então ministro da
Justiça, Sergio Moro, ter
anunciado a demissão do cargo.
Na ocasião, Moro disse que
Bolsonaro interferiu na PF ao
demitir o então diretor-geral da
instituição, Maurício Valeixo.
Bolsonaro nega a acusação. O
primeiro a ser ouvido no
inquérito foi o próprio Moro, no

dia 2 de maio. No depoimento,
o ex-ministro citou como prova
da interferência do presidente
a reunião ministerial de 22 de
abril, no Palácio do Planalto. O
conteúdo da reunião se tornou
público no último dia 22 de
maio. Na sequência, a PF ainda
tomou mais de dez
depoimentos, entre ministros,
delegados e ex-aliados do
presidente.
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Dino cita “declínio” da
Covid-19 em SL, mas não Mais casos e aglomerações
descarta novas medidas D
Gestor disse que, devido à queda no percentual de ocupação de leitos clínicos
na Região Metropolitana, há a comprovação de recuo no novo coronavírus
Secap

THIAGO BASTOS
Da editoria de Política

m entrevista coletiva nas
redes sociais ontem, o governador do Maranhão,
Flávio Dino (PCdoB), afirmou que há um declínio em andamento do número de casos de coronavírus na Região Metropolitana.
Segundo ele, a tendência é verificada pela redução nas taxas de ocupação de leitos clínicos na rede pública estadual (de acordo com
dados do governo, está em 25,13%).
Apesar de apontar para uma
tendência de decréscimo de casos,
o gestor não descartou medidas
apontadas como “rigorosas” pelo
Governo, caso haja, segundo ele,
novo descontrole da doença na
Grande Ilha. Quanto ao interior,
Flávio Dino voltou a ratificar posicionamento inicial de que as medidas de restrição sanitárias ou
possíveis decretações de lockdown
cabem às gestões locais.
Segundo Dino, quanto à Ilha, a
execução das medidas de flexibilização das atividades comerciais,
iniciadas no dia 25 do mês passado, será analisada semanalmente. “Dependendo do quadro
sanitário, estas medidas poderão
ser revistas. Nosso modelo não é
pronto, ele pode ser revisto a qualquer tempo”, disse.
Dino anunciou ainda, durante
a coletiva, a aquisição pelo Estado
de 100 mil testes para diagnóstico
da Covid-19. Segundo o gestor, a
Secretaria Estadual de Saúde (SES)
realizou, desde o início da pandemia, mais de 80 mil testes. Outros
70 mil serão disponibilizados às
prefeituras. “O Maranhão está executando sim este procedimento,
de suma importância para o controle da doença”, disse.
Ele frisou ainda que a taxa de letalidade da doença no estado que,
de acordo com dados oficiais do próprio governo, está em 5,5%, também
chancela a reabertura gradual de atividades, em especial, na Ilha.

E

Flávio Dino usa dados sobre atendimentos na rede estadual de saúde para falar em redução de casos

Governo aguarda auxílio
emergencial da União
O Governo do Maranhão informou,
durante a coletiva, que retirou as
ações judiciais contra a União, prérequisito para o recebimento da
ajuda financeira do Governo Federal para o combate ao coronavírus
do Estado, e que aguarda pelo recebimento dos valores. O governador Flávio Dino, mesmo questionado, não estipulou uma data para
repasse das verbas.
Segundo o gestor, é preciso acelerar este processo. “A ajuda precisa
chegar o quanto antes. Será de
grande importância para a nossa política. Mantive contato na semana

passada com o ministério da Saúde
e com a secretaria do Tesouro Nacional. Estamos no aguardo”, disse.
Estima-se, com base em dados da
Câmara dos Deputados e da União,
que o Maranhão receberá – somente
para a saúde – cerca de R$ 249 milhões. Este valor seria preliminar e
não é confirmado pelo governo maranhense. O valor faz parte do pacto
federativo emergencial, selado em
reunião no dia 21 do mês passado.
A matéria, aprovada recentemente pelo Legislativo, foi publicada na semana passada no Diário
Oficial da União.

Ainda na coletiva, o gestor
anunciou que o retorno das instituições de ensino, previsto inicialmente para o dia 15 deste mês, foi
adiado para o dia 1º de julho. “Esta
data é uma previsão, passível de

nova mudança. A cada semana,
vamos analisar os números e concluir se este cronograma poderá
ser mantido”, afirmou.
Sobre academias e outros serviços, Flávio Dino disse que o cro-

nograma está mantido. No caso
das academias, por exemplo, o Governo quer liberar o funcionamento gradual a partir do dia 22
deste mês. “Em contrapartida, as
atividades desportivas somente
poderão ser pensadas a partir de
julho”, afirmou o governador.
Críticas
Flávio Dino criticou, na coletiva, a
recente mudança executada pelo
Ministério da Saúde (MS) para
contagem do número de óbitos e
disponibilidade dos dados oficiais
de casos da doença por estado.
O comunista anunciou que, enquanto a metodologia de contagem da MS não for exposta, a SES
se baseará nos dados do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde
(Conass). “Há uma facção política,
encabeçada pelo presidente da República [Jair Bolsonaro] que impede a eficácia das políticas de assistência à saúde no que diz
respeito ao combate à pandemia
no país”, afirmou Dino. 
Mais em Cidades 5

Deputado ironiza resultados do
lockdown decretado no Maranhão
Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, compartilhou uma reportagem publicada por um
portal independente que aponta algumas das ações de Flávio Dino durante a pandemia da Covid-19
RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), tratou com ironia os resultados obtidos no Maranhão após decretado o lockdown
pelo governador do Maranhão,
após determinação do juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, Douglas Martins.
Em publicação em seu perfil em
rede social, o parlamentar compartilhou a publicação de um portal independente de notícias, que
tratava de algumas das ações adotadas pelo chefe do Executivo durante a pandemia da Covid-19, e
provocou o comunista.
“As provas científicas do lockdown [ironia]. Agora adivinhem
quem vai bancar esse tempo do
comércio fechado? Dinheiro do
Governo Federal (presidente),
que vem de você, contribuinte”,
escreveu.
O presidente Jair Bolsonaro
também se manifestou em rede
social, a respeito da responsabi-

lidade sobre os impactos da quarentena.
“Lembro a nação que por decisão do STF, as ações de combate à
pandemia (fechamento do comércio e a quarentena, por exemplo), ficaram sob total responsabilidade dos governadores e prefeitos”, enfatizou.

Eduardo Bolsonaro
ironizou lockdown
na Ilha de SL
Aumento de casos
No fim do mês de maio, o senador
Roberto Rocha (PSDB) se manifestou com preocupação em relação à “explosão” de casos do novo
coronavírus nos municípios que
integram o interior do Maranhão
nas últimas semanas.
Na ocasião, os dados apresentados pela Secretaria de Estado da
Saúde, apontavam para o avanço
da doença no interior logo após
encerrado o lockdown. Roberto
Rocha atribui o fato ao lockdown.

MAIS

Aluno
O portal
sensoincomun.org
revelou que o juiz
Douglas Martins foi aluno
do governador Flávio
Dino na Universidade
Federal do Maranhão. De
acordo com o site,
Martins se formou em
Direito em 1994. A
monografia do
magistrado teve como
título “O inquérito para
apuração de falta grande
de dirigente sindical
temerário”. O orientador
foi o próprio Flávio Dino.

“O sistema de saúde de São
Luís já é bastante deficiente, imagine você no interior do estado.
Pois bem, numa articulação do
governador com o juiz foi decretado o lockdown. A grande maioria da população nem sabia o

que era isto direito, pois não houve um trabalho de comunicação
social preventivo para evitar um
desespero. Como um avestruz, o
governador fingia que não sabia
de nada, enquanto o seu amigo
juiz decretava o fechamento de
tudo na Ilha de São Luís. Resultado: muita gente correu para o
interior, muitos deles levando
consigo o vírus, claro, muitos jovens do interior vão para São Luís
para estudar ou trabalhar, voltaram muitos assintomático levando o vírus contaminando a sua
família”, disse.
Rocha também questionou os
critérios técnicos adotados pelo
juiz Douglas de Melo Martins para decretar o lockdown nos quatro municípios da Região Metropolitana de São Luís. “É importante dizer que não estou discutindo o conteúdo da medida, mas
a forma. Se era uma medida boa
e necessária porque o próprio governador não fez? Quais dados
técnicos tinha um juiz para tomar
sozinho tal decisão para evitar
uma fuga de pessoas para o interior?”, completou. 

esde quando teve início o alerta sobre a chegada da
pandemia e um “toque de recolher” para garantir o
isolamento social, maior arma contra o novo coronavírus,
o governador Flávio Dino (PCdoB) tem reunido a imprensa quase
toda semana para trazer panoramas e, mais precisamente,
medidas de combate à doença no Maranhão.
São cerca de 70 dias desde o início do fechamento do comércio,
suspensão das aulas e serviços públicos somente por meio
virtual. Ontem, Dino tornou a reunir a imprensa, mas não trouxe
novidade.
Ele deu entrevista coletiva
Sem novidades,
após um fim de semana com
relatos de aglomeração de
Flávio Dino reuniu
pessoas em supermercados e
a imprensa para
praias na Ilha.
Há uma frota do transporte
dizer que
coletivo 100% funcionando e
contaminação
comércio a cada dia mais
intenso, com previsão de se
depende da
intensificar ainda mais, já que
população
restaurantes, lanchonetes e
shoppings já estão com data
certa para reabrir. Ontem, mais uma vez, a Rua Grande teve fluxo
de pessoas comparado à véspera de Natal.
O Maranhão já tem quase 50 mil casos confirmados da Covid19. Mais de 1,3 mil mortes. Mesmo assim, a liberação de
atividades tem sido a medida adotada pelo Governo do Estado,
com a cobrança de que a população precisa fazer a sua parte.
Um ranking da Covid-19 dos estados, elaborado pelo Centro de
Liderança Pública (CLP), mostra que o Maranhão é um dos cinco
que não fizeram boas escolhas para conter a pandemia. Outros,
como a Bahia - que tem mais que o dobro de habitantes que o
Maranhão -, aparece em melhor condição.

Única mudança

De novidade mesmo, Dino - após questionamentos de jornalistas falou sobre o retorno das aulas em toda a rede de ensino.
Segundo o comunista, a previsão de 15 de junho foi substituída pelo
próximo 1º de julho. Segundo o governador, ainda não há possibilidades para o retorno das aulas.
No entanto, as definições sobre as normas de segurança sanitária já
estão disponíveis no decreto da semana passada.

“Culpa de Bolsonaro”

Ao ser questionado sobre os registros de aglomeração em praias da
Grande Ilha e em estabelecimentos do estado no último fim de semana,
Flávio Dino citou a "facção política", segundo ele, do presidente Jair Bolsonaro.
De acordo com Dino, a falta de interesse da União em conduzir a postura dos Estados e Municípios dificultou o combate à doença.
O comunista voltou a afirmar que os flagrantes de aglomerações em
comércios foram objeto de fiscalização do poder público.

Contradição

Segundo o governador, o isolamento social não tem sucesso porque
o presidente da República conspirou contra a ideia.
O problema é que este argumento contradiz a prática, já que decisão
do STF – com direito a comemoração do governador maranhense – dá
aos estados a decisão das ações sobre a pandemia.
Afinal, a contaminação e as mortes são de responsabilidade do governo federal ou do governo estadual?

Sem dados

Desde que começou a pandemia, Flávio Dino menciona a realização
de fiscalizações para verificar o cumprimento das medidas sanitárias no
estado.
Ao falar do tema, fez questão de frisar as "dezenas de centenas" de
fiscalizações.
No entanto, o gestor não apresentou dados concretos sobre o tema
e tampouco se foi necessária qualquer sanção aos empresários desobedientes.

Recuperação

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, postou em
suas redes sociais vídeo das obras de recuperação do trecho da BR-135
no Maranhão entre Miranda do Norte e Caxuxa.
De acordo com o gestor, os serviços são um compromisso do presidente Jair Bolsonaro com os maranhenses. Ele citou o benefício para o
escoamento da produção ao Porto do Itaqui.
Sobre a postagem, o deputado Pastor Gildenemyr se manifestou agradecendo ao ministro o empenho.

DE OLHO

R$ 4,9 milhões

É O VALOR que é pedido para ser devolvido pelo Estado
em ação do deputado federal Edilázio Júnior em relação
à compra de respiradores que nunca foram entregues.

Interesses próprios

Petistas do Maranhão contestaram informações de O Estado sobre
os caminhos do partido nas eleições em São Luís.
Com um partido dividido em alas (que nitidamente trabalham com
“informações” próprias cada uma), mais que normais as contestações.
O fato é que, mais uma vez (assim como em 2018 com o apoio a Eliziane Gama para o Senado), será da direção nacional a decisão sobre como o PT funcionará em São Luís.

E MAIS
• Uma das contestações foi do deputado estadual Zé Inácio, que lançou

manifesto – e que foi tema de abordagem da coluna – para a confirmação
de candidatura.

• No entanto, não há como confirmar qualquer candidatura antes que o
PT entre em mais um de seus processos “democráticos” que levam a jogos duros por interesses individuais dos petistas.

• Os petistas já iniciarão debate com pré-candidatos que querem o apoio

do partido ainda esta semana. É provável que tal debate comece com
Duarte Júnior (Republicanos).

Coronavírus: cuidados
com o descarte de lixo
hospitalar da Covid-19
Em CIDADES 6
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Comerciantes são multados por
descumprirem normas sanitárias
Fiscalização da Vigilância Sanitária já constatou várias irregularidades no comércio, com relação as normas
sanitárias que visam evitar a proliferação da Covid-19; realização de shows se mantém proibida
Fotos/Paulo Soares

governador Flávio Dino
afirmou ontem, em entrevista à imprensa, que
a fiscalização feita pelas
equipes da Vigilância Sanitária
está mais intensa e centenas de
comerciantes da Grande Ilha já
foram multados ou autuados por
descumprirem as normas sanitárias que visam evitar a proliferação da Covid-19, causada pelo
novo coronavírus. Ele frisou,
ainda, que seguirá barrada por
tempo indeterminado a realização de shows ou eventos de
grande aglomeração, no estado.
Dino declarou que o trabalho
de fiscalização da Vigilância Sanitária, na área comercial da Grande
Ilha, conta com o apoio de policiais militares e do Procon. Logo
que são constatadas as irregularidades, os proprietários desses
pontos comerciais são penalizados, conforme os ditames da lei.
Ele descartou a possibilidade
de novos rigores no funcionamento do comércio e serviços,
pois, já são três meses de medidas restritivas e isso não deixa de
trazer consequências a economia
no estado.
O comércio está voltando de
forma gradual. Este processo vai
se estender até a primeira semana
do próximo mês e de acordo com
o monitoramento epidemiológico.
Até o momento, a previsão é que
no próximo dia 15, retorne o funcionamento dos shoppings, mas,
sem abrir as portas da praça de
alimentação.

O

Academias
Ainda de acordo com o governador, dia 22 é a data estipulada
para o retorno de academias, enquanto, o dia 29 é possível a liberação do funcionamento de
bares e restaurantes, mas, até o
momento não há uma data prevista para liberar a ocorrência de
eventos que aglomerem um
grande público.
Em relação a aglomeração,
Dino disse que é possível observar várias pessoas em locais públicos e praias, inclusive, durante
o fim de semana, e praticamente
é impossível controlar a ação de
cada cidadão maranhense. “O
ideal é o cidadão ficar em casa,
pois, juntos conseguimos combater essa doença, que já matou
mais de mil infectados, somente
aqui no Maranhão”, ressaltou o
governador.
Retorno
Os órgãos estaduais, que suspenderam atendimento presencial ao
público devido a pandemia do
novo coronavírus, retornaram

SAIBA MAIS

EQUIPES
da Vigilância
Sanitária têm
percorrido,
principalmente a
Rua Grande, em sua
fiscalização

DOCUMENTOS PARA O SEGURO DESEMPREGO
O trabalhador doméstico tem o prazo de 90 dias e o
formal até 120, a partir da data de desligamento, para
iniciar o processo de solicitação do auxílio temporário.
Para pedir o benefício é necessário apresentar o
requerimento de seguro-desemprego (assinado e
carimbado pelo empregador e assinado pelo trabalhador);
comunicado de dispensa (emitido pela empresa no ato da

ontem as atividades, mas, seguindo as medidas de proteção
contra o novo coronavírus Entre
elas, a distribuição de álcool em
gel, uso de máscara, revezamento
de servidores e o cumprimento as
normas de distanciamento.
Nas agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) da capital, o atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h até 15h
e o suporte vai dar prioridade para
quem precisa dar entrada no pro-

cesso de requerimento de segurodesemprego, no caso de trabalhadores desligados das empresas
durante a pandemia.
De acordo com o coordenador
estadual do Sine, Paulo Romão,
serão distribuídas diariamente 50
senhas de atendimento na agência do Centro e mais 30 na unidade do Anjo da Guarda. O cidadão ainda pode optar pelo
atendimento virtual, que já vem
sendo realizado desde o início do

demissão); cópia da rescisão de contrato de trabalho
(assinados pelo empregador e trabalhador); carteira de
trabalho (cópias das páginas que contém os dados
pessoais e todos os registros); comprovante de saque do
FGTS (pode ser extrato também), Cadastro de Pessoa
Física-CPF, carteira de identidade (RG) e comprovante de
residência.

isolamento social, e por meio do
e-mail segurodesemprego.sine
@setres.ma.gov.
Também já retornou o atendimento presencial do Departamento
Estadual de Trânsito do Maranhão
(Detran-MA). As pessoas primeiramente precisam fazer o agendamento do atendimento pelo site do
órgão www.detran.ma.gov.br, clicar
no banner “Agendamento de Serviço”, escolher a cidade e o posto
mais próximo, selecionar o ser-

viço desejado com a data e horário adequados.
Após confirmar o agendamento, o usuário deverá seguir as
orientações para preencher o formulário de cadastro e criar uma
senha de acesso ao serviço. O
usuário também pode realizar o
agendamento via telefone. Ao
comparecer no local de atendimento, o usuário deve levar o
comprovante do agendamento,
que pode ser impresso ou uma

O transporte aquaviário de
passageiros também segue
os protocolos de prevenção
ao coronavírus de acordo
com a Portaria nº 250/2020
da MOB. As empresas que
operam os ferry-boats
realizam a pulverização das
embarcações com produtos
saneantes a cada viagem,
onde é feita ainda a limpeza
dos assentos e corrimões
com água e sabão. Nos
terminais de integração de
São Luís, a MOB em
conjunto com a
Superintendência de
Vigilância Sanitária
(Suvisa/SES), Polícia Militar
do Maranhão e Corpo de
Bombeiros continua com as
fiscalizações.

foto do celular e documento pessoal com foto.
O outro órgão que retornou as
atividades foi o Procon/Viva e, no
momento, o atendimento presencial é exclusivamente por agendamento, para evitar aglomerações.
Dentro e fora das unidades desse
órgão há demarcação e organização das filas, distanciamento entre
atendentes e cidadãos, triagem e
direcionamento dos casos na área
externa. A entrada só é permitida
com uso de máscaras e higienização das mãos com álcool em gel.
Os serviços oferecidos são emissão da carteira de identidade, formalização das reclamações no
Procon e serviços do Detran.
Todos os ônibus
A frota total do sistema de transporte coletivo semiurbano voltou
a circular, ontem, na Grande Ilha,
conforme a portaria nº 284/2020
expedida pela Agência Estadual de
Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB). A portaria estabelece que os passageiros devem utilizar máscaras de proteção e que
as viagens sigam somente com
passageiros sentados.
As empresas do sistema de
transporte semiurbano devem,
também, manter e intensificar
todos os procedimentos de prevenção ao Covid -19 estabelecidos pela MOB na Portaria nº
250/2020, onde se destaca a necessidade de higienização dos veículos com água e sabão e/ou álcool a 70%, nas superfícies que
são tocadas com mais frequência,
como barras, assentos, portas,
antes de cada viagem.
Leia mais emGeral 11
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Descarte: lixo hospitalar
da Covid-19 deve ter
cuidados especiais
Resíduos hospitalares produzidos por pacientes infectados pelo novo
coronavírus devem ser descartados seguindo protocolo da Anvisa

D

esde o mês de março de
2020, o Maranhão vem
enfrentando o novo coronavírus. No boletim da
Secretária de Estado da Saúde (SES)
do último dia 7, o estado registrou
48.537 mil testes positivos para
Covid-19; hoje (9), o número pode
passar dos 49 mil. A maior parte dos
infectados pela doença estão se tratando em casa, em regime de isolamento, a minoria está nos hospitais, seja em leitos clínicos ou de
Unidades de Tratamento Intensivo
(UTIs). De acordo com a Associação
Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos (Abren) o Brasil produz cerca de 253 mil toneladas de
lixo hospitalar, ou “resíduos de serviço de saúde”, por ano. A preocupação da Abren é com a quantidade
resíduo que será produzido este ano
com o contexto da pandemia.
Segundo a norma técnica 04/2020
– Orientações Para Serviços De
Saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante
a assistência aos casos suspeitos ou
confirmados de infecção pelo novo
coronavírus (sars-cov-2) – da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), o novo coronavírus pode
ser enquadrado como agente biológico classe de risco 3, seguindo a
Classificação de Risco dos Agentes
Biológicos, publicada em 2017, pelo
Ministério da Saúde. “Sendo sua
transmissão de alto risco individual
e moderado risco para a comunidade. Portanto, todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes
suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (Covid19) devem ser enquadrados na categoria A1, conforme Resolução
RDC/Anvisa nº 222, de 28 de março
de 2018”, frisou o órgão.
Essa categoria diz, que os resíduos
precisam mantido em sacos vermelhos, que devem ser trocados quando
atingirem dois terços de sua capacidade, ou pelo menos uma vez a cada
48 horas, independentemente do volume e identificados pelo símbolo de
substância infectante. “Os sacos
devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à
punctura, ruptura, vazamento e tombamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados.
Estes resíduos devem ser tratados
antes da disposição final ambientalmente adequada”, completou a Anvisa, na nota.
Incineração
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) recomenda que esses resíduos
hospitalares sejam eliminados por
incineração, que inclusive pode se

Paulo Soares

De Jesus

SW4 ficou presa na lagoa que se formou em trecho da Av. dos Holandeses

Ventania destelha
casas e chuva causa
estragos na capital
Vendaval, que acompanhou chuva e que destelhou
casas, ocorreu na tarde desta segunda-feira, 8

Máscara de proteção também não deve ser descartada aleatoriamente; agentes de limpeza podem se contaminar

SAIBA MAIS
Descarte de lixo médico em
casa:
1 - Separar uma lixeira de
uso exclusivo da pessoa
infectada ou suspeita no
cômodo reservado para ela;
2 - Usar, preferencialmente,
sacos hermeticamente
fechados;
3 - Higienizar pontos de
contatos, como alças e
tampas de lixeiras.
- Quem estiver infectado não
pode ter contato com o
exterior do saco, apenas
descartar seus resíduos
dentro dele.
- Luvas, máscaras e outros
resíduos gerados pelo
paciente ou durante os
cuidados com o paciente
devem ser colocadas em
lixeira com saco de lixo no
quarto da pessoa doente
antes do descarte com
outros resíduos domésticos.

transformar em energia, além de ser
o método mais seguro de descarte.
Em hospitais, a média de lixo gerado ao dia por leito é de cerca de
meio quilo, em uma residência essa
quantidade é maior, já que o paciente tem contato com embalagens
e mais produtos. “A internação doméstica de pacientes acometidos
pela Covid-19, por sua vez, exige os
mesmos cuidados dispensados aos
pacientes hospitalizados, principalmente no tocante à prevenção do
contato com seus familiares e de-

mais pessoas que residem ou que
frequentam o mesmo ambiente e a
prática de procedimentos sanitários, principalmente no cuidado
com os resíduos gerados na residência”, afirmou o presidente-executivo e fundador da Abren, Yuri
Schmitke Belchior, em documento
enviado ao Ministério da Justiça.
O Estado questionou como é
feito esse descarte nos hospitais municipais da capital maranhense, a
Prefeitura de São Luís, e em nota, a
Secretaria Municipal de Saúde
(Semus) informou que o recolhimento dos resíduos hospitalares é
feito por empresa especializada e
que atende à legislação que rege tais
serviços, com a fiscalização da Vigilância Sanitária e Epidemiológica.
“A Semus esclarece que a empresa
também é responsável pela destinação dos resíduos, que podem ser
despejados em aterro sanitário ou
incinerados. Quanto aos resíduos
domésticos, como luvas, máscaras
e papel toalha, a orientação é que
sejam colocados em dois sacos plásticos lacrados, e dispostos para a coleta domiciliar, junto ao lixo
comum”, finalizou.
Secretaria de Estado da Saúde
(SES) também informou, em nota,
que os hospitais da rede estadual têm
dois tipos de coleta: a de material infectante, feito por empresas especializadas, seguindo a lei e orientações do Plano Nacional de Resíduos
Sólidos; e de lixo não infectante, recolhido pelo serviço de resíduos
comum. Os hospitais estaduais possuem sistema de separação e identificação com sacos de cores diversas para cada tipo específico:

materiais farmacêuticos, radioativos
e químicos; resíduos gerais; materiais
de áreas administrativas; resíduos infecciosos; materiais perfurocortantes, e outros.
Sobre a quantidade de lixo, a SES
ressaltou que o número é variável de
acordo com o porte do hospital.
Quanto ao lixo domiciliar, os médicos da rede estadual, durante consulta e diagnóstico de Covid-19,
orientam sobre o isolamento, noções
de limpeza e higiene aos pacientes,
contudo cabem aos municípios a coleta deste resíduo.
Descarte de máscaras
Nesta segunda-feira, 8, O Estadoflagrou máscaras de proteção contra o
coronavírus jogadas na calçada da
Avenida Litorânea em São Luís. Os
cuidados com o descarte desse item
também precisam ser redobrados. O
vírus Sars-Co-2 permanece nas superfícies por até 72 horas, ou seja, as
máscaras não podem ser jogadas em
qualquer lugar, pois outras pessoas
podem acabar se infectando, como
profissionais da limpeza.
“Imagine que isso pode se espalhar por esses trabalhadores e, no
limite, chegar a comprometer o recolhimento de lixo das cidades se
houver uma propagação entre
essas pessoas que seguem trabalhando para atender a população”,
comentou o especialista Walfrido
Ávila Ataíde, membro da Abren,
em entrevista para o Portal Saneamento Básico. “É preciso que haja
ação do governo nessa área, uma
orientação à população, que deve
ficar mais atento a essas questões”,
reforçou ele.

Uma chuva intensa atingiu a Região
Metropolitana de São Luís, causando estragos, nesta segunda-feira,
desta vez com registros de ventanias
em alguns bairros. No Turu, um supermercado sofreu danos ao ter parte de sua estrutura de vidro destruída logo na entrada. O fenômeno
causou alagamentos em vários pontos da Grande Ilha. No São Francisco, a água formou um “rio” nas ruas.
De acordo com o Laboratório de
Meteorologia (Labmet), do Núcleo
Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão (Uema), o período chuvoso no Maranhão será
encerrado em julho.
Como acompanhou O Estado, a
chuva começou pouco depois das
14h e só terminou perto das 16h.
Apesar de breve, provocou estragos.
No acesso à Avenida Litorânea, a
água subiu tanto que uma SW4 preta ficou presa no meio do alagamento, sem possibilidade de movimentação, devido à aquaplanagem,
fenômeno físico no qual um veículo, ao passar sobre uma camada de
água, perde o atrito com o asfalto.
Em algumas ruas do São Francisco, o alagamento também dificultou o trânsito. Mesmo assim, motociclistas ainda se arriscaram no
meio da água. Nas imediações da
Lagoa da Jansen e na Ponta d’Areia,
a chuva igualmente causou vários
estragos. No Turu, a ventania que
acompanhou o temporal derrubou
a parte da estrutura de vidro e arrastou os carrinhos de um super-

mercado. Naquele bairro, telhas de
residências “voaram”, fato registrado em vídeo por moradores.
E, ainda, placas de outdoor foram
arrancadas de seus locais, igualmente por causa da ventania.
Previsão meteorológica
Segundo o meteorologista Gunter
de Azevedo Reschke, chefe do Laboratório de Meteorologia da Uema, as previsões indicam o fim da
estação chuvosa para o próximo
mês. “Junho e julho são os meses de
transição entre a estação chuvosa
para a seca”, pontuou. Nessa época
do ano, existe uma influência muito forte da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é considerada um dos mais importantes sistemas meteorológicos que atua nos
trópicos. É um dos principais geradores de precipitação nas regiões
Norte e Nordeste do Brasil.
Com essas chuvas, também vêm
as denominadas “nuvens de tempestades”, que resultam em descargas elétricas no céu. Segundo o meteorologista Marcio Eloi, da Uema,
essas nuvens são chamadas de cumulonimbus, que são as únicas do
planeta que causam raios e trovões,
comuns nessa época do ano.
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POLÍCIA

Polícia tem 30 dias para
apurar a morte de duas
mulheres em São Luís
Os corpos de mãe e filha foram encontrados, no bairro Quintas do Calhau,
amarrados e amordaçados dentro de um veículo na casa das vítimas
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

O

Departamento de Feminicídio, órgão da Superintendência de Homicídio e
Proteção a Pessoas
(SHPP), tem 30 dias para investigar
o duplo feminicídio que teve como
vítima Graça Maria Pereira, de 58
anos; e Talita de Oliveira Frizero, de
27 anos, mãe e filha respectivamente, e encaminhar o inquérito para o
Poder Judiciário. Segundo a polícia,
as vítimas foram torturadas e os corpos encontrados amarrados, no último dia 7, dentro de um veículo na
residência delas, no bairro Quintas
do Calhau. Somente neste ano, já
ocorreram 27 casos desse tipo de crime no Maranhão.
A delegada Viviane Fontenelle,
chefe do Departamento de Feminicídio, declarou que já foram ouvidas
algumas testemunhas e a polícia está no aguardo do resultado de exames
periciais feitos no local do crime.
A delegada ainda informou que,
por meio de uma análise preliminar,
ficou constatado que uma das vítimas chegou a travar uma lutar corporal com o suspeito e sofreu constrição das vias respiratórias. “Elas foram amarradas, amordaçadas e tinham lesões em várias partes do corpo. Isto é sinal de tortura”, contou.
Barbárie
A polícia informou que os familiares e amigos começaram a sentir falta das vítimas ainda no último dia 5,
quando ambas deixaram de responder as mensagens e atender os
telefonemas. Os policiais acreditam
que na noite desse dia, pelo menos,
uma pessoa teve acesso ao imóvel
das vítimas, possivelmente com o
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Polícia segue na
caça de bando no
interior do estado
Criminosos são especializados em roubo a
bancos; um integrante do bando foi preso
A Superintendência Estadual de
Investigações Criminais (Seic),
com o apoio da Polícia Militar,
ainda ontem estava realizando incursões no interior do estado para desarticular um bando criminoso interestadual especializado
em roubo a bancos. No decorrer
do último fim de semana, a polícia conseguiu prender cinco integrantes dessa quadrilha como
ainda apreendeu armamento de
grosso calibre, como pistola, fuzil, submetralhadora, munições,
carregadores, miguelitos, dinamite e veículos.
O delegado Armando Pacheco,
superintendente da Seic, disse em
entrevista à Rádio Mirante AM
que os policiais continuavam realizando incursões no interior com

o objetivo de capturar os outros
criminosos desse bando. Os bandidos que haviam sido presos vieram para a capital, assim como o
armamento apreendido.
O delegado ainda informou
que as prisões começaram a ser
feitas em Vitorino Freire. No povoado Pau Vermelho, um casal foi
preso suspeito de tentativa de latrocínio. Em poder deles, foi
apreendida uma pistola ponto 40.
Na delegacia, a polícia constatou que os detidos são integrantes de uma quadrilha de assalto a
bancos e um deles tinha mandado de prisão em aberto. Ele é acusado de ter participado do assalto a uma instituição financeira de
Turiaçu, em dezembro do ano
passado. 

Graça Maria Pereira, de 58 anos; e Talita de Oliveira Frizero, de 27 anos, foram assassinadas em casa

NA CADEIA
O delegado Carlos
Alessandro de Assis
informou que, nesta
segunda-feira (8), foi preso
na Ilha um homem, de 43
anos, acusado de ameaçar
de morte a ex-companheira

consentimento de uma delas.
Ainda de acordo com a polícia,
Graça Maria foi atacada no banheiro de seu quarto. Ela sofreu várias escoriações pelo corpo e foi assassinada por asfixia. A outra vítima foi abordada quando dormia e
chegou a travar uma luta corporal.
Durante a briga, Talita de Oliveira
perdeu três unhas de uma das
mãos. As duas vítimas foram amarradas e amordaçadas.
A delegada Viviane Fontenelle
contou que a residência das vítimas
estava bagunçada, mas não foi leva-

como ainda descumprir
medidas protetivas de
urgência. O detido foi
encaminhado para o
Complexo Penitenciário de
Pedrinhas após prisão em
fragrante.

do nenhum objeto de valor ou dinheiro. “A hipótese de latrocínio, que
é o roubo seguido de morte, já foi
descartada, pois estamos trabalhando como sendo feminicídio”, explicou a delegada.
Há informações que o principal
envolvido nesse crime é o ex-esposo de Graça Maria, identificado como Geraldo. Eles tiveram um relacionamento de 15 anos e estavam há
cinco separados. Graça Maria era
proprietária de uma empresa de
contêineres e dona de imóveis. Ela,
segundo os parentes, tinha ganho na

justiça o direito de metade dos bens.
Esses detalhes serão apurados pela
Polícia Civil. Os corpos das vítimas
foram sepultados ontem em um cemitério em São José de Ribamar.
Continua foragido
A polícia informou que até ontem
não havia conseguido prender outro acusado de feminicídio. O homem é acusado de ter matado por
estrangulamento Joana Maria Diniz,
de 66 anos. A vítima era vizinha do
acusado e residia sozinha no Residencial Recanto dos Signos, na área
da Cidade Operária.
Na manhã do último dia 26, o
suspeito discutiu com a irmã, nome não revelado, em seguida, pulou para o quintal da idosa onde
realizou o ato criminoso. O corpo
da idosa foi achado somente no
período da noite pelos vizinhos e
havia um pano no pescoço dela.
O caso está sendo investigado pela equipe do Departamento de
Feminicídio. 

Jovem executado
em Ribamar
Crime de execução teve a participação de
faccionados e o caso é investigado pela polícia
João Victor Sousa da Silva, de 20
anos, foi executado durante a madrugada de segunda-feira, 8, na
Vila São José, na cidade de São José de Ribamar, e, de acordo com
a polícia, houve a participação de
faccionados.
Ainda segundo a polícia, esse
crime teve a participação de, pelo menos, quatro criminosos. A
vítima levou vários tiros, inclusive, na cabeça. Os socorristas do
Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu) ainda foram
acionados, mas, quando chegaram ao local, encontraram a ví-

tima sem vida.
O corpo foi removido para o
Instituto Médico Legal (IML), no
Bacanga, para ser autopsiado e,
em seguida, liberado para os familiares. Moradores disseram que
a vítima havia sido ameaçada por
faccionados.
Uma outra execução ocorreu
ontem, no bairro Bacuri, em Imperatriz, e a vítima foi identificada como Eliomarques Patrick, de
31 anos. O crime ocorreu nas proximidades da residência da vítima
e a polícia ainda não tem informações sobre suspeitos. 

Mundo

OMS faz apelo para que
países continuem na
luta contra a Covid-19
Organização Mundial da Saúde fez um apelo ressaltando que a pandemia
está piorando globalmente e ainda não atingiu seu pico na América Central
Divulgação

GENEBRA
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) fez um apelo nesta segunda-feira (9) para que os países continuem com os esforços
de contenção do novo coronavírus, ressaltando que a pandemia
está piorando globalmente e
ainda não atingiu seu pico na
América Central.
“Mais de seis meses desde o início da pandemia e este não é o
momento de nenhum país pisar
no freio”, disse o diretor-geral da
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em um briefing on-line.
O Dr. Mike Ryan, principal especialista em emergências da
OMS, disse que os casos de infecção nos países da América Central
ainda estão aumentando.
“Acho que este é um momento
de grande preocupação”, disse
Ryan, pedindo forte liderança governamental e apoio internacional à região.

Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, fez alerta durante entrevista

Maria van Kerkhove, epidemiologista da OMS, disse durante
o briefing que uma “abordagem
abrangente” é essencial na América do Sul.
Ryan disse que a necessidade
agora é se concentrar na preven-

ção de segundos picos de Covid19, a doença respiratória causada
pelo coronavírus, que já infectou
mais de 7 milhões de pessoas e
matou mais de 400 mil.
“Isso está longe de terminar”,
disse van Kerkhove.

Israel suspende relaxamento
Israel suspenderá o relaxamento
das restrições determinadas para
conter o coronavírus devido a um
aumento acentuado de casos
novos de Covid-19, comunicou o
primeiro-ministro israelense,
Benjamin Netanyahu, nesta segunda-feira.
“Há um aumento muito acentuado da doença”, disse Netanyahu em um comunicado. “A
primeira coisa que decidimos
fazer é pisar no freio. Interrompemos todos os relaxamentos que
iríamos adotar nos próximos
dias”, afirmou.
Israel pode já estar enfrentando uma duplicação da taxa de
infecção dentro de 10 dias, disse
o premiê, exortando o público a
manter o distanciamento social,
usar máscaras e adotar uma boa
higiene.
Netanyahu não detalhou quais
relaxamentos planejados foram
descartados. 

Divulgação

Jacinda Ardern, primeira-ministra do país, falou sobre fim da pandemia

Nova Zelândia
consegue erradicar
o novo coronavírus
Eventos públicos e privados, indústrias de varejo
e transporte público foram retomados no país
WELLINGTON
A Nova Zelândia suspendeu
todas as restrições sociais e
econômicas, exceto os controles de fronteira, depois de declarar nesta segunda-feira,8,
que estava livre do coronavírus,
um dos primeiros países do
mundo a voltar à normalidade
pré-pandêmica.
Eventos públicos e privados,
indústrias de varejo e hospitalidade e todo o transporte público foram autorizados a retomar seu funcionamento sem as
regras de distanciamento ainda

existentes em grande parte do
mundo.
“Embora o trabalho não esteja concluído, não há como
negar que este é um marco...
Obrigada, Nova Zelândia”,
disse a primeira-ministra do
país, Jacinda Ardern, em coletiva de imprensa, acrescentando que dançou de alegria
com a notícia.
“Estamos confiantes de que
eliminamos a transmissão do
vírus na Nova Zelândia por enquanto, mas a eliminação não é
acaso, é um esforço sustentado”,
afirmou. 
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70 dias após 1º óbito,
liberação é ameaça
Movidos pela flexibilização do isolamento social, população volta às ruas
e se aglomera em ambientes públicos e privados, como praias e até bares

P

ara muitas pessoas, a
pandemia do novo coronavírus já acabou, e não
há mais com o que se
preocupar. Em vários locais da região metropolitana de São Luís,
grupos são vistos ingerindo bebida
alcoólica em lugares públicos, sem
máscaras de proteção e compartilhando copos. O afrouxamento
das medidas de prevenção, com a
abertura gradual do comércio,
pode estar contribuindo para essa
situação. O fato é que 70 dias após
a primeira morte pela Covid-19 no
Maranhão, o número de casos
confirmados ainda cresce.
Como as denúncias indicam, as
festas dentro dos bairros aumentaram após o afrouxamento das
medidas de contenção. Em várias
comunidades, grupos estão fazendo “confraternização” na porta
de casa ou no meio da rua. A bebedeira começa de manhã e termina só à noite. Na manhã dessa
segunda-feira (8), pessoas que
chegaram ao Complexo Canhoteiro, em frente ao Ginásio Georgiana Pflueger (Ginásio Castelinho), em São Luís, para fazer
caminhada, encontraram várias
garrafas de cervejas em cima de
equipamentos de calistenia.
Ao lado dos equipamentos,
havia muito lixo, também. Um vigilante que trabalha no local disse
que vários homens se reuniram
ali e passaram a madrugada bebendo cerveja. Todos, segundo
ele, estavam sem máscaras de
proteção. Em outro ponto, na
Praia do Meio, muita sujeira foi
encontrada na faixa de areia. Dentre os resíduos, havia muitas garrafas de bebida alcoólica. Além do
desrespeito ao isolamento social,
as pessoas que agem dessa maneira ainda colaboram para a poluição ambiental, uma vez que a
água do mar carrega esses materiais e causa impactos devastadores na fauna marinha.

Divulgação

Àrea de desembarque do aeroporto terá adesivos de sinalização

Aeroporto de SL tem
mais ações contra o
novo coronavírus
Passageiros terão telas informativas, avisos
sonoros e adesivos instrutivos no check-in

Praia do Meio, na região metropolitana, lotada de banhistas alheios ao risco no fim de semana

SAIBA MAIS

Fiscalização e números
Em termos de fiscalização, o
decreto prevê sanções
administrativas com relação
ao descumprimento das ações
elencadas no ato. Sem
prejuízo da punição penal,
podem ser aplicadas
advertências, multas ou
interdição parcial/total do

Nas calçadas de residências, as
denúncias também indicam presença de aglomerações. Nas feiras
e mercados, o fluxo de pessoas parece ter aumentado. A Rua
Grande, por sua vez, já está adquirindo o movimento anterior
à pandemia do novo coronavírus.
Nas ruas e avenidas, o trânsito se
intensificou. O tráfego de veícu-

estabelecimento comercial.
No Maranhão, conforme o
boletim da SES, já são mais de
48 mil contaminados pela
Covid-19. Dentre os novos
casos confirmados, 128
ocorreram na Grande Ilha, 93
em Imperatriz e 723 nas
demais regiões do estado.

los é interrompido pelos engarrafamentos, como está ocorrendo
nas avenidas São Marçal, Getúlio
Vargas, Lourenço Vieira da Silva,
Daniel de La Touche e Jerônimo
de Albuquerque.
No João Paulo, Bairro de Fátima, na Cidade Operária e no
Conjunto Maiobão (Paço do Lumiar), a sensação é a de que

todos os comércios estão abertos, apesar da limitação imposta
pelo decreto do Governo do Estado que flexibilizou a abertura
progressiva das atividades econômicas no estado.
Fim de semana
Como está evidente no boletim
epidemiológico da Secretaria de
Estado da Saúde (SES), o número
de óbitos decorrentes da Covid-19
era de 1.132 na sexta-feira (5). No
sábado (6), houve o registro de outras 38 mortes. No domingo (7),
mais 38. No entanto, segundo apurou O Estado, muitos casos seriam
referentes a dias anteriores, o que
aumentou a quantidade no fim de
semana no relatório divulgado
pelo órgão diariamente.
A SES informou em nota que o
Maranhão é um dos estadosa realizar a investigação das mortes decorrentes do novo coronavírus. 
Íntegra em oestadoma.com/485104

A Infraero iniciou uma campanha
de orientação aos passageiros e
funcionários da sua rede de aeroportos no combate ao coronavírus
(Covid-19). As ações incluem a instalação de adesivos de sinalização
e orientação por todo o caminho
que o viajante faz para o embarque
e desembarque de um voo; além
de avisos em áudio e vídeo nos sistemas de som e painéis de voos, e
cartazes pelos terminais. O foco dos
alertas é no uso de máscaras durante a permanência no aeroporto
e na viagem; distanciamento entre
os frequentadores dos terminais e
higienização das mãos.
A nova sinalização começou a
ser aplicada em 14 aeroportos de
capitais e fronteiras (Manaus,
Belém, Macapá, São Luís, Boa Vista,
Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba,
Goiânia, Campo Grande, Palmas,
Rio Branco, Foz do Iguaçu e Porto

Velho) e, gradativamente, será estendida aos terminais com voos de
companhias aéreas. Estas, por sua
vez, também poderão contribuir
com esse trabalho orientando seus
funcionários e clientes.
Intitulada “Cuide ainda + de você
e dos outros”, o objetivo da campanha é preparar os terminais para o
aumento da circulação de pessoas
garantindo a segurança de todos. No
Aeroporto Internacional de São Luís
(MA), além das telas informativas e
dos avisos sonoros, os passageiros
encontrarão adesivos instrutivos no
momento do check-in, embarque,
desembarque, nas áreas de raio-x,
nas esteiras de retirada de bagagens;
ao usar escadas, elevadores e longarinas; ou mesmo na entrada em estabelecimentos comerciais e praça
de alimentação. 
Íntegra em oestadoma.com/485122
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Maranhão é o 5º do
país em exploração
do trabalho infantil

MPT destina mais de
600 cestas básicas a
famílias de 5 cidades

Por conta da pandemia do coronavírus, campanha contra o Trabalho
Infantil terá abertura pelo YouTube, nesta terça-feira (9), às 17h

Um acordo celebrado pelo Ministério Público do Trabalho no
Maranhão (MPT-MA) garantirá a
distribuição de 617 cestas básicas
a famílias em situação de vulnerabilidade nos meses de junho,
julho, agosto e setembro, que
vivem em quilombos, povoados,
acampamentos e bairros dos municípios de Santa Inês, Pindaré
Mirim, Igarapé do Meio, Monção
e Satubinha.
As comunidades beneficiadas
são atendidas pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) e pelo Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos Carmen Bascarán
(CDVDH), que desenvolvem a
Rede de Ação Integrada para

Divulgação

O

Maranhão ocupa o 5º
lugar do país em exploração do trabalho
infantil, segundo análise do Ministério Público do Trabalho no Maranhão (MPT-MA) e
do Fórum Estadual de Prevenção
e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente no
Trabalho (Fepetima) sobre a última Pesquisa Nacional por
Amostra
de
Domicílios
(PnadC/IBGE), baseada em dados
coletados em 2016. Para alertar
sobre esta realidade e reforçar a
necessidade de proteger crianças
e adolescentes maranhenses durante a pandemia do novo coronavírus, nesta terça-feira (9), às
17h, acontece a abertura da Campanha de Combate ao Trabalho Infantil no Maranhão 2020, com
transmissão ao vivo no YouTube
(canal MPT-MA).
Em razão do distanciamento
social recomendado pelas autoridades sanitárias, a programação
do Dia Mundial de Combate ao
Trabalho Infantil (12 de junho) inclui a realização de várias lives ao
longo do mês de junho, campanhas nas redes sociais, mobilizações on-line, entre outras ações.
As instituições que integram a
campanha são Fepetima, MPTMA, Superintendência Regional
do Trabalho no Maranhão
(SRT/MA), Tribunal Regional do
Trabalho da 16ª Região (TRT), Secretarias de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes), de Direitos Humanos e Participação
Popular (Sedihpop), da Educação
(Seduc), de Saúde (SES/Departamento de Atenção à Saúde da
Criança e do Adolescente e Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Estadual), Centro de Referência em Saúde do Trabalhador

Maranhão tem 147 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil

SAIBA MAIS

Piores formas de trabalho infantil
Em cumprimento à
Convenção, o Brasil
elaborou a Lista das Piores
Formas de Trabalho
Infantil (Lista TIP). Dentre
elas, destacam-se: trabalho
infantil na agricultura;
trabalho infantil

- Regional São Luís, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente, União de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutela-

doméstico; trabalho
Infantil na produção e
tráfico de drogas; trabalho
infantil informal urbano;
trabalho infantil no lixo e
com o lixo; e exploração
sexual de crianças e
adolescentes.

res do Maranhão.
Pesquisa
De acordo com a pesquisa do

IBGE, em 2016, o estado possuía
147 mil crianças e adolescentes de
5 a 17 anos de idade em situação
de trabalho infantil, o que representa 8,1% da população maranhense nessa faixa etária.
Segundo o estudo, o ranking
nacional de meninos e meninas
vítimas do trabalho infanto-juvenil é liderado pelos seguintes estados da federação: Acre (10,6%),
Rondônia (10,5%), Pará (9,3%),
Piauí (8,8%) e Maranhão (8,1%).
Em todo o Brasil, 2,4 milhões de
crianças e adolescentes trabalhavam em 2016, o que representa 6%
da população (40,1 milhões) nesta
faixa etária.
Íntegra em oestadoma.com/485102

Campanha de prevenção a
relacionamentos abusivos
Ação se propõe a destacar a importância do respeito entre as pessoas; identificar mais cedo o
relacionamento abusivo; disseminar informações sobre Medida Protetiva de Urgência para mulheres
Divulgação

Com o tema “O Respeito sim, deveria ser um vírus e contaminar
todo mundo”, a 2ª Vara da Mulher
de São Luís lança, nesta quartafeira (10), uma campanha de prevenção a relacionamentos abusivos e conscientização de jovens,
nas redes sociais e imprensa, por
ocasião da passagem do Dia dos
Namorados (12 de junho).
A campanha se propõe a destacar a importância do respeito
entre as pessoas; identificar mais
cedo o relacionamento abusivo;
disseminar informações sobre
Medida Protetiva de Urgência
para mulheres jovens; divulgar os
canais de atendimento da rede de
enfrentamento à violência contra
a mulher e arrecadar doações para
as mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
As ações da campanha serão
realizadas de quarta a sexta-feira,
com palestras ao vivo (lives) pelo
Instagram. A live de abertura será
feita na quarta-feira (10), às 16h,
com o tema “Viver relacionamentos com sentido”, com a juíza
da 2ª Vara da Mulher, Lúcia Barros Heluy (@luciaheluy) e a psicóloga Rogener Almeida Costa. Na
quinta-feira (11), a partir das 18h,
será realizado webinário com três
painéis de discussão sobre os
temas “Relacionamentos Abusi-

MAIS

Piores formas de
trabalho infantil

Pesquisa aponta que 43% das vítimas dos abusos são solteiras

vos: o que é e como lidar com essa
situação”; “No namoro, você em
primeiro lugar” e “O amor é (ou
deve ser) contagioso”.
No Dia dos Namorados, 12, às
16h, haverá a live-debate de encerramento das atividades, sobre
o tema principal: “Relacionamento abusivo, como detectar?”,
com a juíza e a promotora de Justiça especializada em violência

doméstica, Selma Regina, no instagram MPMA_OFICIAL, seguida
de live-show solidária, às 20h.
Ao longo da semana, serão divulgadas mensagens virtuais
com alertas que levam a pessoa
a refletir sobre o relacionamento
amoroso e se prevenir sobre possíveis abusos, tais como “Atitudes mostram quem a pessoa é de
verdade”, “Críticas devem ser

Em cumprimento à
Convenção, o Brasil
elaborou a Lista das
Piores Formas de
Trabalho Infantil (Lista
TIP). Entre elas,
destacam-se: trabalho
infantil na agricultura;
trabalho infantil
doméstico; trabalho
Infantil na produção e
tráfico de drogas;
trabalho infantil
informal urbano;
trabalho infantil no lixo
e com o lixo; e
exploração sexual de
crianças e adolescentes.
construtivas e isoladas”, “Quem
gosta aceita, apoia, incentiva e
respeita”; “Se o namoro te fizer
mal, caia fora!”, “Namorada ideal
exige respeito e igualdade”, “Namorar não te obriga a nada!”,
“Namoro é escolha, não é prisão!” e “No namoro, isolamento
é sempre perigoso”. 
Íntegra em oestadoma.com/485110

As cestas possuem alimentos, máscaras de
tecido, álcool em gel e materiais de higiene
Combater a Escravidão (Raice)
nestes cinco municípios. O Programa Raice foi idealizado pela
CPT e conta com o apoio do MPTMA e assessoria da Organização
Internacional do Trabalho (OIT).
Cada cesta possui 22 itens diferentes: alimentos não perecíveis
(arroz, feijão, macarrão, óleo, farinha, sardinha, sal, açúcar, leite,
café, biscoito cream cracker, floco
de milho e floco de arroz) e materiais de higiene e limpeza (máscaras de tecido, álcool 70%, álcool
em gel, água sanitária, detergente,
sabão em barra, sabão em pó,
papel higiênico e sabonete).
Íntegra em oestadoma.com/485111
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Última etapa da
vacinação contra a
Influenza/H1N1
começa em São Luís

Aulas presenciais
devem voltar
apenas no dia 1º de
julho no Maranhão
As aulas devem retornar
gradativamente no dia 1º de julho. Essa
foi a data estipulada pelo governador
Flávio Dino para o retorno das aulas
no Maranhão. Ele fez o anúncio na
manhã de ontem(8), durante coletiva de
imprensa nas redes sociais PÁGINA 9

Hoje (9), vacinam pessoas cujos nomes
começam pelas letras A, B, C e D; na quarta
(10) e quinta (11), é a vez de das letras E, F e
G. O calendário segue até o dia 26 de junho,
quando a campanha será encerrada pela
Prefeitura de São Luís. PÁGINA 6

SEM SALVAÇÃO

Navio será afundado
na costa do Maranhão

Após três meses e 13 dias encalhado na Baía de São Marcos, foi decidido que o navio Stellar Banner será afundado a 150 km da costa
maranhense. A equipe de salvatagem já deu início à preparação do navio para o afundamento. Começou a retirada do restante dos resíduos
oleosos, objetos flutuantes e de contaminantes a bordo da embarcação. Com isso, será o 7º a ficar nos mares maranhenses. PÁGINA 10

Conheça a história dos outros navios que naufragaram na Baía de São Marcos
PÁGINA 10

REFORMA

ATIVISMO
"Rede Social é uma
ferramenta supercifical
no combate ao racismo"
“Não houve conscientização. Pelo
contrário”, afirma a pesquisadora
Meredith Clark sobre os protestos contra
o racismo, tanto nas ruas dos Estados
Unidos quanto nas redes sociais, após
a morte de George Floyd, asfixiado por
um policial. Entenda a explicação da
especialista americana. PÁGINA 7
TEMPO E TEMPERATURA

Governo empossa
novos secretários
Em decorrência das eleições de 2020,
Dino deu posse aos novos secretários
em substituição aos que se desincompatibilizaram para eleições municipais .
PÁGINA 5

PANDEMIA

Eliziane Gama quer CPI
dos dados da covid-19
PÁGINA 5

BASTIDORES
gangorra chinesa no Brasil
APARTE ATransparentes
E nesses altos e baixos, tangidos por posturas cambitadas de membros do
governo Bolsonaro em relação ao regime chinês e à pandemia da covid-19, o
país asiático já impôs ao menos 10 barreiras comerciais a produtos brasileiros, de um total de 70 do todo o comércio internacional.
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FINANCIAMENTO

BNDES anuncia novas
medidas de combate

OMSdizquepandemia
estápiorandonomundo

O objetivo é que possam investir em ações de enfrentamento à pandemia e na redução
do impacto das consequências econômicas

O

presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano,
anunciou nesta segunda-feira (8) um
conjunto de ações emergenciais, no
valor de R$ 4,3 bilhões, para combater
impactos da pandemia de covid-19
no país. Entre as medidas, destaca-se
a suspensão, até o ﬁm de dezembro
deste ano, do pagamento de juros em
contratos de ﬁnanciamento do BNDES com estados, municípios e o Distrito Federal.
Montezano anunciou também a
aprovação de repasse emergencial de
recursos para os 13 estados que têm
contratos ativos com o banco: Acre,
Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás,
Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio
Grande do Sul e Santa Catarina. O objetivo é que possam investir em ações
de enfrentamento à pandemia e na redução do impacto das consequências
econômicas. A medida permite também prorrogar os prazos das operações pelo mesmo período.
Pelos cálculos do BNDES, a suspensão temporária de pagamentos,
conhecida como standstill, tem potencial de irrigar a economia com R$
3,9 bilhões neste ano, uma vez que os
recursos poderão permanecer nas
contas dos estados e do Distrito Federal, além de 44 municípios. A suspensão temporária já tinha sido adotada
pela instituição para empresas. Montezano destacou que o banco está preparado e organizado para processar o

grande volume de operações e conseguirá gerenciaro processo, apesar da
grande demanda que pode ocorrer
nas próximas semanas.
Com os repasses emergenciais, os
estados que têm contratos ativos com
o BNDES poderão usar o saldo a desembolsar de operações vigentes para
o combate à crise, com a condição de
que isso não comprometa a conclusão de obras em andamento. De acordo com o BNDES, o potencial total da
medida é de R$ 456 milhões, e os recursos liberados serão ajustados à capacidade de execução de investimentos de cada estado.
“Não serão alteradas as obrigações
dos estados. O banco só vai liberar os
recursos com mais ﬂexibilidade e agilidade para que os estados possam se
utilizar dos R$ 456 bilhões para atuar
em obras, construções e infraestrutura, tão importantes na retomada da
nossa economia”, disse Montezano.
Segundo ele, essa ação de apoio a estados e municípios estava sendo preparada há algum tempo e só foi possível agora, após a sanção presidencial
do projeto de lei que trata do assunto.

de R$ 2 bilhões e segue todos os trâmites normais, com a etapa de apresentação de garantias, mas sem necessidade de deﬁnir algum tipo de investimento ou infraestrutura. A linha pode
usar apenas para ampliar a liquidez
das empresas: “tem como objetivo
apoiar essas instituições que são protagonistas no combate ao momento
em que vivemos”.

Acesso ao crédito
O BNDES também anunciou crédito novo para atender à necessidade de
capital de giro de cadeias produtivas
com foco nas pequenas e médias empresas. Montezano disse que o programa não vai alterar a relação direta
da instituição ﬁnanceira com o cliente, mas ressaltou que o BNDES atuará
para reduzir os riscos do banco que
faz o empréstimo às empresas. “Ele
vai funcionar como um fundo de aval,
em que parte do risco vai ser assumida pelo fundo. Então, a instituição ﬁnanceira continua com uma parte
substancial desse risco, mas como o
fundo, ele, entre aspas, vai assegurar a
garantia de parte desse empréstimo.”
Ele acrescentou que a liberação de
crédito para pequenas e médias emSaúde
Outra iniciativa anunciada é a libe- presas é medida comum em diversos
ração de linha de crédito emergencial momentos da economia, mas precisa
para empresas do setor de saúde, co- passar por uma mudança para atenmo hospitais e laboratórios privados der melhor. “Quando se compara o
com faturamento acima de R$ 300 mi- patamar de juros que essas pequenas
lhões por ano, com a contrapartida de e médias empresas pagam no Brasil
manutenção ou ampliação de empre- com o de outras empresas no mundo,
é bem notório que a situação não é a
gos.
Montezano informou que a linha é ideal, no que a gente vive aqui.”

DIRETOR DA OMS MANTÉM A PREOCUPAÇÃO COM VÍRUS
A pandemia da COVID-19 está piorando em todo o
mundo, informou a Organização Mundial da Saúde
(OMS) nesta segunda-feira (8).
“Embora a situação na Europa esteja melhorando,
globalmente está piorando”, disse o diretor-geral da
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em uma entrevista em videochamada, em Genebra.
“Em nove dos últimos 10 dias, mais de 100.000 casos
foram relatados. Ontem, mais de 136.000 casos foram
contabilizados, o máximo em um único dia”, acrescentou.

Segundo o chefe da OMS, quase
75% dos casos registrados no
domingo estavam concentrados em
10 países, a maioria da América e do
sul da Ásia.
O novo coronavírus já matou mais de 403.000 pessoas
e infectou ao menos 7 milhões desde que surgiu na China em dezembro do último ano, de acordo com o último
relatório da AFP baseado em fontes oﬁciais.
Depois de inicialmente atingir o Leste Asiático, em
seguida a Europa se tornou o epicentro da pandemia,
que agora ocorre na América.

PROJETOS

ORIENTAÇÕES

Projetos de favelas para receber verbas

MP faz recomendações
para volta às aulas

FOTO: FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL)

PROMOTORIA ENVIOU DOCUMENTOS PARA AUTORIDADES

PROPOSTAS DE COMUNICAÇÃO PODEM SER ENTREGUES ATÉ DIA 13
As organizações Desabafo Social e
o Instituto Galo da Manhã receberão
até o próximo sábado (13) propostas
de comunicação de todos os cantos
do Brasil, que tenham por objetivo informar populações periféricas sobre a
pandemia de covid-19. De acordo
com as regras estabelecidas para seleção, é necessário que as iniciativas já
estejam em andamento para poder
concorrer ao valor que será concedido
a cada projeto, de até R$ 5 mil.
Há, ainda, outros critérios que devem ser seguidos, como utilizar o
meio de comunicação para estimular
as comunidades a ﬁcarem em casa e
respeitar as medidas de distanciamento social.
Para serem considerados elegíveis,
os projetos também devem contribuir
para disseminar mensagens sobre o
risco de covid-19, fornecendo informações através de dicas práticas, como indicação de fontes de divulgação
de vagas de emprego e de prevenção
contra a transmissão da doença.
Os projetos podem, também, facili-

tar o diálogo em torno de fatores mais
complexos da pandemia, como assuntos referentes às áreas de economia, direitos humanos e política.
Projetos escolhidos
Na primeira fase de seleção, foram
escolhidos dez projetos, dos quais
metade é do interior do país e metade
de capitais.
São eles: Bike Sonora, de Sobral
(CE); Zalika Produções, de Taboão da
Serra (SP); Associação Quilombola de
Volta Miúda, de Caravelas (BA); Coletivo Tururu, de Paulista (CE); Inﬁltrados no Cast; NordesteEuSou, de Salvador; CDD Acontece – Jornal Comunitário da Cidade de Deus, do Rio de
Janeiro; Mulheres da Quebrada, de
Belo Horizonte; Projeto Motivar, de
Natal; e Telas em Movimento – Festival de Cinema das Periferias da
Amazônia, de Belém.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), as
favelas concentram mais de 5 milhões
de domicílios. Embora Belém seja a
capital com a maior proporção de do-

micílios (55,5%) nessas comunidades,
São Paulo e Rio de Janeiro respondem
por quase um quinto dos lares com
esse perﬁl.
Quando se observam os desdobramentos da pandemia nesses locais,
nota-se que a crise sanitária tem
acentuado desigualdades sociais que
já a precediam. Conforme apurou a
Agência Brasil, um levantamento da
organização Viva Rio mostrou que
75,5% das pessoas com sintomas de
covid-19 nas favelas não procuraram
atendimento médico e que metade
conhece alguém próximo que morreu
da doença.
A pesquisa revela ainda que 10%
das mortes ocorreram dentro de casa,
sem que o paciente infectado contasse com assistência médica.
Com salários baixos, moradores de
favelas também relatam ter diﬁculdades para manter uma reserva de dinheiro. Além disso, enfrentam outros
obstáculos, como a falta de acesso a
itens de higiene pessoal e de água potável.

O Ministério Público do Maranhão, por meio da 2ª
Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Educação, encaminhou, em 25 de maio, Recomendações
para representantes de escolas públicas municipais,
particulares e comunitárias de São Luís, orientando sobre medidas sanitárias na volta às aulas presenciais.
Os documentos foram enviados ao secretário municipal de Educação de São Luís, Moacir Feitosa, ao presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no
Estado do Maranhão (Sinepe/MA), Paulino Delmar Rodrigues Pereira, e à presidente do Fórum das Escolas Comunitárias de São Luís, Neuza Ribeiro. Assinou as manifestações ministeriais a promotora de justiça Maria Luciane Lisboa Belo.
RECOMENDAÇÕES
Entre as principais orientações, o MPMA recomenda
a formação de equipes técnicas habilitadas para proceder à elaboração de protocolo, deﬁnindo os padrões de
conduta e organização que devem ser seguidos dentro
das instituições de ensino. Também foi sugerida a reavaliação das questões pedagógicas a serem trabalhadas
com as crianças, principalmente da educação infantil.
Além da obrigatoriedade do uso de máscara por todos que forem circular nas escolas, os espaços físicos
devem ser higienizados com mais frequência, intensiﬁcando a limpeza das salas de aula durante a troca de turno e lavagem das caixas d’água/cisternas, bem como o
cuidado extra com a água a ser consumida pela comunidade escolar. Na entrada, borrifadores contendo solução higienizante devem estar disponíveis.
A promotora recomenda também que unidades escolares tenham uma equipe de limpeza capacitada, devendo ser disponibilizados a esses proﬁssionais os materiais de uso pessoal para garantirem a sua segurança e
saúde, como luvas, máscaras e outros.
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MUDANÇAS

Maranhão tem quatro
novos secretários
Em decorrência das eleições de 2020, o governador Flávio Dino deu posse aos novos
secretários em substituição aos que se desincompatibilizaram para eleições municipais
grande desaﬁo: dar continuidade à
gestão das Políticas de Meio Ambiente
que já vem sendo desenvolvidas e ajugovernador Flávio Dino dar ainda mais o nosso Estado, princi(PCdoB) anunciou por meio palmente agora, onde mais do que
de sua rede social os novos nunca, estamos revendo nossa relasecretários de estado, em ção com o meio ambiente e como posubstituição aos que se desincompa- deremos realizar mais ações pensantibilizaram para eleições municipai. do na sustentabilidade”, pontuou o
São eles: Diego Rolim (Meio Ambien- novo secretário que substituiu secrete); Sérgio Delmiro (Agricultura); Rai- tário Rafael Ribeiro, Diego Rolim já
mundo Reis (Cidades) Nayra Montei- atuava na Sema como chefe da Assessoria Jurídica e já exerceu o cargo de
ro (Mulher).
Procurador-Geral do município de Alto Alegre do Pindaré. Ele substituirá
Rafael Ribeiro, que esteve à frente do
Os quatro servidores
órgão desde março de 2019.
Quem também assumiu a secretapúblicos assumem o
ria estadual de Agricultura, Pecuária e
Pesca do Maranhão foi o subsecretálugar dos ex-titulares
rio Sérgio Delmiro que assumiu o comando da pasta em substituição a Faque vão concorrer às
biana Vilar, que irá disputar as eleições deste ano. Ele foi nomeado nesta
eleições de 2020 aos
terça, 2 de junho, pelo governador
Flávio Dino. Sérgio era o secretário
cargos de prefeito e
adjunto, foi indicado pelo PL, para comandar a pasta no lugar de Fabiana
vereador.
Vilar Rodrigues, que pediu exoneração para ﬁcar à disposição do partido
Avante para disputa eleitoral. Antes
Para o secretário, Diego Rolim que de assumir o cargo de adjunto, supetomou posse esta semana ressaltou rintendente na Sagrima, foi secretário
que é um momento importante, pois executivo da Aprosoja Maranhão e eshá diversas ações já sendo realizadas: teve à frente do departamento de In“É uma honra poder fazer parte da dústria e Comércio do município de
(Secretaria de Meio Ambiente do Es- Anapurus, na gestão da prefeita
tado do Maranhão (Sema). Eu agrade- Vanderly Monteles.
Flávio Dino também conﬁrmou o
ço imensamente ao Governador Flávio Dino, por esta oportunidade e pela advogado Raimundo Reis como o noconﬁança depositada. Continuare- vo secretário de Estado das Cidades e
mos com nosso trabalho e este é um Desenvolvimento Urbano (Secid), em
SAMARTONY MARTINS

O

substituição a Rubens Pereira Júnior
(PCdoB), que é deputado federal licenciado e renovou a licença para que
Gastão Vieira (PROS) permaneça no
exercício do mandato, se desincompatibilizou do cargo. Rubens Junior
precisou se descompatibilizar do cargo para disputar a Prefeitura de São
Luís. A nomeação de Raimundo Reis
na Secid foi oﬁcializada no inicio da
noite da última sexta-feira, (5), e, assim, o governador dá continuidade
administrativa ao trabalho realizado
na pasta.
A advogada Nayra Monteiro é a nova titular da secretaria estadual da
Mulher. Nayra Monteiro já era secretária adjunta da pasta e agora assume
a titularidade. Ela substituiu a deputada estadual Ana do Gás, que se desincompatibilizou para concorrer ao
cargo de prefeita de Santo Antonio
dos Lopes nas eleições deste ano. A
nova secretária vinha atuando em
parceria com a secretaria estadual do
trabalho para o fortalecimento de
ações para garantias de vagas e valorização das mulheres no mercado de
trabalho.
Os servidores públicos, estatutários
ou não, dos órgãos ou entidades da
administração direta ou indireta do
município, estado ou governo federal
que desejarem concorrer a cargo eletivo nas Eleições de 2020, deverão requerer sua respectiva licença e/ou
exoneração do cargo e/ou dispensa
da função de conﬁança ou função especial, gratiﬁcações, conforme o caso,
observados os prazos estabelecidos
na legislação eleitoral vigente.

Eliziane quer CPI dos dados do covid-19
POR RAIMUNDO BORGES
A líder do partido Cidadania no Senado Eliziane Gama se junta à oposição para questionar numa CPI e em
ação no Supremo Tribunal Federal
(STF) as mudanças feitas pelo governo no tratamento de dados de casos e
mortos por covid-19. Além de mudar
o horário da divulgação para perto
das 22hs, também alterou o método
de contagem dos casos, dos óbitos e
de internação.
A divergência de dados e o atraso
na divulgação dos números sobre a
covid-19 no país por parte do governo
federal causaram a reação de senadores oposicionistas. Pelas redes sociais,
no domingo (7) e ontem, dia 8, eles reclamaram da falta de transparência e
de uma possível manipulação de informações.

Prova de crueldade

O Cidadania, liderado por Eliziane
Gama, anunciou que vai apresentar
pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI)
para investigar a atuação do Ministério da Saúde. Enquanto isso, o líder da
oposição, Randolfe Rodrigues (RedeAP), no Senado informou que já tomou medidas judiciais para a divulgação completa dos balanços de infectados e mortos.
— Manipular dados de mortes é
prova da crueldade de Bolsonaro. Já
acionamos o Supremo Tribunal Federal [STF] e vamos representar em todos os lugares possíveis para que a
verdade seja restabelecida. Não vamos permitir que esses covardes se
escondam atrás da dor de milhares de
família — aﬁrmou.
Randolfe e outros parlamentares
ingressaram com uma Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no Supremo, com medida de liminar, para que o governo
divulgue a compilação de dados estaduais, sem manipulação, e também
para que o balanço diário seja feito até

as 19h30.
Eles pedem também que a divulgação de casos suspeitos e conﬁrmados
seja categorizada por idade, sexo, raça, número de testes realizados, curas, taxas de mortalidade e letalidade
e número de proﬁssionais da saúde
contaminados. Além disso, querem
que o Poder Executivo desenvolva e
torne pública metodologia que estime o número de subnotiﬁcações diariamente.
Para os congressistas, a atuação do
governo está conﬁgurando uma “clara
violação a preceitos fundamentais da
Constituição federal, sobretudo ao direito à vida e saúde do povo, bem como do dever de transparência da administração pública”.
Além de Randolfe, assinam a ação o
senador Fabiano Contarato (Rede-ES)
e os deputados André Figueiredo
(PDT-CE), Fernanda Melchionna
(PSol-RS), Joenia Wapichana (RedeRR) e Perpétua Almeida (PCdoB-AC).

tarde, por volta das 22h, o balanço
diário, que vinha sendo feito entre 17h
e 19h. Na noite de domingo (7), num
intervalo de poucas horas, foram divulgados dois balanços com números
divergentes sobre a quantidade de
mortos e de casos conﬁrmados nas últimas 24 horas.
O senador Jean Paul Prates (PT-RN)
é um dos que protestaram contra as
indeﬁnições. Ele disse temer que o
país seja prejudicado internacionalmente.
“Isso não pode continuar. Tentar
escamotear a pandemia manipulando números é o que faltava para nos
tornarmos de vez párias internacionais. Pessoas sem qualquer noção de
responsabilidade institucional nos
governam. Agem como quem brinca
com a vida e o destino dos brasileiros”, disse pelo Twitter.
Outro que cobrou mudança de
postura do governo e mais transparência foi o senador Fernando Collor
(Pros-AL): “Mudanças feitas na divulgação de informações sobre a covidComissão de Inquérito
Já o Cidadania vai optar por uma 19 diﬁcultam o acompanhamento da
estratégia diferente. Eliziane Gama crise pela sociedade, reduzem a credi(MA) acredita que uma comissão de bilidade dos dados, aprofundam o
inquérito é necessária para investigar isolamento do governo. Diálogo e
“ações nebulosas do governo e do Mi- transparência são fundamentais no
nistério da Saúde relacionadas a polí- enfrentamento da pandemia!”
ticas púbicas de combate à pandeAo divulgar uma notícia de que o
mia”.
Ministério Público Federal tinha dado
“A desinformação praticada pelo 72 horas para que o ministro interino
Estado é crime. O artigo 37 da Consti- da Saúde, general Eduardo Pazuello,
tuição exige que os atos da adminis- explicasse as mudanças na divulgatração pública devem ser marcados ção de mortes, o senador Humberto
pela legalidade, impessoalidade, mo- Costa (PT-PE) comparou a atuação do
ralidade e publicidade. E atentar con- governo Bolsonaro a uma ditadura.
tra a Constituição, segundo o artigo
“Acabou o tempo sombrio de dados
85, enseja crime de responsabilidade. escondidos da ditadura, Jair BolsonaO governo Bolsonaro está dando pas- ro. As instituições democráticas deste
sos largos nessa direção, e a nação não país não deixarão o seu governo jogar
vai tolerar tal desatino”, disse a sena- os dados da covid-19 debaixo do tapedora por meio de nota.
te para mentir à população”, aﬁrmou.
O senador Weverton Rocha, líder
do PDT-MA, por sua vez, lembrou a siRepercussão
Os questionamentos sobre a divul- tuação da Nova Zelândia, que, na opigação de dados começaram depois nião dele, foi conduzida na crise por
que o governo decidiu liberar mais um governo responsável.

A gangorra chinesa
no Brasil
Depois de um período de plena efervescência comercial entre
Brasil e China, envolvendo robustos investimentos em infraestrutura e em parceria comerciais, a história está mudando de rumo
em 2020. E nesses altos e baixos, tangidos por posturas cambitadas de membros do governo Bolsonaro em relação ao regime chinês e a pandemia da covid-19, o país asiático já impôs ao menos
10 barreiras comerciais a produtos brasileiros, de um total de 70
do todo o comércio internacional.
Só no mês de março, segundo levantamento da CNI, foram encontradas ao menos 17 novas barreiras. São 10 da China, e as demais, do México, Arábia Saudita, Argentina, Índia e União Europeia. O Maranhão pode ser afetado, por tem a China como o destino da boa parte de seus produtos agrícolas, assim como o minério
da Vale, saído do Porto do Itaqui. O movimento comercial e de relações bilaterais entre Brasil e China tem sido movido por uma
gangorra de altos e baixos.
Porém, em 2019, os investimentos chineses no Brasil voltaram
a crescer para US$ 1,9 bilhão, depois de terem minguado em 2018,
com apenas US$ 283,4 milhões, em função das incertezas do jogo
eleitoral. O vice-presidente Hamilton Mourão foi a Pequim com a
missão de abrandar as dúvidas dos chineses sobre a gestão de Jair
Bolsonaro. Poucos meses depois, em outubro, o próprio Bolsonaro desembarcaria na China, quando declarou que estava “num
país capitalista”. Ele convidou empresas chinesas a participarem
do megaleilão do pré-sal, que ocorreu em novembro, mas foi a Petrobrás que arrematou duas das quatro áreas oferecidas. Na maior
delas, teve parceria com as estatais chinesas CNOOC e CNODC.
Já os investimentos da gigante chinesa no projeto do Porto São
Luís, com US$ 2 bilhões, estão dependendo de acordo com duas
famílias que permanecem na área. O Porto objetiva facilitar a logística de exportação de grãos tanto do Maranhão como da região
do Matopiba e centro-oeste. Em abril deste ano, o governador Flávio Dino anulou o decreto 002Q/2019, que permitia a desapropriação contra sete ocupantes do terreno. A empresa recorreu e ganhou na Justiça. Agora falta o encerramento dessa pendenga, para
a retomada das obras. Na ocasião, a Frente Parlamentar BrasilChina repudiou o ato do governador maranhense.

Estranho do ninho
O líder do PSDB no Senado, Roberto Rocha é hoje mais bolsonarista do que muitos integrantes do PSL, partido do qual Bolsonaro se desﬁliou para criar a Aliança pelo Brasil, mas continua do
governo. É uma postura parecida com a do então deputado José
Reinaldo, no governo Michel Temer.

Caso parecido
Reinaldo, como governador, foi um dos responsáveis pela entrada de Flávio Dino na Política, em 2006, depois virou adversário
do governador no episódio do recebimento do impeachment de
Dilma Rousseff, votando a favor. Daí virou queridinho de Michel
Temer no poder.

Surra de urna
Como candidato a senador em 2018, José Reinaldo, que trocou
o PSB, aliado ao PCdoB de Flávio Dino, pelo PSDB de Roberto Rocha, ﬁcou com magros 3,84% dos votos. Agora Roberto Rocha é
um tucano isolado no ninho, mas de braços dados com Bolsonaro.

“Estão colocando as mangas de fora”

Do presidente Jair Bolsonaro, ontem, falando a apoiadores, sobre manifestações de domingo em várias capitais brasileiras. Para
ele, o povo na rua é o grande problema do momento. E a pandemia,
fica em que grau de importância?

A líder do Cidadania no Senado, Eliziane Gama (MA),
acredita que uma comissão de inquérito é necessária
para investigar “ações nebulosas do governo e do Ministério da Saúde sobre políticas púbicas e os dados na
pandemia do covid-19.

1
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O que merece e destaque hoje no Congresso Nacional é
a posição dos três senadores do Maranhão. Todos são
líderes dos respectivos partidos: Weverton Rocha, do
PDT; Eliziane Gama, do Cidadania; e Roberto Rocha,
do PSDB.
O ex-presidente FHC considera “bobagem” Lula não assinar manifesto “Estamos Juntos”, contra Bolsonaro,
que ele, Flávio Dino, Luciano Huck, Fernando Haddad
e outras lideranças apoiam. “Como pessoa Lula é uma
coisa, como líder, às vezes é intransigente”.

Alivio nas contas

Os estados do Acre, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio
Grande do Sul e Santa Catarina vão receber ajuda emergencial de
R$ 4,3 bilhões do BNDES para o enfrentamento da pandemia.

Pagamentos suspensos

O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, anunciou a suspensão, até o ﬁm de dezembro, do pagamento de juros em contratos de ﬁnanciamento com estados, municípios e o Distrito Federal. A medida prorroga os prazos das operações pelo mesmo período.

VIDA
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ALTOS DO CALHAU

STELLAR BANNER

Operação é iniciada
para afundar navio

Polícia Civil investiga
caso de feminicídio

DIVULGAÇÃO

A equipe de salvatagem já deu início à preparação do navio para o afundamento.
Também começou a retirada de resíduos oleosos e outros objetos do Stellar Banner
JOABE/ CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

SAULO DUAILIBE

A

pós três meses e 13 dias encalhado na Baía de São Marcos,
foi decidido o destino do navio Stellar Banner: será afundado a 150 km da costa maranhense.
O termo náutico utilizado para esse
procedimento é alijado.
A equipe de salvatagem já deu início à preparação do navio para o afundamento. Também começou a retirada do restante dos resíduos oleosos,
objetos ﬂutuantes e de contaminantes a bordo do Stellar Banner.
A organização International Tanker
Owners Polution Federation (ITOPF),
contratada pela armadora Polaris
Shipping, acompanha as atividades
para avaliar as boas práticas relacionadas às questões ambientais envolvidas no processo de alijamento.
O Anchor Handling Tug Supply
(AHTS) Bear, o Oil Spill Response Vessel (OSRV) Água Marinha, o Offshore
Support Vessel (OSV) Normand Installer e o Navio-Patrulha “Guanabara”
permanecem na local para monitorar
todo o processo de afundamento da
embarcação, para evitar eventuais
impactos ambientais.

UMA PESSOA PODE TER ENTRADO NA CASA DAS VÍTIMAS
DA REDAÇÃO

Análise da Marinha

A Marinha do Brasil, por meio do
Comando do 4º Distrito Naval
(Com4ºDN), analisou os relatórios da
armadora Polaris Shipping, proprietária do navio Stellar Banner, sobre as
inspeções estruturais realizadas por
mergulhadores e de um veículo submarino
operado
remotamente
(Remotely operated underwater vehicle – ROV), apontando que o graneleiro deve ser afundado em águas pro-

APÓS ANÁLISES DE RELATÓRIOS, FICOU DEFINIDO QUE O NAVIO DEVE SER AFUNDADO
fundas, a cerca de 150 km da costa
maranhense. Na última quarta-feira
(3), o navio mercante de bandeira das
Ilhas Marshall tinha sido rebocado
para águas mais profundas, onde essas análises seriam feitas. A embarcação foi rebocada após reﬂutuar do local onde tinha encalhado. O navio

Stellar Banner encalhou no dia 24 de
fevereiro, após uma manobra nas proximidades da boia 1, na Baía de Sao
Marcos.
Foram remividos cerca de 145 mil
toneladas de minério de ferro e 3,9 mil
metros cúbicos de óleo da embarcação.

A Polícia Civil do Maranhão (PCMA) divulgou que está trabalhando com a hipótese de crime de feminicídio
no caso da mãe e ﬁlha encontradas mortas dentro de um
carro no último domingo (7), no bairro Altos do Calhau.
Segundo as equipes da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) e do Instituto de Criminalística, é possível que uma pessoa tenha entrado no
imóvel, com o consentimento de uma das vítimas, entre
a noite da última sexta-feira (5) ou madrugada de sábado (6).
As duas vítimas, Graça Maria Pereira de Oliveira, 57
anos, e a ﬁlha Talita de Oliveira Friseiro, 27 anos, foram
amarradas, amordaçadas e tinham várias lesões corporais pelo corpo, o que indica tortura.
Além disso, ambas tiveram a respiração afetada, o
que causou os óbitos. Os corpos foram enrolados em
lençóis e arrumados nos bancos do automóvel, que estava na garagem.
Não foram encontrados sinais de arrombamento no
imóvel e o estado do local demonstra que o autor procurava por algo bem especíﬁco. Também não foram subtraídos dinheiro ou outros objetos de valor das vítimas.

ARAME

Suspeitos da morte de
Stellar será 7ª embarcação a afundar no estado índio são denunciados
DIVULGAÇÃO

defeito na casa de máquinas comprometeu a manobrabilidade do navio,
O Navio Mercante Stellar Banner que foi jogado jogado em um banco
não será o primeiro a afundar na costa de areia conhecido como Cavalos, onmaranhense. A embarcação será a sé- de os seus destroços permanecem entima a ir para o fundo do mar no esta- cobertos. Até hoje pouco ou quase nado. Selecionamos os seis maiores aci- da se sabe sobre as verdadeiras causas
dentes marítimos em águas mara- do acidente.
Navio Orad Nassau – 1990
nhenses.
Maria Celeste – 1954
PATRÍCIA BRENDA

O navio de bandeira americana
Maria Celeste, pegou fogo na rampa
Campos Melo, a poucos metros da
Avenida Beira Mar. A embarcação iniciava uma operação para transportar
combustíveis através de tonéis, por
meio de embarcações empurradas
chamadas de Alvarengas. O acidente
aconteceu na tarde do dia 16 de março de 1954. Após um curto circuito,
uma das alvarengas pegou fogo e logo
tomou conta de todo o navio que estava cheio de tonéis de gasolina e óleo
diesel. 14 pessoas morreram. Testemunhas aﬁrmam que os tonéis subiam em alturas acima de 35 metros, da
mesma forma que as labaredas por
conta do material altamente inﬂamável. Os destroços do Maria Celeste interditaram o canal de acesso à rampa
por mais de 20 anos, quando ﬁnalmente foram retirados.
Hynday New World – 1987
O navio coreano Hyunday New
World, carregado com 110 mil toneladas de carvão e 90 mil toneladas de
minério de ferro deixou o porto de
Ponta da Madeira com destino ao porto de Xangai, no dia 31 de março. Um

manobra de atracação do navio
Mount Athos. Tempos depois o Rigel
foi resgatado da Baía de São Marcos.
Navio Trade Daring – 1994

O acidente aconteceu no dia 11 de
novembro. O navio teve seu casco
partido ao meio após ser parcialmente carregado com minério de ferro e
manganês no terminal de Ponta da
Madeira. Depois do incidente, a Diretoria de Portos e Costas (DPC) baixou
Mesmo depois de encalhar no ban- uma norma regulando a entrada de
do de areia Cavalos, o navio Hyunday embarcações com ou com mais de 18
New World continuou gerando aci- anos tentando evitar que episódios
assim se repetissem. Uma mega opedentes na Baía de São Marcos.
O navio Orad Nassau, que estava ração foi realizada para liberar o tercarregado com 33 mil toneladas óleo minal que ﬁcou completamente paradiesel, se chocou com os destroços do do por mais de um mês.
Navio Norsul Trombetas – 1998
navio coreano e parte de sua carga foi
jogada ao mar, causando um dos mais
graves acidentes ecológicos já registrados na principal rota portuária do
Maranhão.
Rebocador Rigel – 1993

O Rebocador Rigel se envolveu em
um acidente com o navio Mount
Athos em 1993. Com o choque, dois
dos tripulantes do rebocador morreram, o foguista José de Ribamar Sousa
e o Mestre João. O acidente aconteceu
no dia 06 de novembro, durante uma

O navio Norsul Trombetas, carregado com 24 mil toneladas de bauxita
encalhou em um banco de areia chamado Lanzudos, quando estava prestes a entrar no canal de acesso de uma
fábrica de alumínio do Maranhão. O
acidente aconteceu faltando poucos
quilômetros para atracar, a menos de
três milhas do Itaqui. 12 anos depois,
partes do casco foram retiradas, mas
ainda existem destroços no local, visto que várias tentativas de resgate falharam ao longo do tempo.

ZEZICO GUAJAJARAS FOI ASSASSINADO NO DIA 31 DE MARÇO
DA REDAÇÃO
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou à Justiça Federal, no último dia 29 de maio, Nilson Carneiro
Sousa Guajajara e Eduardo dos Santos Guajajara pelo
homicídio qualiﬁcado do líder indígena Zezico Rodrigues Guajajara, assassinado no dia 31 de março deste
ano.
De acordo com a denúncia, o crime foi motivado por
desavenças dos denunciados contra a vítima, em razão
de disputas por terras e direitos indígenas. Zezico Rodrigues Guajajara transitava em uma motocicleta, quando
foi surpreendido pelos agressores, que o obrigaram a
parar o veículo e efetuaram disparo com arma de fogo,
do tipo cartucheira.
O crime ocorreu em uma estrada que liga a Aldeia Zutiua ao povoado Matinha, no município de Arame, a 476
km da capital. A região é marcada por constantes conﬂitos envolvendo indígenas e disputas de terras e poder
nas aldeias.
Segundo relatos de indígenas, Zezico teve problemas
anteriores com Eduardo, que já havia tentado matar a
vítima há alguns anos com uma espingarda. Nessa ocasião, o crime não teria sido consumado, em razão da esposa do denunciado ter impedido.
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PESQUISA

COPA VIRTUAL

Cruzeiro São Luís é
campeão do Mundo
O Cruzeiro São Luís levou o título da Copa do Mundo, após 24 horas de disputa. A
escolinha de futebol foi campeã após vencer outro maranhense na final, o Afasca

SAULO DUAILIBE
Uma decisão de 90 minutos é comum quando se trata de futebol! Mas
quando duas equipes decidem a I Copa do Mundo de Futebol Virtual, 90
minutos é apenas aquecimento.
Com esse pensamento, tática e estratégia, o Cruzeiro São Luís levou o título da Copa do Mundo, após 24 horas
de disputa. A escolinha de futebol maranhense foi campeã após vencer outro maranhense na ﬁnal, o Afasca.
O Cruzeiro estava representando a
Suécia, e o Afasca o Cazaquistão. As
equipes chegaram à ﬁnal e o time celeste venceu em uma partida virtual
que iniciou às 10h do sábado (6) e só
terminou no domingo (7). “Conquistamos a Copa do Mundo Virtual de escolinhas de futebol 2020.
Nossos sinceros agradecimentos,
gratidão e respeito a todos da família
Cruzeiro, escolas parceiras, amigos e

colaboradores.
Todos vocês foram nossa motivação e inspiração para enfrentarmos os
desaﬁos de mais uma competição
cheia de emoção. Como é bom viver,
compartilhar e aprender com vocês.
Seremos eternamente gratos!”, disse
Pedro Brito, diretor-executivo do Cruzeiro São Luís.
Para Pedro, chegar à ﬁnal já era um
fato a ser comemorado, mas chegar a
uma ﬁnal de Copa do Mundo enfrentando outro maranhense foi melhor
ainda. “Eu ﬁquei muito feliz em saber
que o titulo iria ﬁcar no Maranhão. Isso mostra a força do esporte no estado
e como tratamos o esporte com seriedade e paixão. Aqui no Maranhão somos berço e reveladores de craques
que semeiam todo o mundo com o esporte. Tenho certeza que após esse título vamos ter mais olhos sobre nosso
trabalho”, revelou.

Roberto Firmino é o
melhor brasileiro no
mundo do futebol
O Observatório de Futebol CIES, especialista em rankings de aspectos ﬁnanceiros do esporte, divulgou a nova edição de um estudo que aponta os 100 jogadores
mais valiosos das cinco grandes ligas da Europa.
O líder do ranking é o atacante Mbappé, do PSG, que
tem valor de transferência avaliado em € 259,2 milhões
(R$ 1,4 bilhão). O brasileiro mais bem posicionado é o
atacante Roberto Firmino, do Liverpool, com valor de €
118,5 milhões (R$ 665,5 milhões).

Temporada 2020

Com a paralisação do futebol por
conta da pandemia, o Cruzeiro São
Luís continua a preparação para as
competições que devem voltar no
mês de agosto.
A escolinha maranhense está inscrita nos principais campeonatos estaduais, regionais, nacionais e internacionais que serão disputados em
2020. “Temos muitas competições importantes pela frente ainda em 2020.
Fomos vice-campeões brasileiro em
duas categorias em 2019 e nessa temporada queremos os títulos. Vamos
mostrar a força do estado e como fazemos um trabalho sério e dedicado”,
garantiu.
Os atletas e treinadores continuam
a preparação mesmo com a paralisação. Eles utilizam uma plataforma online onde as aulas são repassadas e
acompanhadas pelos professores.

Além de Mbappé – o único com valor acima de € 200
milhões -, aparecem no top 5 Sterling, do Manchester
City (€ 194,7 milhões/R$ 1,09 bilhão); Sancho, do Borussia Dortmund (€ 179,1 milhões/R$ 1 bilhão); AlexanderArnold, do Liverpool (€ 171,1 milhões/R$ 961 milhões);
e Rashford, do Manchester United (€ 152,3 milhões/R$
855,3 milhões). Completam os 10 primeiros Salah, Mané
(Liverpool), Griezmann (Barcelona), Davies (Bayern) e
Kane (Tottenham).

CAMPEONATO MARANHENSE

Atividades no futebol devem voltar só em julho
GAUDÊNCIO CARVALHO

Com reunião marcada para a próxima sexta-feira (12), a Federação Maranhense de Futebol (FMF) terá que
mudar o calendário que tinha antecipado para os clubes que disputam a
Série A do Campeonato Maranhense
2020. Isso por conta da coletiva de imprensa, que o governador Flávio Dino
deu na manhã de ontem, segunda-feira (8), utilizando o youtube e as redes
sociais. A FMF tinha adiantado que o
retorno aos treinos poderia acontecer
no dia 22 deste mês, sendo que a bola
iria rolar no dia 1º de agosto, já com
uma partida.
Última partida
O Campeonato Maranhense 2020
está paralisado desde a partida entre
São José e Pinheiro, que aconteceu no
dia 16 de março, quando o time da
baixada maranhense goleou por 5 x 1
o Peixe Pedra, no Estádio Castelão. Já
são quase três meses de paralisação e
alguns clubes já dispensaram atletas e
não tem equipe para a continuação da
competição, como no caso do próprio
São José, que ocupa a penúltima colocação na tabela de classiﬁcação, com
apenas quatro pontos ganhos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entre os brasileiros, depois de Firmino, vem na lista:
Gabriel Jesus – 13º
Richarlison – 26º
Marquinhos – 32º
Ederson – 33º
Alisson – 34º
Neymar – 37º
Rodrygo – 38º
Coutinho – 47º
Arthur – 53º
Casemiro – 67º
Militão – 71º

Messi está em 22º
MOTO CLUB E SAMPAIO CORRÊA JÁ ESTÃO CLASSIFICADOS PARA A 2ª FASE DO ESTADUAL
Futebol em julho
Durante a coletiva, Flávio Dino disse que não deve liberar as praticas esportivas proﬁssionais neste mês, mas
que estuda a abertura das atividades
para julho, sendo que isso depende da
evolução do coronavírus no Maranhão. “Vamos manter algumas atividades proibidas. Grandes aglomerações, show e coisas desse tipo. Evidentemente continuarão proibidas ao
longo do mês de junho. Estamos examinando vários segmentos entre os

quais o do esporte. Vendo como é possível no mês de julho haver algum tipo
de retomada”, disse durante a coletiva.
O Estadual é liderado pelo Moto
Club, time que está invicto, com 16
pontos. A equipe está classiﬁcada para a próxima fase da competição, assim como o Sampaio Corrêa, que vem
na segunda colocação com 10 pontos.
O Papão ainda tem um jogo pela frente, pois enfrenta o MAC na sétima e última rodada da primeira fase. (S.D)

TRAGÉDIA

Surfista morre após ataque de tubarão branco
REPRODUÇÃO/TWITTER

Um surﬁsta amador de 60 anos foi
atacado por um tubarão branco de
três metros, no último domingo (7). O
ataque aconteceu em Kingscliff, na
Austrália.
A vítima não resistiu ao ferimento e
morreu na praia. O surﬁsta foi mordido na coxa esquerda na mar de Salt
Beach por volta das 10h do domingo
(horário local). Outros surﬁstas conseguiram resgatá-lo e levá-lo à praia.
Ele chegou a receber os primeiros socorros, mas não deixou a areia com vida.

Aos 32 anos, Messi, o atual melhor jogador do mundo,
aparece apenas na 22º colocação, com valor estimado
de € 100,1 milhões (R$ 562,2 milhões). Cristiano Ronaldo, que completou 35 anos em 2020, só é o 70º da lista,
avaliado em € 62,8 milhões (R$ 352,7 milhões).
O estudo já leva em conta o impacto ﬁnanceiro que a
pandemia da Covid-19 deve causar no mercado de
transferências, mas frisa que, ainda assim, Mbappé segue com um valor muito alto – que o faria o jogador mais
caro da história, acima de Neymar, comprado pelo PSG
em 2017 por € 222 milhões (R$ 1,24 bilhão atualmente).
Um fator de grande peso para o valor dos atletas é a idade e a duração de seu contrato atual.
O mais jovem do top 20 é Alphonso Davies, do
Bayern, superando o atacante Haaland, do Borussia
Dortmund. Por posição, os mais caros são: Ederson, entre os goleiros; De Ligt, entre os zagueiros, Alexander-Arnold, entre os laterais; De Jong, entre os volantes; Bruno
Fernandes, entre os meias; e Mbappé entre os atacantes.
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Depois do fracasso do polo petroquímico e da refinaria,
MA tem novas chances de crescimento em bases sólidas
LEIA ARTIGO DE JOSÉ REINALDO TAVARES NA PÁGINA 4

Maranhão
tem 834
novos
Casos de
Covid-19, diz
boletim
oficial da SES

1ª parcela
do socorro
a estados e
municípios
será paga
nesta
terça-feira

Prefeitura
de São Luís
retoma coleta
seletiva de
recicláveis em
domicílio e por
agendamento

PÁG.12

PÁG.12

Prefeitura
de Ribamar
registra
‘Notícia-Crime’
de vídeo
com suposto
descarte em
praia

PÁG.9

Quintas do Calhau

PÁG.11

DIVULGAÇÃO

MÃE E FILHA ENCONTRADAS
MORTAS EM CARRO
SOFRERAM TORTURA E
LUTARAM COM SUSPEITO,
REVELA POLÍCIA CIVIL
Corpos foram achados por familiares, na manhã de domingo (7),
depois de não terem contato com as vítimas por mais de 24 horas
da casa onde ambas moravam, no bairro Quintas do
Calhau. Os primeiros levantamentos periciais apontam
que as vítimas travaram luta corporal com o suspeito,
que seria o ex-marido da empresária, identificado
como Geraldo Abad de Souza; além de também
terem sido torturadas antes de serem assassinadas.
PÁG.12

Destacada em Brasília a visita de
ministro Pontes ao Centro Espacial
e agrovilas de Alcântara
O secretário-geral da Frente
Parlamentar Mista para o
Programa Espacial Brasileiro,
deputado federal Hildo
Rocha (MA), destacou, nessa
segunda-feira (8), na Câmara
dos Deputados, a visita que
ele e outros oito deputados e o
ministro da Ciência e Tecnologia,
Marcos Pontes, fizeram, semana
passada, ao Centro Espacial de
Alcântara (CEA) e à Agrovila
Cajueiro, comunidade formada
por trabalhadores rurais que
foram remanejados em razão da
implantação do projeto. PÁG 3

Graça Oliveira e a filha Talita, vítimas de assassinato na residência onde
moravam, no bairro Quintas do Calhau

FRANCISCO SILVA

A Polícia Civil do Maranhão, por meio do Departamento
de Feminicídio, segue com as investigações para elucidar
o duplo crime que vitimou mãe e filha, nesse final de
semana, em São Luís. Os corpos da empresária Graça
Maria Pereira de Oliveira, de 59 anos; e da sua filha
Talita de Oliveira Frizeiro, 27, foram encontrados na
manhã de domingo (7), dentro de um carro na garagem

Mesmo com a limitação de senhas, muitas pessoas procuraram
o Sine na manhã dessa segunda-feira, em busca de resolver
questões relacionadas com o seguro-desemprego

Deputados que integram Frente Parlamentar do Programa Espacial Brasileiro,
com ministro Marcos Pontes e comitiva em visita à Base de Alcântara

Busca pelo seguro-desemprego
provoca fila na volta do
atendimento presencial do Sine

Cotação – Comercial C. R$ 4,853 | V. R$ 4,855 – Turismo C. R$ 4,85| V. R$ 5,14 – Euro C. R$ 5,4749 | V. R$ 5,478 - Libra C. R$ 6,1688 | V. R$ 6,1731 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Baixamar – 2:59 1,1 m | 1ª – Preamar –8:58 5,6 m| 2ª Baixamar –15:30 0,6 m| 2ª – Preamar- 21:31 5,1 m|
Loteria – Lotofácil –1977 (08/06/2020) – 01-03-04-05-07-10-12-13-15-16-17-18-19-22-23| Quina – 5290 (08/06/2020) – 10-56-62-70-78
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Atos, Fatos & Baratos

P E Q U E N O

“Ideias são baratas. Enfrentar situações
reais é que custa caro.”
(Luiz Felipe Pondé)

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

A ocorrência de uma
tempestade perfeita na relação
entre oferta e demanda no setor
de petróleo e gás, derivada, por
um lado, pelo recrudescimento
de tensões geopolítica em
escala global e por outro lado,
pelo aparecimento de um “cisne
negro” (um evento imprevisto),
a Covid-19 colapsou os preços,
gerando uma série de incertezas
com enormes consequências
para o setor de energia.
As tensões geopolíticas,
que afetam as condições do
mercado de petróleo, tem
relação direta com a luta que
se trava pela supremacia nas
relações de poder entre as
Nações, especialmente entre
Estados Unidos e China, e
seus aliados. Quatro eventos
mais recentes confirmam a
emergência desta geopolítica
do petróleo neste século XXI:
a chamada guerra comercial
EUA-China, com evidentes
impactos sobre a demanda
chinesa; os ataques dos drones
iemenitas às refinarias sauditas,
em setembro de 2019; o
assassinato do general iraniano
em Bagdá em janeiro; e por
fim, a guerra petroleira entre
Arábia Saudita e Rússia, tendo
em vista atingir o shale norteamericano, são demonstrações
inequívocas de que as relações
de mercado, quando falamos
de petróleo, não se aplicam
desvinculadas do jogo de poder.
A atual crise da Covid-19
potencializará os efeitos
geopolíticos sobre o setor
de petróleo, afinal, em um
contexto de recessão mundial
que se prenuncia, a queda na
demanda aliada ao excesso
de oferta, fruto da entrada
de novos atores no jogo
energético, aprofundarão o uso
da questão energética como
fator de poder entre as Nações.
Donald Trump, não hesita em
explicitar essa relação, seja
quando justificou o assassinato
seletivo em Bagdá, em função
da diminuição da dependência
energética norte-americana do
petróleo do Oriente Médio,
e mais recentemente, diante
do colapso nos preços - que
ameaça jogar na lona a indústria
de shale do país -, ameaçou
impor barreiras a importações
visando a protegê-la.
A Rússia, do exímio jogador
de xadrez Vladimir Putin,
não hesitou em aumentar a
oferta para derrubar os preços,
visando atingir a autonomia
energética americana, mesmo
que às custas, em um plano
mais imediato, de gerar um
problema fiscal para o país.
Consequência colateral de
outro problema estratégico
de alta relevância: a disputa
entre Rússia e EUA pelo
fornecimento de gás à Europa,
em especial à Alemanha,
com o gás russo chegando
por meio do projeto Nord
Stream 2, passando pelo Mar
Báltico, sendo este gasoduto
objeto de sanções americanas
para impedir sua construção,
oferecendo como alternativa a
exportação de GNL americano.
Para o Brasil, essa crescente
relação entre geopolítica e
energia não é fato alheio,
tendo em vista sua crescente
capacidade de ser um dos
grandes atores mundiais no
setor. O país vai se afirmando
como uma potência energética,
dada a exploração crescente de
suas reservas em petróleo e gás.
Utilizar-se desta condição para
adensar as expressões: política,
econômica, militar e científicatecnológica – é o desafio.
O Brasil, antes da crise, já
exportava mais de um milhão
de barris/dia, e recentemente
viu grande parte de suas
receitas fiscais extraordinárias
advirem dos leilões de campos
de petróleo na província do PréSal. O fator energético passa a
ser um dos instrumentos mais
importantes para promover
o desenvolvimento nacional,

nesse sentido, algumas questões
são relevantes para o debate
sobre a estratégia nacional,
associada à condição de
crescente potência energética.
Primeiro, quanto ao ritmo
da extração das riquezas dos
hidrocarbonetos, com o objetivo
de aumentar sua contribuição
para o aproveitamento dessa
riqueza nacional.
Por um lado, a viabilidade
econômica dos campos,
recentemente leiloados, do
Pré-Sal é enorme, uma vez que
seus custos competem com
as do shale norte-americano,
estando ambos entre as novas
áreas de exploração com
menor break even. Assim, a
despeito de elevados custos
iniciais, de capital e tecnologia,
para colocar os campos em
produção, a taxa de retorno será
atrativa, o que provavelmente
fará com que as majors
petroleiras efetivem seus planos
de investimentos no Brasil.
Contudo, esse boom energético
exigirá uma relação de trade off
mais ajustada com a estratégia
de desenvolvimento econômico.
A abundância energética
poderá servir de vetor para
a consolidação de um setor
industrial de P&G que aporte
ao domínio de tecnologias
emergentes, que são a base da
Quarta Revolução Industrial.
Também deverá aportar uma
maior competitividade à
Indústria, em especial através
da oferta de gás natural.
Uma segunda questão referese ao ritmo da transição
energética. Antes da crise, havia
uma enorme pressão, sobretudo
nos países desenvolvidos,
por uma descarbonização de
suas economias. A Comissão
Europeia havia anunciado um
plano de centenas de bilhões
de Euros para acelerar essa
transição, contudo, o ritmo da
transição energética dependerá
do tempo em que os preços do
petróleo permaneçam em níveis
baixos, o que, por sua vez,
está em função da recuperação
da demanda, dependente da
recuperação da economia
mundial. Essa resposta, ainda,
é nebulosa no momento em
que a crise sanitária ainda não
teve seu desfecho. O Brasil,
no entanto, está muito bem
posicionado nesta transição
energética e dela deverá tirar
proveito, primeiro pelo nosso
potencial em produzir energias
renováveis, mas em especial
por meio do Renovabio, que
é um dos mais ambiciosos
programas de sequestro de
carbono do mundo, com meta
para subtrair 700 milhões de
toneladas de CO2 em 10 anos,
valoriza as externalidades
positivas da produção de
biocombustíveis, incentiva a
geração de emprego e renda
no nosso país, contribui
para o cumprimento dos
compromissos assumidos no
Acordo de Paris, incentiva a
expansão dos biocombustíveis,
com ênfase na previsibilidade e
regularidade do abastecimento
de combustíveis; induzindo
ganhos de eficiência energética
e de redução de emissões
de gases causadores do
efeito estufa na produção,
comercialização e uso de
biocombustíveis, com início
em 2020 cria um sistema
de certificação de eficiência
energética-ambiental, ao
estabelecer metas de redução
da intensidade de carbono para
o setor de combustíveis de
transportes, podendo colocar,
estrategicamente, o Brasil no
centro desse debate. (Aurélio
Amaral - Diretor da Agência
Nacional de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP) até março de 2020); e
Ronaldo Carmona (Professor de
geopolítica da Escola Superior
de Guerra (ESG) e organizador
do livro “Geopolítica e
Energia” - Editora Synergia,
2020).

Sancionada lei que permite Boletim
de Ocorrência on-line em casos de
violência contra a mulher
O governador Flávio Dino
sancionou projeto de lei do
presidente da Assembleia
Legislativa, Othelino Neto, que
permite o registro de Boletim de
Ocorrência, na Delegacia On-line,
de crimes de violência doméstica
e familiar contra a mulher,
durante o período da pandemia da
Covid-19.
A lei, que está em vigor,
estabelece que o BO poderá
ser feito agora por meio do site
da Delegacia On-line (https://
delegaciaonline.ssp.ma.gov.br/),
disponibilizado pela Secretaria
da Segurança, devendo constar,
ainda, a opção de a vítima
manifestar interesse em requerer
a medida protetiva de urgência,
prevista em lei federal.
“A proposição foi fundamentada
em avaliações técnicas apontando
que a pandemia pode ter um
impacto muito negativo na vida de
muitas mulheres, uma vez que a
necessidade do isolamento social,
tão necessário para conter o
avanço da Covid-19, as coloca ao
lado do agressor por mais tempo,
o que pode provocar o aumento
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Geopolítica e Energia: O
novo cenário pós-Covid-19

• Não adianta esconder os dados.
Cemitérios não mentem. @
dadourado
• Fomos da pedalada fiscal
à pedalada funerária @
ThomasVConti
Othelino: “Há estudos que relatam picos nas ligações para linhas
de atendimento a casos de violência doméstica neste período de
pandemia”.
dos casos de violência”, assinalou
Othelino.
O parlamentar ressaltou que
há estudos que relatam picos
nas ligações para linhas de
atendimento a casos de violência
doméstica neste período. No
Brasil, dados da Ouvidoria
Nacional de Direitos Humanos,
do Ministério da Mulher, Família

e Direitos Humanos (MMFDH),
apontam para um aumento de
18% de denúncias formalizadas
e de 9% no aumento de ligações
desde que o período de quarentena
foi determinado. Ao mesmo
tempo, o isolamento está tornando
mais difícil para os serviços e as
instituições alcançarem mulheres
que estão ao lado dos agressores.

tão útil ao aperfeiçoamento
dos conhecimentos sobre a
matéria, como reflexões aos
questionamentos que sempre nos
traz a matéria eleitoral, inclusive
agora, com mais as preocupações
causadas por este grande drama
que é a pandemia.
O presidente finalizou
agradecendo o compartilhamento
e adesões das várias instituições
e entidades de classe e de
ensino que se uniram para a
concretização do evento.
O ministro Tarcísio Vieira,
membro efetivo do TSE e diretor
da Escola Judiciária Eleitoral,
falou da satisfação da parceria
com o Regional maranhense
e ressaltou que a temática do
evento está muito calibrada,
inclusive em termos topográficos
porque a eleição municipal é
a chave das discussões e está
situada entre a democracia,

fortemente questionada na seara
contemporânea, e a pandemia que
está colocando em xeque muitos
dos dogmas clássicos da matéria
eleitoral e do direito em geral.
O Tribunal Regional Eleitoral,
por meio do seu presidente,
aderiu à campanha “Eleitoralistas
contra a Fome” promovida pela
ABRADEP que tem o objetivo
de arrecadar valores para a
distribuição de alimentos às
pessoas atingidas pela grave crise
de saúde vivida no Brasil e a
Comissão de Política de Gênero
e Cidadania do Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão, presidida
pela juíza Lavínia Macedo,
apresentou um vídeo que trata
do tema “Mulher na Política”,
mostrando o depoimento
de várias personalidades de
destaque no estado convidando
as mulheres a participarem das
eleições.

Força-tarefa apreende agrotóxicos
falsificados em Balsas
Uma força-tarefa, que uniu as
polícias Civil e Rodoviária Federal
e a Agência Estadual de Defesa
Agropecuária do Maranhão
(AGED/MA), apreendeu quase
dois mil litros de agrotóxicos
falsificados, na sexta-feira (5).
A carga, que veio da cidade
de Uberaba/MG para o sul do
Estado, foi apreendida em uma
fazenda no município de Balsas.
O valor da carga foi avaliado em,
aproximadamente, R$ 560 mil.
Foram encontrados 99 galões de 20
litros/cada.
Os fiscais da Unidade Regional
da AGED/MA em Balsas foram
acionados para realizar a interdição

O nosso abraço desta terça-feira
vai para o radialista e narrador
esportivo, Laércio Costa, que
iniciou a semana celebrando nova
idade e recebe os cumprimentos
por mais um ano de vida.
Parabéns!

Tuitaços

Temas como Democracia, Eleições
Municipais e Pandemia marcam o início
do primeiro Congresso Nacional de
Direito Eleitoral do Maranhão
O Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão, por meio da sua
Escola Judiciária Eleitoral e da
Escola Judiciária do Tribunal
Superior Eleitoral realiza, por
videoconferência, nessa segunda,
8 de junho, o Congresso Nacional
de Direito Eleitoral com o
tema “Democracia, Eleições
Municipais e Pandemia”.
O Congresso, que conta com mais
de 4 mil inscritos, tem o objetivo
de discutir temas relevantes
ligados ao estudo do Direito
Eleitoral e atualizar o cidadão
acerca das normas recentes que
regularão as eleições municipais
vindouras nesse momento atual.
Ao participar da abertura,
o presidente do TRE,
desembargador Tyrone Silva,
afirmou ser oportuno os
debates, em eventos desta
natureza, com relevantes
temas do direito eleitoral,

Abraço do Dia

da carga. Os produtos apreendidos
foram encaminhados para
armazenamento em um galpão de
uma empresa credenciada junto à
AGED/MA, que ficou como fiel
depositária até sair os laudos dos
testes nos produtos. Após esse
procedimento, os agrotóxicos serão
incinerados.
De acordo com o proprietário da
fazenda, ele havia sido enganado
na compra do produto, pois o
preço foi similar ao praticado no
mercado com produtos originais.
Quanto a isso, o gestor da UR da
AGED/MA de Balsas, Eugênio
Pires, explicou que os produtores
devem ficar atentos e somente

adquirir agrotóxicos e demais
produtos em revendas registradas
junto à AGED. “Para evitar futuros
prejuízos, tanto econômicos como
ambientais, é preciso adquirir
produtos em casas agropecuárias
com registro na AGED”, alertou.
O gestor da AGED ressaltou
que as parcerias institucionais
são de fundamental importância,
como mostrada na operação.
“Graças às parcerias, evitamos
ainda que outras três transações
fossem efetivadas, resguardando
aproximadamente 19.800 hectares
de produção agrícola”, afirmou o
gestor Eugênio Pires.

Mais de 30 milmortes em um
país que politizou o vírus e nunca
se uniu ou sequer tentou para
enfrentá-lo. @robertocabrini
• Amiga, aonde esse governo vai
parar? Quando os bolsominions
vão acordar?Eu: os petistas
acordaram?- Não.FIM. @
ComMariaTavares
• O objetivo do governo não
é esconder os dados. Eles
sabem que secretarias de saúde,
Legislativo e imprensa podem
divulgar os números. Bolsonaro
quer tirar dos dados o status de
fato, jogando tudo pro campo
da narrativa, o predileto dele. O
objetivo é te esgotar mentalmente.
@P_droMenezes
• Opinião: Se confirmada, a
notícia de que o presidente teria
ordenado a manipulação do
n° de mortos aumenta a lista
de crimes de responsabilidade
cometidos por ele. Que o
processo de impeachment tenha
início são outros 500, mas sem
dúvida engrossa o caldo. @
mvitorodrigues
• Depois de pressionar contra o
isolamento, indicar um remédio
que não funciona e vetar o
repasse de R$ 8,6 bilhões aos
estados e municípios, maquiar
dados é a mais nova estratégia do
governo brasileiro de combate ao
coronavírus. @OuroDiTolo
• Lula/PT fez tanta estrepolia,
tanta lambança, tanta roubalheira,
que desmoralizou a esquerda
e entregou o Brasil, pasmem,
PELO VOTO, ao aloprado do
MAL, Jair Bolsonaro. Agora,
Lula e Bolsonaro são duas faces
da mesma moeda. Temos que sair
desse pântano !!! @gnatalini

Rarará
Após a quarentena
Uma amiga ligou para a outra e
disse:
- Lúcia,acabei de ver o Horácio
aqui no Mateus com uma gorda de
mãos dadas.
Ela respondeu:
- Era eu, sua doida!!

Sobe/Desce
Sobe
O governador Flávio Dino
sancionou a Lei nº 11.265,
originada do projeto de lei
de autoria do presidente da
Assembleia Legislativa do
Maranhão, deputado Othelino
Neto (PCdoB), que permite o
registro de Boletim de Ocorrência,
na Delegacia On-line, de crimes
de violência doméstica e familiar
contra a mulher, durante o período
de duração da pandemia da
Covid-19.
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A ex-prefeita de São João do
Sóter/MA, Luiza Rocha, foi
acionada para responder uma
Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa, por
possível fraude em processo
licitatório.Também foram
denunciados a secretária
municipal, membros da Comissão
Permanente de Licitação (CPL)
e a empresa contratada para
obras de recuperação de estradas
vicinais no município.
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Maranhão é o quinto do país em
exploração do trabalho infantil
Por conta da pandemia, campanha terá abertura pelo YouTube, nesta terça-feira (9), as 17h
O Maranhão ocupa o 5º lugar do
país em exploração do trabalho
infantil, segundo análise realizada
pelo Ministério Público do
Trabalho no Maranhão (MPTMA) e pelo Fórum Estadual
de Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil e Proteção
ao Adolescente no Trabalho
(Fepetima) sobre a última
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PnadC/IBGE),
baseada em dados coletados em
2016.
De acordo com a pesquisa,
naquele ano, o estado possuía 147
mil crianças e adolescentes de 5 a
17 anos de idade em situação de
trabalho infantil, o que representa
8,1% da população maranhense
nessa faixa etária.
Segundo o estudo, o ranking
nacional de meninos e meninas
vítimas do trabalho infanto-juvenil
é liderado pelos seguintes estados
da federação: Acre (10,6%),
Rondônia (10,5%), Pará (9,3%),
Piauí (8,8%) e Maranhão (8,1%).
Em todo o Brasil, 2,4 milhões
de crianças e adolescentes
trabalhavam em 2016, o que
representa 6% da população (40,1
milhões) nesta faixa etária.

CAMPANHA CONTRA
TRABALHO INFANTIL
Para alertar sobre esta realidade
e reforçar a necessidade de
proteger crianças e adolescentes
maranhenses durante a pandemia
pelo novo coronavírus, nesta
terça-feira (9), às 17h, acontece a
abertura da Campanha de Combate
ao Trabalho Infantil no Maranhão
2020, com transmissão ao vivo no
YouTube (canal MPT-MA).
Em razão do distanciamento social
recomendado pelas autoridades
sanitárias, a programação do Dia
Mundial de Combate ao Trabalho
Infantil (12 de junho) inclui a
realização de várias lives ao longo
do mês de junho, campanhas nas
redes sociais, mobilizações online, entre outras ações.
As instituições que integram a
campanha são: Fepetima, MPTMA, Superintendência Regional
do Trabalho no Maranhão

VALTERCAMPANATO/AGÊNCIABRASIL

De acordo com pesquisa do MPT-MA, em 2016, o Maranhão possuía 147 mil crianças e adolescentes
trabalhando
(SRT/MA), Tribunal Regional
do Trabalho da 16ª Região
(TRT), Secretarias de Estado
de Desenvolvimento Social
(Sedes), de Direitos Humanos e
Participação Popular (Sedihpop),
da Educação (Seduc), de Saúde
(SES/Departamento de Atenção à
Saúde da Criança e do Adolescente
e Centro de Referência em Saúde
do Trabalhador Estadual), Centro

de Referência em Saúde do
Trabalhador - Regional São Luís,
Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente, União
de Conselheiros e Ex-Conselheiros
Tutelares do Maranhão, Grupo
de Apoio às Comunidades
Carentes do Maranhão e
Comissão de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente da
OAB/MA.

Trabalho infantil agropecuário
fez 37,5 mil vítimas no Maranhão
A partir de dados do Censo
Agropecuário de 2017, o
Fórum Nacional de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil
(FNPETI) fez uma fotografia da
situação do trabalho infantil na
agropecuária maranhense.
Em 2017, foram identificadas
37.549 crianças e adolescentes
com menos de 14 anos de
idade em situação de trabalho
agropecuário no estado do
Maranhão. Destas, 55,8% eram

meninos e 44,2% eram meninas,
sendo que 85% se encontravam
ocupadas em estabelecimentos da
agricultura familiar e 14,5% na
agricultura não familiar.
Desse total, 89,8% das crianças e
adolescentes tinham algum grau de
parentesco com o proprietário do
estabelecimento. Contudo, 10,2%
dos trabalhadores precoces não
tinham nenhum laço de parentesco
com o proprietário, condição
que representa maior grau de

No município de São Luís, as
ações são organizadas pelo
Comitê Municipal Intersetorial
de Prevenção e Erradicação ao
Trabalho Infantil (Comipeti),
que é coordenado pela Secretaria
Municipal da Criança e
Assistência Social (Semcas). Nos
demais municípios, a campanha
conta com o trabalho dos
respectivos órgãos municipais.
exposição à exploração mercantil
direta.
O trabalho infantil agropecuário
maranhense se concentrou em
duas atividades: produção de
lavouras temporárias e pecuária
e criação de outros animais, que
ocupavam, respectivamente,
19.761 e 13.461 crianças e
adolescentes de até 14 anos
de idade. Somadas, ambas as
atividades totalizam 88,5% do
total de crianças e adolescentes
ocupadas nos estabelecimentos
investigados pelo Censo
Agropecuário de 2017.

Prefeitura de São Luís retoma coleta seletiva de
recicláveis em domicílio e por agendamento
População volta a contar com o serviço implementado pela gestão do prefeito Edivaldo
interrompido por conta da pandemia; para solicitar a retirada do material, basta agendar por meio
do WhatsApp (98) 99188-9990
A. BAETA

A Prefeitura de São Luís, por meio
do Comitê Gestor de Limpeza
Urbana (CGLU), deu início nessa
segunda-feira (8) à retomada
do serviço de coleta seletiva de
resíduos recicláveis em domicílio,
por agendamento, que havia
sido suspensa em decorrência da
pandemia de Covid-19. Todo o
trabalho está sendo feito seguindo
as normas sanitárias definidas
pelas autoridades de saúde no
combate ao novo coronavírus. A
ação complementa as estratégias
implantadas pela gestão do
prefeito Edivaldo Holanda Junior
para desenvolver e modernizar
a política de resíduos sólidos
na capital. A população já pode
solicitar o serviço, via celular,
pelo número (98) 99188-9990
(WhatsApp). É possível agendar
a coleta seletiva em domicílio
quando a quantidade de material
acumulado seja igual ou superior a
100 litros, ou seja, um saco de lixo
grande.
Durante o atendimento pelo
aplicativo de mensagens, a coleta
seletiva será marcada, com o
prazo para retirada do material em
até 72h, de segunda a sábado. O
material não deve ser disposto na
rua, pois os profissionais da coleta
seletiva baterão na porta para
receber o material ou pedir para
interfonar, no caso de condomínio.
O material coletado será entregue
às cooperativas de catadores que

importante e que serve de sustento
para muitas famílias. Todas estas
medidas fazem parte das políticas
de profissionalização da gestão
de resíduos sólidos implantadas
na gestão do prefeito Edivaldo,
que tem ampliado e modernizado
o sistema de limpeza urbana,
atendendo a todas as diretrizes
da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, tornando São Luís a
capital do Nordeste com maior
taxa de reciclagem.

SAIBA MAIS
A coleta seletiva pode ser solicitada via WhatsApp, e a retirada dos
resíduos acontecerá em até 72 horas
realizam o serviço de triagem e
encaminham para a reciclagem,
que possibilita que menos recursos
ambientais sejam utilizados nos
processos de consumo.
A presidente do Comitê Gestor de
Limpeza Urbana, Carolina Moraes
Estrela, comentou a retomada do
serviço. “O processo de coleta
seletiva que disponibilizamos na
nossa cidade estava em fase inicial
quando foi interrompido por causa
da pandemia. Por ser um processo
inicial, a implantação é realizada
por etapas e essa primeira etapa
é exatamente para incentivarmos
às pessoas a fazerem a separação
correta na comodidade do seu
lar, bastando se comprometer em

agendar a coleta via WhatsApp”,
explicou, ressaltando que os
agentes de limpeza passam
diariamente por processos de
higienização e desinfecção, e
este procedimento será mantido
enquanto for necessário para
enfrentar a contaminação pelo
Covid-19.
Carolina Estrela reforçou a
necessidade de se retomar aos
poucos as atividades do cotidiano
e de trabalho, na cidade, mas sem
se descuidar das precauções com
higienização e distanciamento
social. Ressaltando-se a
preocupação com as pessoas
que trabalham nas cooperativas
de catadores, uma atividade

Como solicitar o serviço?
É possível solicitar a coleta seletiva
quando a quantidade de material
acumulado seja igual ou superior
a 100 litros, ou seja, um saco de
lixo grande. Você deverá entrar em
contato para agendamento através
do aplicativo WhatsApp por meio
de número (98) 99188-9990.
Como é realizada a coleta do
material?
Durante o atendimento pelo
WhatsApp a coleta seletiva será
agendada, com o prazo para
retirada do material em até 72h,
de segunda a sábado. O material
não deve ser disposto na rua, pois
a coleta seletiva irá bater em sua
porta para receber o material ou
pedir para sua portaria interfonar,
caso você more em condomínio.
O veículo da Coleta Seletiva São
Luís é devidamente identificado. O
serviço é gratuito.

7º Juizado Cível passa
a funcionar no Fórum
de São Luís
O 7º Juizado Especial Cível e das
Relações de Consumo da capital,
que atendia na Rua Anapurus,
Bairro Renascença II, está
funcionando em novo endereço.
A mudança foi realizada na última
quinta-feira (4) e a Unidade passa
a atender no 5º andar do Fórum
Desembargador Sarney Costa,
localizado na Avenida Professor
Carlos Cunha, s/nº, Bairro Calhau.
Apesar de ainda passar por
adaptações, a Unidade já está
realizando atendimento virtual
pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp, no número (98)
99981-1650. Também é possível
contatar o Juizado remotamente
via e-mail, no endereço eletrônico
jzd-civel7@tjma.jus.br. O
atendimento presencial continua
suspenso em razão das medidas
de isolamento impostas pela
pandemia da Covid-19.
A Unidade, que tem como
titular a juíza Maria José França
Ribeiro, foi instalada em 1995 e
era denominada Juizado Especial
das Relações de Consumo e
das Execuções Cíveis. Com o
advento da Lei Complementar
Nº 075/2004, passou a ser

denominado 7º Juizado Especial
Cível das Relações de Consumo.
A norma também estabeleceu
que nas comarcas com mais
de um juizado com a mesma
competência, haveria delimitação
territorial de abrangência.
O 7º Juizado Cível e das Relações
de Consumo da capital atende
cidadãos domiciliados nos bairros
Jardim Renascença, Renascença
II, Santa Eulália, Loteamento
Jaracaty, Alto do Calhau, Parque
do Calhau, Planalto do Calhau,
Vila Independência, Cohafuma,
Vinhais, Vinhais I, Vinhais II,
Vinhais III, Vinhais IV, Vinhais
V, Quintandinha, Parque La
Ravardiere, Aquarela, Vila
Paraíso, Loteamento Boa Vista,
Planalto Vinhais I, Planalto
Vinhais II, Vila Roseana, Parque
Olinda, Belo Horizonte, Vinhais
Velho, Jardim Monterrey, Boa
Morada, Recanto dos Vinhais,
Conjunto Habitacional Vinhais,
Conjunto dos Ipês, Vila 25 de
Maio, Loteamento Vinhais, Parque
Ângela, Vila Menino Jesus de
Praga, Vila Progresso (próximo
ao Recando dos Vinhais –
Provimento Nº 5/2017).

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 – CSL/SECTI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00030875/2020 – SECTI
OBJETO: Contratação de empresa para implantação e operação de sistema informatizado e
integrado de gerenciamento de frota de veículos, via internet, com utilização de tecnologia de
cartão eletrônico ou micro processado, por meio de rede especializada/credenciada, para
fornecimento de combustíveis, para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados,
bem como outros que porventura vierem a ser incorporados à frota durante a vigência do
contrato, para atender às necessidades da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Inovação – SECTI. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global. DATA DA ABERTURA:
23/06/2020 às 15h, horário de Brasília/DF. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Portal de Compras do
Governo Federal – www.comprasnet.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br.O edital e
demais
informações
estão
disponíveis
em
www.comprasnet.gov.br
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.secti.ma.gov.br/licitacoes. Informações adicionais serão
prestadas na CSL/SECTI, localizada na Avenida dos Holandeses, quadra 33, casa 09, Bairro Calhau,
São Luís/MA, no horário das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, pelos e-mails
licitacao@secti.ma.gov.br; ou luisflaviocarvalho.csl.secti@gmail.com.
São Luís/MA, 05 de junho de 2020.
Luis Flavio Vale de Carvalho.
Pregoeiro da SECTI.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020-EMAP
A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que
realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, no modo de disputa
aberto, com orçamento sigiloso, no dia 07/07/2020, às 09h30 – Hora de Brasília - DF, por meio do
uso de recursos de tecnologia da informação, pelo sitio www.licitacoes-e.com.br, para contratação de
empresa especializada em saúde ocupacional para a realização de exames ocupacionais
(Admissionais, Periódicos, Demissionais, Mudança de função e Retorno ao trabalho) dos
colaboradores e estagiários da EMAP, de acordo com o constante no Processo Administrativo n.º
0434/2020 - EMAP, de 12/03/2020 e especificações e condições do Edital e seus Anexos, e em
conformidade disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de
Administração Portuária - EMAP, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e
alterações, Lei Estadual n° 10.403 de 29 de dezembro de 2015 e Lei Federal n° 13.303, de 30 de
junho de 2016. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios
www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser
adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, através da apresentação de dispositivo de armazenagem
eletrônica (pen drive), durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 13h às 17h. Fone: (98)
3216-6533/3216-6531/3216-6532 e 3216-6028.
São Luís-MA, 08 de junho de 2020.
Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho
Gerente de Compras e Contratos da EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
O SENAR-A.R.-MA torna público que irá realizar
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS deste certame. Abaixo descriminado:
Processo nº 014/2020.
MODALIDADE: CONVITE/Edital nº 004/2020
Data da Abertura: 19/06/2020 – 9:00 h
OBJETO:Aquisição de Equipamentos de Sonorização e Informática.
Base Legal: Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR.
Local: Rua Humberto de Campos, 185, Centro, São Luís –
MA.
Editais: Disponíveis no endereço acima. Informações (98)
3311-3164/3311-3155; e-mail: cpl@senar-ma.org.br oupatrimonio@senar-ma.org.brfalar c/ Reginaldo Vieira, William
Diniz Anderson Teixeira ou Jorge Nassar.
São Luís, 08 de junho de 2020.
William Diniz Silva
Presidente da CPL

ALUGA-SE QUITINETE

98827-2475
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Improbidade
Joel Jacintho
joeljacintho@yahoo.com.br / joeljacintho@uol.com.br

Política, Cultura, Esporte e Variedades

Jornalistas solidários com
Manoelzinho
Ao tomarem conhecimento
de que o jornalista Manoel
Santos Neto (Manoelzinho) se
achava internado no Hospital
de Traumatologia e Ortopedia
(HTO), localizado no Jardim
Eldorado, no Turu, jornalistas,
procurando saber as causas e
o estado de saúde do colega,
manifestaram sua solidariedade
e preocupação com a onda de
violência e criminalidade, em
São Luís. Manoelzinho foi vítima
de assalto, na noite de domingo, Manoelzinho
na Vila Embratel, consoante as
primeiras informações, além de
ser espancado, sendo valido pelo
conjunta, ontem, os jornalistas
diretor de Jornalismo do Jornal
Herbert de Jesus Santos e Joel
Pequeno, Lourival Bogéa, que
Jacintho almejaram pronto
o internou logo no hospital de
restabelecimento da saúde ao
referência em ortopedia. Em nota
confrade hospitalizado.

Live Solidária com a Marrom
“É meu Maranhão... Gente, este ano com certeza os nossos tambores
não vão troar nos quatro cantos da Ilha, mas mesmo assim as nossas
festas juninas vão permanecer em nossos corações. E sábado, dia 13,
dia de Santo Antônio, eu farei uma “Live Solidaria” por volta das
20h no portal imirante.com, YouTube.com/imirante e Rádio Mirante
FM (96,1 Maranhão)!. E terá participação super especial dos cantores
Inácio Pinheiro e Roberto Brandão da Companhia Barrica. Toda a
verba arrecadada será́ destinada para a compra de equipamentos para os
profissionais da saúde do Maranhão” declarou Alcione Nazareth, a nossa
Marrom.

Prefeito de Pedreiras e irmão são
condenados por contratação ilegal
O Judiciário de Pedreiras
condenou o prefeito municipal,
Antônio França de Sousa (2017
– 2020) por ter contratado o
irmão, Daniel França de Sousa,
para a prestação de serviços
de eletricista ao município, no
valor de R$ 6 mil, por dispensa
de licitação, violando as
normas constitucionais e legais
previstas na Lei de Improbidade
Administrativa (LIA) nº 8429/92.
Ambos foram condenados pelo
juiz Marco Adriano Ramos
Fonsêca (1ª Vara) na Ação
Civil Pública por Atos de
Improbidade Administrativa,
movida pelo Ministério Público
Estadual (1ª Promotoria de
Justiça de Pedreiras), baseada
em Representação feita pelos
vereadores Elcimar Silva Lima
Filho e Francisco Sérgio Oliveira
da Silva.
O juiz aplicou ao prefeito as
penalidades de ressarcimento
integral do dano; multa civil
correspondente a duas vezes o
valor do dano; suspensão dos
direitos políticos por cinco
anos; perda da função pública
no exercício do atual mandato
(após trânsito em julgado), ou, no
seguinte, se reeleito para chefe
do Poder Executivo Municipal, e
proibição de contratar benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios

DIVULGAÇÃO

O prefeito Antônio França foi condenado por ter contratado seu
irmão para prestar serviços ao Município
por cinco anos.
O irmão do prefeito recebeu
as penas de ressarcimento
integral do dano; suspensão dos
direitos políticos por oito anos;
pagamento de multa civil no
valor correspondente ao valor do
acréscimo patrimonial indevido
e de proibição de contratar com
o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios por dez anos.
Com base na ação ministerial, o
gestor municipal teria contratado
o irmão para realizar serviço na
rede elétrica de alta tensão do
município, pelo valor de R$ 6 mil,
visando atender às necessidades

da secretaria municipal de
infraestrutura e urbanismo,
violando as condutas previstas
no artigo 10, inciso I e XII da Lei
8429/92, bem como os princípios
norteadores da administração
pública previstos no artigo 11 da
mesma lei. Quanto ao eletricista,
incidiu nas condutas previstas nos
artigos 9, inciso XI, e violou os
deveres previstos no artigo 11, da
mesma lei.
O prefeito alegou a improcedência
da ação, afirmando não haver
nenhum ilícito, por se tratar de
pequenos serviços contratados
por dispensa de licitação, e que
o irmão já prestava serviços há

treze anos ao município. Juntou
contrato de prestação de serviços
com vigência no mês de abril
de 2011, relatório de notas de
empenho emitidas em favor do
eletricista de 2009, e recibos
de janeiro, fevereiro, março e
abril/2009. O irmão também
alegou não haver “nenhuma
ilegalidade na contratação”.
IMPROBIDADE
Na sentença, o juiz entendeu
que a contratação do irmão
para a prestação de serviços,
pelo chefe do Poder Executivo
Municipal, “já configura ato de
improbidade administrativa, por
caracterizar ato de nepotismo
que a contratação de parentes
para a prestação de serviços ao
poder público encontra proibição
expressa na Constituição Federal
de 1988, em homenagem aos
princípios constitucionais da
Administração Pública da
moralidade e da impessoalidade,
consagrados no art. 37, caput, da
Constituição Federal.”
O juiz ressaltou na sentença que
o Supremo Tribunal Federal
editou a Súmula Vinculante nº 13,
proibindo a prática de nepotismo
nos Três Poderes, no âmbito
da União, dos Estados e dos
municípios, diante da manifesta
vedação constitucional ao
nepotismo.

MPMA aciona ex-prefeita de São João do Sóter por fraude em licitação

Alcione, Brandão e Inacio

Momento social 1
A semana começou com o registro de três ilustres aniversariantes de
colegas da comunicação. No domingo, dia 07, foi do jornalista, cronista
esportivo aposentado Antônio Roberto Ribeiro (Robertinho) que marcou
época na função de discotecário, redator de esporte e rádio escuta
(plantonista), na poderosa equipe da Rádio Difusora AM. Nesta segunda
foi a vez do narrador esportivo Laercio Costa, que integra a equipe da
Rádio Mirante AM. E nesta quarta-feira, dia 10, quem rasga a folhinha é o
ilustre colega de redação, grande profissional das lentes, o Gilson Ferreira.
Nossos parabéns e longa vida feliz aos três.

O Ministério Público do
Maranhão, por meio da 1ª
Promotoria de Justiça de Caxias,
ajuizou, no dia 27 de maio, uma
Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa contra
a ex-prefeita de São João do Sóter,
Luiza Rocha, além de secretária
municipal, membros da Comissão
Permanente de Licitação (CPL)
e de empresa contratada para
obras de recuperação de estradas
vicinais no município.
A ação foi ajuizada em virtude
de irregularidades relacionadas a
um convênio celebrado, em 2013,
entre o Município de São João
do Sóter e a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social para
a execução da obra. O valor do
contrato foi R$ 2.030.751,95.
O Inquérito Civil nº 3114254/2015, instaurado pela 1ª

Promotoria de Caxias, verificou,
entre os ilícitos, fraude à
licitação pública, irregularidades
na execução contratual e
enriquecimento ilícito, bem
como o reconhecimento da
responsabilidade objetiva da
empresa contratada. São João
do Sóter é termo judiciário da
Comarca de Caxias.
Além da ex-prefeita Luiza
Rocha, estão sendo acionados
outros agentes públicos, como
Francisca das Chagas Bezerra
de Sousa – secretária municipal
de Administração, Fazenda e
Infraestrutura e integrante da
CPL; Willyan Fortaleza Gomes
Ferreira – presidente da CPL; e
Marcos Magno Ramos da Silva –
membro da CPL.
Foram acionados, ainda, agentes
privados ligados à empresa Lima

Silva Projetos e Avaliações Ltda
– EPP, vencedora da licitação
fraudulenta. São eles: Maria de
Fátima Alves da Silva – suposta
proprietária da empresa; Sinésio
Aquino Sousa – procurador
da empresa; e Francisco Vaz
Sampaio – verdadeiro proprietário
da empresa. A própria empresa
Lima Silva Projetos e Avaliações é
alvo da Ação Civil Pública (ACP).

DIRECIONAMENTO
“Todos os indícios apontam para
a simulação e o direcionamento
na contratação, desnudando
toda a trama ímproba dos
réus, principalmente quando
do pagamento dos serviços
com atestes genéricos sem
comprovação da execução do
serviço”, relata o autor da ACP, o
promotor de justiça Francisco de
Assis da Silva Júnior, titular da 1ª

Promotoria de Caxias.
A investigação do Ministério
Público constatou que as ordens
de pagamento foram cumpridas,
com ou sem execução do contrato,
e com atuação efetiva de agentes
públicos, que se baseavam em
informações apenas formais
constantes de documentos, em sua
maioria, fraudulentos.
Para o promotor de justiça, a
comprovação das fraudes fica
evidente quando da utilização de
contratos ideologicamente falsos
pela ex-gestora de São João do
Sóter, já que o contrato existente
na licitação está assinado com
data distinta daquele que foi
enviado para a prestação de
contas, “apontando que o processo
licitatório é fabricado de acordo
com as vontades dos agentes
ímprobos”.

Cedral
MP move ação contra o Município para garantir distribuição de merenda escolar

Robertinho, Laercio Costa e Gilson

Cesar Nascimento

Momento social 2
No meio da musica maranhense, quem troca de idade nesta terça-feira
(09), é o cantor e compositor César Nascimento, que apesar de ser
piauiense, mas convive com a tribo musical de São Luis, e pulsa em
suas veias o reggae de salão, o bumba – meu –boi e o tambor de crioula.
Embora resida no Rio de Janeiro, sempre está por nossa Ilha cumprindo
agenda de shows.

Novidades na TV Guará
E nesta terça-feira, dia 09 de junho, estreia a nova temporada dos
“Analistas” na TV Guará. Quem aprecia um bom debate esta convidado
para assistir um programa instigante, democrático, simples e com uma boa
dose de humor. Acompanhe pela TV Guará canal 23 ou pelo aplicativo
portalguara.com.
O programa Os Analistas permanecerá com um formato leve, sem fugir
da complexidade dos temas, da gravidade do momento e da seriedade
com que a coisa pública deve ser tratada. Os analistas são todos da
comunidade, agentes geradores e receptores, causa e consequênciaO
programa Os Analistas, irá ao ar de segunda a sexta, às 19h.

O Ministério Público do
Maranhão (MPMA) ajuizou, em
3 de junho, Ação Civil Pública
de obrigação de fazer com
pedido de tutela de urgência,
contra o Município de Cedral,
solicitando que este distribua
merenda escolar, durante o
período de suspensão de aulas,
em decorrência da pandemia de
Covid-19.
Devem ser observados os
critérios da Nota Técnica nº
22/2020, de 8 de abril de 2020
da Confederação Nacional dos

Municípios (CNM), que trata
de fornecimento de alimentação
escolar durante a pandemia.
Formulou a ACP o titular da
Promotoria de Justiça de Cedral,
Thiago de Oliveira Costa Pires
ENTENDA O CASO
Em abril, o MPMA encaminhou
ao prefeito Jadson Gonçalves
e à secretária municipal de
Educação, Delma Gonçalves,
uma Recomendação com
orientações para distribuição de
merenda escolar, especialmente
aos estudantes de baixa renda.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020
(LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, COTA RESERVADA E ITENS EXCLUSIVO PARA ME/EPP).
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, Decreto
Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de recarga de Gás
tipo doméstico (GLP – gás liquefeito de petróleo), vasilhame de Botijão P-13 kg e
de cilindro P-45 kg, para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde do
Município de Caxias-MA.
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.
DATA: 22/06/2020.
HORÁRIO: 08h:00min (OITO HORAS).
EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.
portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no
prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário
das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).
Caxias - MA, 05 de junho de 2020.
Othon Luiz Machado Maranhão
Presidente da Comissão Central de Licitação

A Prefeitura de Cedral informou
que tinha gêneros alimentícios
em estoque, mas não os distribuiu
porque não havia quantidade para
atender a todos os estudantes da
rede municipal.
No mesmo mês, a Lei nº
13.987/2020 havia autorizado a
distribuição imediata a pais ou
responsáveis pelos estudantes, de
gêneros alimentícios adquiridos
com recursos financeiros
do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE),
que repassou o valor de R$

57.972,00 ao Município.
O MPMA solicitou justificativas
para a diferença entre os recursos
recebidos e os destinados à
compra de merenda escolar,
mas o Município reiterou a
insuficiência de valores para
distribuir a alimentação a todos
os alunos.
Foi encaminhada outra
Recomendação, solicitando a
adoção de medidas preventivas
para a distribuição de merenda
escolar, segundo os padrões da
CNM.

AVISO DE LICITAÇÃO RDC Nº 001/2020
O município de Açailândia torna público aos interessados, com
base na Lei nº 12.462/2011, Decreto municipal nº 140/2020, e, no
que couber, na Lei nº 8.666/1993, que realizará no dia 2 de julho
de 2020, às 9h00min, no sala de licitações da Prefeitura Municipal de Açailândia, situada na Av. Santa Luzia, S/N, Parque das
Nações, CEP 65.930-000, Açailândia/MA, licitação por Regime
Diferenciado de Contratações Públicas – RDC para contratação
de empresa especializada para serviços técnicos de engenharia
viária para a elaboração de projetos básico e executivo e execução de obra de pavimentação asfáltica das vias do município de
Açailândia/MA, no regime de contratação integral, do tipo menor
preço, conforme especificado no Edital e seus anexos. O edital
poderá ser obtido no site: www.acailandia.ma.gov.br. Para esclarecimentos adicionais, endereçar e-mail para licitacao@acailandia.ma.gov.br. Comissão Permanente de Licitação por Regime
Diferenciado de Contratações Públicas – RDC – da Prefeitura
Municipal de Açailândia, Estado do Maranhão, em 08 de junho
de 2020. Manoel Eduardo Rosa Pinheiro. Presidente da Comissão – RDC.
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A Prefeitura de São José de
Ribamar, por meio de sua
Assessoria Jurídica, protocolou
na tarde dessa segunda-feira (8)
Notícia-Crime para apuração de
fatos envolvendo a circulação,
em grupos de WhtasApp e
blogs, de um vídeo que mostra
sacola contendo supostos tubos
de sangue numa das praias do
município.
No documento, a Prefeitura
pede apuração para saber se
houve ou não algum tipo de
fraude, montagem ou trucagem,
além de solicitar investigação
contra possíveis envolvidos na
suposta criação e propagação dos
materiais, incluindo, prints, áudios
e vídeos.
O próprio prefeito ribamarense,
Eudes Sampaio, recebeu, na
noite de domingo (7), em seu
WhatsApp, mensagens de
áudio e texto, de um contato
identificado como “Danila de
Tal”, assumindo “que fora ela,
junto com seu marido Wellington,
que encontraram a dita sacola,

DIVULGAÇÃO

Prefeitura registra Notícia-Crime sobre vídeo
com suposto descarte em praia de Ribamar

Representantes da Prefeitura de Ribamar protocolam Notícia-Crime a
respeito de vídeo com sacola contendo frascos cheios de sangue
e que seriam os autores das
fotos e vídeos relacionados ao
caso, sugerindo que o material
seria repercutido em diversos
segmentos para prejudicar a
imagem da atual gestão junto à
população, e para beneficiar seus
adversários políticos”.

Na Notícia-Crime, a Prefeitura
pede ainda que sejam recolhidas
amostras para apurar que tipo de
substância está contida nos tubos
plásticos e qual a sua origem, a
fim de que se apure se ocorreu
ou não o crime previsto no art.
273 do Cód. Penal ou no art. 54

da Lei n. 9605/98 (Lei de Crimes
Ambientais).
O artigo 273 prevê pena de 10
a 15 anos e multa para quem
falsificar, corromper, adulterar ou
alterar produto destinado a fins
terapêuticos ou medicinais. Já o
artigo 42, de 1 a 4 anos e muito
para quem causar poluição de
qualquer natureza em níveis tais
que resultem ou possam resultar
em danos à saúde humana, ou
que provoquem a mortandade
de animais ou a destruição
significativa da flora.
Ainda pela manhã, a Prefeitura
lamentou o ocorrido, que, “além
de colocar em risco espécies
marinhas, também pode ser
prejudicial à vida humana”.
“É lamentável que, mais uma
vez, irresponsavelmente, algumas
pessoas tentam culpar a Prefeitura
pelo material encontrado, tendo
em vista que, reforça-se, é
impossível determinar a origem
do material encontrado na praia,
pelo menos antes das apurações
de fato”, diz trecho da nota.

Santa Inês

Juscelino Filho afirma que curso de Medicina
vai gerar renda, empregos e desenvolvimento
DIVULGAÇÃO

GIL MARANHÃO

O deputado federal Juscelino
Filho (DEM-MA) comemorou,
nessa segunda-feira (8), a
concretização de um importante
projeto: o curso de Medicina
na cidade de Santa Inês, no
Maranhão. O edital do processo
seletivo foi lançado no dia 5 pela
Faculdade ITPAC e as inscrições
estão abertas. Serão 50 vagas
para o segundo semestre, a serem
preenchidas de acordo com as
notas do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) dos anos de
2015 a 2019, devendo o candidato
escolher uma delas.
“A luta é antiga, começou há três
anos, quando iniciei as conversas
com o então ministro da Educação,
Mendonça Filho. Desde a
autorização do órgão, publicada
no Diário Oficial em dezembro
de 2017, trabalhamos muito para
vencer cada etapa desse processo.
Os detalhes que faltavam vieram
depois da mais recente reunião

que tive no MEC, em março deste
ano. Valeu a pena todo o esforço”,
relatou Juscelino Filho.
Ainda de acordo com o
parlamentar do Democratas, a
importância do curso vai além
da formação de médicos. “Ele
também vai gerar renda, empregos

e desenvolvimento na cidade e
em toda a região, que poderá se
tornar um polo universitário do
estado. Na pessoa da prefeita
VianeyBringel, parabenizo e
agradeço a todos que contribuíram
para a realização desse sonho.
E aos que vão concorrer a uma

Após denúncia de Duarte Jr,
polícia encontra agressor de
animal no Maranhão
A Polícia Militar do Maranhão, em
conjunto com a Polícia Civil, já
identificou o agressor de um cão no
município de Matões, conhecido como
José Antônio, que deverá responder
criminalmente na Justiça por maustratos a animais. A pena prevista
pela Lei de Crimes Ambientais (Lei
9.605/98) é de três meses a um ano
de prisão, além de multa, enquanto
o artigo 164 do Código Penal prevê
detenção de 15 dias a seis meses ou
multa.
O caso tomou as redes sociais no
sábado (6), quando o deputado
estadual Duarte Jr (Republicanos)
recebeu várias denúncias de seus
seguidores. José Antônio aparece
em um vídeo girando um cachorro
pelo rabo e deixando-o no chão
bem próximo a um veículo que
estava passando. Nas imagens,
pode-se escutar os ganidos de dor

e desconforto do animal, além de
risadas de outras pessoas que não
aparecem no vídeo.
“São cenas totalmente revoltantes”,
afirmou Duarte. “Animais não são
coisas, são seres biológicos, sentem e
sofrem, como nós. Cenas como essa
nos mostram que ainda precisamos
evoluir muito como seres humanos e
como sociedade”, completou.
O caso ganhou repercussão nacional e
chegou ao conhecimento do deputado
federal do Ceará Célio Studart
(PV-CE), defensor dos direitos dos
animais, que compartilhou o vídeo dos
maus-tratos e também marcou Duarte
Jr. “Agradeço a pressão de todos
vocês e em especial a atenção dada a
esse caso pelo deputado Duarte Jr”,
publicou Studart.
O agressor foi intimado pelo tenentecoronel Ribeiro, da Polícia Militar do
Maranhão, e irá responder na Justiça.

Live Potiguar ensina a construir uma adega
Que tal fazer você mesmo um
presente útil e criativo para
o Dia dos Namorados? Essa
é a proposta da Potiguar que
convidou a treinadora da marca
Bosch Janeide Nascimento.
Ela vai mostrar como é fácil e
possível fazer uma adega para
armazenar da forma correta
os vinhos em casa. Será nesta
terça-feira (9), às 20h, com o
tema “Você Constrói em Casa:
Adega dos Namorados”. Para
acompanhar basta acessar a Live
no Stories do perfil doinstagram:
@potiguarhomecenter.

potiguarlive ferramenta

Seletivo para hospital de Viana
O governo do Estado iniciou, nessa segunda-feira (8), o Processo Seletivo
Simplificado nº 020/2020/MA, para o Hospital Regional Dr. Antônio
Hadade, no município de Viana. Ao todo, são 346 vagas distribuídas em 16
especialidades. O recebimento e análise dos currículos acontecerá até esta
quarta-feira (10) e o seletivo é realizado pelo Instituto Vida e Saúde (Invisa),
em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES). Estão abertas vagas
de cadastro de reserva para agente de portaria, assistente social, auxiliar
administrativo, auxiliar de farmácia, enfermeiro, farmacêutico bioquímico,
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, maqueiro, motorista (categoria D),
nutricionista, psicólogo, técnico de enfermagem, técnico de imobilização,
técnico de laboratório e técnico de radiologia. Todos os diplomas deverão
ser devidamente registrados e fornecidos por instituição de nível superior
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)

Vacinação contra Influenza/H1N1

vaga na histórica primeira turma,
desejo boa sorte”, disse.

CONQUISTA

O deputado federal Juscelino Filho foi um dos entusiastas para a
implantação do curso em Santa Inês

NOTAS & INFORMES

A prefeita VianeyBringel também
celebrou a conquista. “É de
suma importância para o nosso
município, tanto educacional,
para a saúde e a economia, quanto
historicamente. Tenho certeza
que vai ser a chave essencial para
outros cursos que serão instalados
futuramente, tornando Santa Inês
uma cidade referência na região.
Agradeço também o empenho
do deputado Juscelino Filho em
trazer o curso”, frisou.
Das 50 vagas ofertadas para o
segundo semestre, cinco serão
apresentadas com bolsa integral
de estudos. O curso terá duração
de 12 semestres, em tempo
integral. As inscrições custam
R$ 100 e devem ser feitas no
site www.facamedicina.com.br.
A Faculdade ITPAC Santa Inês é
mantida pelo Instituto de Ensino
Superior Presidente Tancredo de
Almeida Neves (IPTAN).

Procon/MA multa
supermercado por
supostos riscos à saúde
em inauguração
O Procon/MA multou impôs multa de R$ 101.763,36 ao Grupo
Mateus devido a aglomeração, falta de demarcação de filas e de
controle da entrada de pessoas durante a inauguração da loja do
Olho d’Água, nessa segunda-feira, 8.
Em ação conjunta com a Superintendência de Vigilância
Sanitária, o a equipe de fiscalização do instituto alega
que constatou o descumprimento do Decreto Estadual nº
35.736/2020 e de normas consumeristas durante a inauguração
do estabelecimento.
Segundo a presidente do órgão, Adaltina Queiroga, “além do
descumprimento das normas sanitárias, estabelecidas pelo
Governo do Estado, foram observadas outras irregularidades,
como a existência de balança de precisão disposta de forma
inacessível ao cliente no setor de hortifrúti”.
Disse ainda Adaltina que a penalidade foi aplicada, também, em
decorrência de “ausência das sinalizações de distanciamento nos
caixas e ausência de higienização dos carrinhos e cestas durante
a troca entre os clientes’. E arrematou: “São infrações que
colocam em risco a vida, saúde e segurança dos consumidores,
direitos resguardados pelo Código de Defesa do Consumidor”.

140,00

A Prefeitura de São Luís, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde
(Semus), segue com a última
fase da campanha de vacinação
contra a Influenza/H1N1 e nesta
terça-feira (9), vacinam pessoas
cujos nomes começam pelas letras
A, B, C e D; na quarta (10) e
quinta (11), é a vez de das letras
E, F e G. O calendário segue
até o dia 26 de junho, quando
a campanha será encerrada.
Para evitar aglomerações, as
imunizações continuam divididas
por turnos, obedecendo a ordem

alfabética. Nesta última fase,
além do público-alvo, podem se
vacinar integrantes de grupos
de fases anteriores que não se
imunizaram.O público-alvo
desta etapa são profissionais das
forças de segurança e salvamento,
caminhoneiros, profissionais do
transporte coletivo (motoristas e
cobradores), portuários, pessoas
com deficiência física, auditiva,
visual, intelectual e múltipla.
Desde o início da campanha já
foram vacinadas 301.901 pessoas.

CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CISEMA
CNPJ: 00066222/0001-07 TEL: 98750-6895 E A COODENAÇAO DA
SEMAPA,TEL: (98) 98730-7051
END: RUA DOS ÍNDIOS, S/N, VILA ISABEL CAFETEIRA
SÃO LUIS-MA CEP: 65060-839 COMUNIDADE ISABEL CAFETEIRA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVOCAMOS OS MEMBROS DE: NÚCLEOS, SUB-NUCLEOS ASSOCIADOS PARA UMA REUNIÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2020 DAS 14H00,
NA RUA DOS ÍNDIOS, S/N, VILA ISABEL CAFETEIRA - COHAB ANIL, PARA
TRATAR DO SEGUINTE ASSUNTO:
1º ALTERAÇÃO NO ESTATUTO
2º MUDANÇAS E CONTINUAÇÃO DOS ITENS 31 A 37 DO ART. 3º
Atenciosamente,

ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS
TERMO JUDICIÁRIO DE PAÇO DO
LUMIAR
TABELIÃ E REGISTRADORA ANA
CAROLINA BRASIL CAMPOS MACIEL 2o
OFICIO SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
EDITAL DE PROCLAMAS N° 2267
LIVRO: D 9 FOLHA: 66 TERMO: 2267
Faço saber que pretendem casar-se e
apresentáramos documentos exigidos
pelo artigo 1.525 do Código Civil brasileiro o Sr. MARCELO SILVA DOS SANTOS e FRANCYNAYRA SILVA SOARES
Ele, de Nacionalidade brasileira natural de São Bento - MA, nascido em
12/04/2001, estado civii solteira profissão
autónomo, residente e domiciliado
em Alameda 1 A, N° 19,, Paraná Hl,
Paço do Lumiar - Ma, filho de Maciel
do Santos, e de Naiara Cristina Silva .
Ela, de nacionalidade brasileira natural
de São Luis - MA, nascida a 13/08/1986,
estado civil solteira profissão manicure,
residente e domiciliada em Alameda I A,
N° 19, Paranã Ni, Paço do Lumiar - MA,
filha de Francisco de Assis Aguiar Soares
e de Maria do Anjos Siniro da Silva
Se alguém souberde algum impedimento, que
o oponha
Lavro o presente para ser afixado no
lunar de costume. Selo de Fiscalização:
HABCAS03158394ZY4VB0OGNSEU55,
consulte a validade deste selo em https://
selo.tjma.jus.br
Paço do Lumiar-MA, 01 de junho de 2020

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

Mãe e filha achadas mortas dentro de
carro sofreram tortura e lutaram com o
suspeito, revela Polícia Civil
Corpos foram achados por familiares, na manhã de domingo (7), depois de não terem contato
com as vítimas por mais de 24 horas
DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

A Polícia Civil do Maranhão,
por meio do Departamento
de Feminicídio, segue com as
investigações para elucidar o
crime que vitimou mãe e filha,
nesse final de semana, na capital
maranhense. Os corpos da
empresária Graça Maria Pereira
de Oliveira, de 59 anos; e sua
filha, Talita de Oliveira Frizeiro,
27, foram encontrados na manhã
de domingo (7), dentro de um
carro na garagem da casa onde
ambas moravam, no bairro
Quintas do Calhau. Segundo
a Polícia Civil, os primeiros
levantamentos periciais apontam
que as vítimas podem ter travado
luta corporal com o suspeito, que
seria o ex-marido da empresária,
identificado como Geraldo Abad
de Souza;além de também terem
sido torturadas antes de serem
assassinadas.
De acordo com a delegada
Viviane Fontinelle, chefe do
Departamento de Feminicídio,
da Superintendência Estadual
de Homicídios e Proteção à
Pessoa (SHPP), Talita Frizeiro
foi encontrada no banco do
passageiro, na frente do veículo;
e a empresária no banco
traseiro. Ambas estavam com as
mãos amarradas com arame e
amordaçadas.
“Foram coletados vários vestígios.
Talita, de acordo com informações
preliminares da perícia, teve
uma luta corporal muito grande
com o agressor. Tanto que foram
quebradas três unhas; todo esse
material foi encaminhado para que
seja feita extração de DNA e um
futuro confronto genético com o
suspeito do crime”, explicou.
Ainda conforme a delegada, o
crime de latrocínioestá descartado,
visto que a casa não tinha sinais
de arrombamento e nenhum
objeto de valor foi levado. O
principal suspeito do crime é o
ex-marido de Graça, identificado
como Geraldo Abad de Souza.
Segundo Viviane Fontinelle,por
não haver sinais de
arrombamento, a principal
hipótese é que o autor do duplo
assassinato tenha entrado no
imóvel com o consentimento das
vítimas. Para esclarecer toda essa
dinâmica, imagens de câmeras
de segurança da região serão
analisadas, uma vez que a casa
onde ocorreu o crime não possui
sistema de videomonitoramento.
“A polícia trabalha com a hipótese
mesmo de feminicídio. Estamos
com fortes indícios que nos levam

Primeira parcela do socorro a
estados e municípios será paga hoje
O Tesouro Nacional informou que pagará hoje, 9, a primeira parcela
do socorro a estados e municípios, que soma R$ 15,036 bilhões. A lei
que criou o auxílio prevê a transferência total de R$ 60,15 bilhões para
estados e municípios enfrentarem os efeitos econômicos da pandemia
do novo coronavírus. Pela lei, o auxílio deve ser pago em quatro
parcelas. Segundo o Tesouro, as demais parcelas serão pagas nas
seguintes datas:
segunda parcela: 13 de julho;
terceira parcela: 12 de agosto;
quarta parcela: 11 de setembro.
Segundo o comunicado do Tesouro, o auxílio será depositado pelo
Banco do Brasil nas contas que recebem os recursos dos fundos de
Participação dos Municípios (FPM) e de Participação dos Estados
(FPE).

Maranhão tem 834 novos casos
de Covid-19, diz boletim da SES

A empresária e sua filha foram mortas na casa onde moravam, no bairro Quintas do Calhau
à autoria do crime e trabalhando
para determinar a motivação”,
pontuou Viviane.
Conforme levantado por equipes
do plantão da SHPP e do Instituto
de Criminalística do Maranhão
(Icrim), o crime pode ter
acontecido entre a noite de sextafeira (5) e a madrugada de sábado
(6). Também foi determinado
que Graça Maria pode ter sido
morta no banheiro do seu quarto,
tendo o autor, em seguida,
atacado Talita. “As duas vítimas
foram amarradas, amordaçadas e
tinham várias lesões pelo corpo,
o que indica que podem ter sido
torturadas”, revelou um dos
investigadores. Foi dito ainda que,
após toda essa sessão de agressão
e tortura, mãe e filha foram mortas
por estrangulamento.

MAIS DE 24 HORAS
SEMNOTÍCIAS
De acordo com informações
obtidas pelo Jornal Pequeno, os
corpos teriam sido encontrados

por quatro mulheres, parentes
das vítimas. Aos policiais
militares, que estiveram no
local, elas teriam contado que
já fazia mais de 24 horas que
tentavam, mas não conseguiam
manter contato com a empresária
e sua filha, havendo a suspeita
de que ambas haviam sido
sequestradas pelo ex-marido da
empresária, com a qual possuía
processos na Justiça por divisões
de bens, entre imóveis no interior
e em São Luís, além de empresas.
As mulheres contaram que,
devido à falta de contato,
decidiram se dirigir até à casa
onde as vítimas moravam
sós, pois tinham as chaves do
imóvel. Quando chegaram à
residência, encontraram o portão
de alumínio semiaberto, o quarto
de Graça Maria todo revirado e a
porta da garagem, pelo subsolo,
também aberta. Ao observarem
o carro, elas viram dois volumes
enrolados em lençóis, com
manchas de sangue; então,

chamaram um chaveiro para
abrir o veículo.
Ainda conforme o depoimento
das mulheres, os dois corpos
apresentavam sinais de
estrangulamento, Talita possuía
um ferimento no crânio e as
duas estavam com os pulsos
amarrados com arame.

DISPUTA JUDICIAL
Um dos pontos levantados pela
polícia para a motivação do
crime seria uma disputa judicial
entre Graça Maria e o exmarido.
O casal, que se relacionou por
15 anos, estava separado há
cinco. Desde então, vinham
brigando na justiça por imóveis,
inclusive o no qual mãe e filha
foram mortas, e pela divisão da
empresa da qual eram sócios.
De acordo com parentes, a
vítima já tinha ganhado a causa
e garantido metade dos bens,
mas o ex-marido não aceitava a
decisão e se negava a dividir.

Outros assassinatos do fim
de semana na Grande Ilha
Além dos assassinatos de mãe e filha, dois homens foram mortos na tarde de sábado (6) e madrugada domingo
(7), na região metropolitana de São Luís. As vítimas foram, respectivamente, identificadas como Mateus Launé
Nunes, de 18 anos; e José Oscar de Freitas Filho, 50.
O primeiro caso ocorreu no Conjunto Jaguarema. Mateus foi alvejado a tiros, chegou a ser levado ao Hospital
Djalma Marques, o Socorrão 1, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre os autores do crime.
Já no Parque Araçagi, em São José de Ribamar, segundo informações repassadas à PM, José Oscar estava em via
pública quando foi esfaqueado na cabeça e no peito pelo suspeito, que seria uma homem conhecido apenas como
“Perninha”. A vítima morreu na hora e o autor fugiu.

SEGUNDA-FEIRA
Também em São José de Ribamar, na Vila Dr. Julinho, já na madrugada de ontem (8), quatro suspeitos efetuaram
vários disparos contra João Vitor da Silva Sousa, 20 anos, que morreu no local.
De acordo com as informações apuradas pela Polícia Militar, a vítima estaria sendo jurada de morte por
integrantes de uma facção criminosa.Os autores ainda não foram identificados nem presos. A Polícia Civil
investiga o caso.

DIVULGAÇÃO

Homem é executado a tiros na
porta de casa em Imperatriz
Um homem, identificado como
Eliomarque Patrick de Oliveira,
foi executado a tiros, na manhã
dessa segunda-feira (8). O crime
ocorreu na porta da casa dele,
no bairro Bacuri, na cidade de
Imperatriz.
De acordo com o delegado
Praxisteles Martins, da Delegacia
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de Homicídio e Proteção à Pessoa
(DHPP), que investiga o caso,
a vítima havia acabado de tirar
o carro da garagem de casa; e,
quando voltou para fechar o
portão, foi surpreendida pelo
suspeito. Eliomarque foi alvejado
com um único tiro e morreu no
local. Ainda segundo o delegado,

a suspeita é que o autor do
disparo estava na companhia de
um comparsa que ficou no carro
utilizado na fuga, após o crime.
Até o momento ninguém foi preso
e não há informações sobre a
motivação do homicídio. A Polícia
Civil segue investigando o caso.
(AIDÊROCHA)

Eliomarque de Oliveira foi
morto na porta de sua casa, em
Imperatriz

O Maranhão registrou 834
novos casos da Covid-19,
segundo boletim da Secretaria
de Estado da Saúde divulgado,
nessa segunda-feira (8). Foram
144 novos casos na Ilha de São
Luís, 10 em Imperatriz e 680
nas demais regiões do estado.
Foram realizados, até agora,
85.526 testes, sendo 35.581,
havendo 755 casos suspeitos.
Já foram infectados 1.430
profissionais de saúde, e, destes,
1.293 estão recuperados e 21
faleceram.
INTERNAÇÕES – Estão em
isolamento domiciliar 23.808
pacientes domiciliar: 614 estão
em enfermarias, sendo 73 na
rede particular de saúde e 541
na rede pública. Em UTIS
encontram-se 430 pessoas,
sendo 64 na rede particular e
366 na rede pública.
Encontram-se ocupados
92,50% dos leitos de UTI do
SUS em São Luís, e há 25,40%
de ocupação nos leitos de

enfermaria.
Em Imperatriz, são 87,04%
de taxa de ocupação dos leitos
de UTI do SUS e 81,48%
de ocupação nos leitos de
enfermaria.
Nas demais regiões do estado,
68,79% dos leitos de UTI estão
ocupados e 68,93% dos leitos
de enfermaria do SUS estão
ocupados.
ÓBITOS – Trinta e nove novos
óbitos estão registrados no
boletim de ontem. Foram nove
em São Luís, três em Imperatriz
e três em Caxias. Barreirinhas,
Monção, Penalva e Pio XII
registraram dois óbitos cada,
e Cururupu, Centro Novo do
Maranhão, Bequimão, São
João dos Patos, Formosa da
Serra Negra, Paço do Lumiar,
Balsas, Arame, Lago Verde,
Buriticupu, Governador Nunes
Freire, Governador Newton
Bello, Pinheiro, Ribamar
Fiquene, Alcântara e Zé Doca,
1 óbito.

Justiça suspende trechos de decreto de
Witzel e Crivela que flexibilizam
isolamento
A retomada de parte das atividades no Rio de Janeiro e na capital
fluminense foi barrada pela Justiça estadual. Uma decisão liminar
proferida pela 7ª Vara de Fazenda Pública do Rio sustou a eficácia
de trechos dos decretos editados pelo governador Wilson Witzel e
pelo prefeito Marcelo Crivella. Estão suspensas as autorizações para
atividades esportivas, mesmo sem público ou ao ar livre, e de pontos
turísticos, entre outras.
Na decisão, o juiz Bruno Vinicius da Ros Bodart determinou
fiscalização das medidas de isolamento social e a apresentação de
estudos que justifiquem a flexibilização da quarentena.
Em São Paulo, o comitê que monitora o avanço da Covid-19 afirmou
que o estado chegou ao platô no nível de transmissão do coronavírus
— o que significa que o aumento de casos tem se mantido estável nos
últimos dias.

Comissão do Congresso usará dados da
Covid-19 fornecidos por secretarias de
estado diz Alcolumbre
A Comissão Mista do
Congresso de acompanhamento
das ações gastos do governo
federal no enfretamento da
crise do novo coronavírus
vai usar os dados fornecidos
diretamente pelas secretarias
estaduais de Saúde para
informar a população
brasileira. O anúncio foi feito,
ontem, 8, pelo presidente do
Senado, Davi Alcolumbre,
após reunião dos líderes dos
partidos. Senadores defendem
que o parlamento brasileiro
não dependa mais dos dados
fornecidos pelo Ministério da
Saúde. Com isso, o Congresso
abandona a contagem divulgada

diariamente pelo governo
federal. Na semana passada,
a pasta da Saúde mudou
recentemente sua forma de
divulgação do número de
mortes e de contaminações
pela covid-19. Nos últimos
dias, chegou a divulgar apenas
os dados das últimas 24 horas,
sem publicar os números totais.
Mais recentemente, a pasta
voltou a divulgar os números
totais e anunciou o uso de
uma plataforma interativa,
que trará a análise de casos e
mortes por data de ocorrência,
de forma regionalizada. A
nova ferramenta deverá ser
disponibilizada nesta semana.

Preso no Rio Grande do Norte suspeito
de roubo de carga em Bacabal
Foi preso pela Polícia Civil doRio Grande do Norte, no domingo (7), na
cidade de Natal,em cumprimento a mandado de prisão preventiva, Jackson
Marcelo da Silva. Ele é suspeito pela prática de furto qualificado de uma
carga avaliada em mais de R$ 300 mil, ocorrida em 2019, no município
de Bacabal. De acordo com a Polícia Civil, Jackson foi preso dentro
de uma delegacia na capital potiguar, quando foi levar um amigo para
recuperar uma moto roubada. Na ocasião, os policiais decidiram revistá-lo
e consultar os sistemas policiais, onde foi constatado que ele era foragido
da justiça maranhense.
Segundo a Polícia Civil de Bacabal, que apura o caso, outro indiciado pelo
mesmo crime foipreso no ano passado pela Polícia Civil do Tocantins.
(AR)

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

JOÃO 16:33

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Edilázio vai à Justiça por devolução de R$ 4,9
mi pagos pelo MA por respiradores não
entregues
Publicado em 9 de junho de 2020 por gilbertoleda
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O deputado federal Edilázio Júnior (PSD), protocolou nesta semana, na 21ª Vara Cível de Brasília, ação popular, com
pedido de liminar, para que o Estado do Maranhão, o Consórcio Nordeste e a HempCare Pharma sejam obrigados a
devolver aos cofres públicos os mais de R$ 4,9 milhões que o governo Flávio Dino (PCdoB) repassou ao colegiado de
governadores nordestinos para a compra de 30 respiradores que seriam utilizados em UTIs de Covid-19, mas nunca
foram entregues pela empresa. O pagamento foi feito de forma antecipada (saiba mais).
Na ação (baixe aqui a íntegra), o parlamentar pede, ainda, que os três réus sejam obrigados a pagar dano moral coletivo
de valor igual ao desembolsado pelos equipamentos que não chegaram ao Maranhão.
Para Edilázio, faltou lisura o processo de aquisição do material. No total, o Consórcio Nordeste pagou quase R$ 50
milhões à empresa.
“Os fatos e as provas atestam a ausência de lisura na gestão do patrimônio público e a prática de ato ilícito , ao realizar
adiantamento do pagamento mesmo sem ter o recebimento dos respiradores, o que não se coaduna com os princípios
mais básicos do direito administrativo e do que s e entenda por aquisição idônea”, destaca o deputado.
Ele acrescenta que o caso é ainda mais grave quando analisado no contexto da pandemia do novo coronavírus, em que
vários maranhenses infectados “agonizam nos hospitais” principalmente em virtude da falta de equipamentos como
ventiladores mecânicos.
“O ato jurídico praticado ganha ainda mais relevo no contexto atual, no qual os recursos para o combate da pandemia do
coronavírus são escassos e os pacientes em estado grave agonizam nos hospitais em virtude, principalmente, da falta de
equipamentos para atender à demanda. É manifesto o atentado ao direito coletivo no caso em espeque, afinal é
assegurado a todo cidadão ter uma administração honesta, profícua e respeitadora dos princípios que regem a
Administração Pública”, completa.
Pagamento

A revelação de que o Governo do Maranhão pagou adiantado aproximadamente R$ 4,9 milhões por respiradores que
deveriam ser trazidos da China, mas não chegaram aos hospitais da rede estadual, foi feita por O Estado na semana
passada.
O valor foi informado pela Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan), que emitiu nota após a revelação
de que o Consórcio Nordeste, do qual o Maranhão faz parte, tomou um calote da HempCare Pharma, empresa que
deveria adquirir e transportar os equipamentos até o Brasil.
No total, de acordo com a Seplan, os nove governos do Nordeste pagaram U$ 9,028 milhões por 300 respiradores – algo
em torno de R$ 48,7 milhões na cotação do dia da aquisição. Desse total, o governo Flávio Dino (PCdoB) contribuiu com
U$ 902,8 mil – ou R$ 4,9 milhões segundo a mesma cotação (saiba mais).
A operação de aquisição seria intermediada pela HempCare Pharma, que recebeu o valor integral pelo negócio para
comprar e transportar os equipamentos até o Brasil, mas não entregou as mercadorias.
Por conta conta da fraude, três pessoas foram presas no dia 1º de junho, pela Polícia Civil da Bahia, no âmbito da
Operação Ragnarok. Dois mandados de prisão foram cumpridos no Distrito Federal, e um no Rio de Janeiro. Mandados
de busca e apreensão também foram cumpridos em São Paulo e na Bahia. Além disso, mais de 150 contas bancárias
vinculadas ao grupo HempCare foram bloqueadas por determinação judicial.

Prefeitura de Ribamar registra Notícia-Crime
sobre vídeo
Publicado em 8 de junho de 2020 por gilbertoleda
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A Prefeitura de São José de Ribamar, por meio de sua Assessoria Jurídica, protocolou na tarde desta segunda-feira (08)
Notícia-Crime para apuração de fatos envolvendo a circulação, em grupos de WhtasApp e blogs, de um vídeo que mostra
sacola contendo supostos tubos de sangue numa das praias do município.
No documento, a Prefeitura pede apuração para saber se houve ou não algum tipo de fraude, montagem ou trucagem,
além de solicitar investigação contra possíveis envolvidos na suposta criação e propagação dos materiais, incluindo,
prints, áudios e vídeos.
O próprio prefeito ribamarense, Eudes Sampaio, recebeu, na noite de domingo (07), em seu WhatsApp, mensagens de
áudio e texto, de um contato identificado como “Danila de Tal”, assumindo “que fora ela, junto com seu marido
WELLINGTON, que encontraram a dita sacola, e que seriam os autores das fotos e vídeos relacionados ao caso,
sugerindo que o material seria repercutido em diversos segmentos para prejudicar a imagem da atual gestão junto à
população, e para beneficiar seus adversários políticos”.
Na Notícia-Crime, a Prefeitura pede ainda sejam recolhidas amostras para apurar que tipo de substância está contida nos
tubos plásticos e qual a sua origem, a fim de que se apure se ocorreu ou não o crime previsto no art. 273 do Cód. Penal
ou no art. 54 da Lei n. 9605/98 (Lei de Crimes Ambientais).
O artigo 273 prevê pena de 10 a 15 anos e multa para quem falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a
fins terapêuticos ou medicinais. Já o artigo 42, de 1 a 4 anos e muito para quem causar poluição de qualquer natureza em
níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou
a destruição significativa da flora.
Ainda pela manhã, a Prefeitura lamentou o ocorrido, que, “além de colocar em risco espécies marinhas, também pode ser
prejudicial à vida humana.”
“É lamentável que, mais uma vez, irresponsavelmente, algumas pessoas tentam culpar a Prefeitura pelo material
encontrado, tendo em vista que, reforça-se, é impossível determinar a origem do material encontrado na praia, pelo
menos antes das apurações de fato”, diz trecho da nota.

Maranhão tem recorde de mortes por
coVID-19 pela 4ª vez seguida
POSTED ON 08/06/2020 BY MARCO AURÉLIO D'EÇA
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Número de óbitos registrados no estado vem crescendo desde sexta-feira,
chegando a 39 nesta segunda-feira, mostrando que a doença ainda está
acelerando em todos os municípios

O Maranhão registrou nesta segunda-feira, 8, o quarto recorde seguido no número de
óbitos ocasionados pela coVID-19.
Foram 37 novos óbitos na sexta-feira, 5; outros 38 no sábado, 6; mais 38 no domingo,
7 e 39 nesta segunda; são 152 vítimas da doença em apenas quatro dias.
Mesmo assim, o governador Flávio Dino (PCdoB) afirmou hoje que não pretende
“militarizar” o estado para forçar a população a cumprir as regras de quarentena.
O clima na Grande São Luís hoje é de absoluta normalidade.
Apenas bares, restaurantes e festas não podem funcionar, mas em alguns locais essas
atividades funcionam mesmo assim.
No boletim da Secretaria de Saúde divulgado nesta segunda-feira, o total de vítimas da
coVID-19 chegou a 49.371.

Taxa de ocupação de UTI para coVID-19
supera 90% em São Luís
POSTED ON 09/06/2020 BY MARCO AURÉLIO D'EÇA

Último boletim da Secretaria de Saúde informa que apenas 18 dos 240 leitos
para tratamento intensivo estão disponíveis nos hospitais da região
metropolitana; índice é arriscado por causa da baixíssima taxa de isolamento
social, de apenas 42%

Os leitos de UTI na Grande São Luís continuam com alta taxa de ocupação o que gera risco por
causa da baixíssima taxa de isolamento social,

A Grande São Luís atingiu nesta segunda-feira, 8, o índice de 92,50% dos leitos de
UTI ocupados para tratamento de pacientes da coVID-19.
No mesmo dia, a capital registrou a menor taxa de isolamento social desde o início da
quarentena, de apenas 42%.
Segundo levantamento do blog Marco Aurélio D’Eça, o índice atual de ocupação de
UTI é mais de quatro pontos percentuais maior que o registrado em 18 de maio, um dia
depois do encerramento do lockdown decretado pela Justiça. (Veja aqui os boletins da
SES)

Para especialistas, a coVID-19 não está controlada na região metropolitana; e o alto
índice de ocupação de UTI, combinada com a baixíssima taxa de isolamento, aponta
para risco iminente de recrudescimento da doença.
Desde o bloqueio geral, o índice de ocupação de leitos de UTI na região metropolitana
vem apresentando crescimento.
No dia 31 de maio atingiu o pico, com 96,25% de ocupação; no mesmo dia, o interior –
à exceção de Imperatriz, que tem contagem própria – registrava 78,72% de ocupação.
Na quinta-feira, 4, depois do afrouxamento das regras da quarentena, o índice de
ocupação de leitos de UTI chegou a 93,33% na Grande São Luís; neste mesmo dia, o
interior registrava 75,18% de ocupação.
Do total de 240 leitos de UTI disponíveis na capital maranhense e nos municípios do
seu entorno, apenas 18 estavam disponíveis nesta segunda-feira.

Sancionada Lei de autoria de Othelino permitindo Boletim
de Ocorrência On-line em casos de violência contra a
mulher
Por Daniel Matos • segunda-feira, 08 de junho de 2020

0

comentário

O governador Flávio Dino sancionou a Lei nº 11.265, de
25 de maio de 2020, originada do projeto de lei de
autoria do presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), que
permite o registro de Boletim de Ocorrência, na
Delegacia On-line, de crimes de violência doméstica e
familiar contra a mulher, durante o período de duração
da pandemia da Covid-19.

Othelino Neto presidiu mais uma sessão virtual da Assembleia por
videoconferência

A lei, que já está em vigor, estabelece que o Boletim de
Ocorrência de crimes de violência doméstica poderá ser
feito agora por meio do site da Delegacia On-line
(https://delegaciaonline.ssp.ma.gov.br/), disponibilizado
pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP),
devendo constar, ainda, a opção de a vítima manifestar
interesse em requerer a medida protetiva de urgência,

prevista na Lei Federal nº 11.340/2006. Art. 3º.
“Agradeço ao governador Flávio Dino pela sanção desta lei tão importante para as vítimas de violência doméstica. A
proposição foi fundamentada em avaliações técnicas apontando que a pandemia pode ter um impacto muito
negativo na vida de muitas mulheres, uma vez que a necessidade do isolamento social, tão necessário para conter
o avanço da Covid-19, as coloca ao lado do agressor por mais tempo, o que pode provocar o aumento dos casos de
violência”, assinalou Othelino Neto.
O chefe do Legislativo Estadual ressalta ainda que há estudos que relatam picos nas ligações para linhas de
atendimento a casos de violência doméstica neste período. No Brasil, dados da Ouvidoria Nacional de Direitos
Humanos, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH), apontam para um aumento de 18% de
denúncias formalizadas e de 9% no aumento de ligações desde que o período de quarentena foi determinado. Ao
mesmo tempo, o isolamento está tornando mais difícil para os serviços e as instituições alcançarem mulheres que
estão ao lado dos agressores.
“Por isso, ao permitirmos o registro do Boletim de Ocorrência para esse tipo de crime, por meio da Delegacia Online, estaremos ajudando muitas mulheres a saírem dessa situação de violência”, frisou Othelino.

Prefeitura de Ribamar regista notícia-crime após vídeo
Por Zeca Soares • terça-feira, 09 de junho de 2020
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A Prefeitura de São José de Ribamar, por meio de sua Assessoria Jurídica, protocolou na tarde desta segundafeira (8) Notícia-Crime para apuração de fatos envolvendo a circulação, em grupos de WhtasApp e blogs, de um
vídeo que mostra sacola contendo supostos tubos de sangue numa das praias do município.
No documento, a Prefeitura pede apuração para saber se houve ou não algum tipo de fraude, montagem ou
trucagem, além de solicitar investigação contra possíveis envolvidos na suposta criação e propagação dos
materiais, incluindo, prints, áudios e vídeos.
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O próprio prefeito ribamarense, Eudes Sampaio, recebeu, na noite de domingo (07), em seu WhatsApp,
mensagens de áudio e texto, de um contato identificado como “Danila de Tal”, assumindo “que fora ela, junto
com seu marido WELLINGTON, que encontraram a dita sacola, e que seriam os autores das fotos e vídeos
relacionados ao caso, sugerindo que o material seria repercutido em diversos segmentos para prejudicar a
imagem da atual gestão junto à população, e para beneficiar seus adversários políticos”.
Na Notícia-Crime, a Prefeitura pede ainda sejam recolhidas amostras para apurar que tipo de substância está
contida nos tubos plásticos e qual a sua origem, a fim de que se apure se ocorreu ou não o crime previsto no
art. 273 do Cód. Penal ou no art. 54 da Lei n. 9605/98 (Lei de Crimes Ambientais).
O artigo 273 prevê pena de 10 a 15 anos e multa para quem falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto
destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Já o artigo 42, de 1 a 4 anos e muito para quem causar poluição de
qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que
provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora.
Ainda pela manhã, a Prefeitura lamentou o ocorrido, que, “além de colocar em risco espécies marinhas, também
pode ser prejudicial à vida humana.”
“É lamentável que, mais uma vez, irresponsavelmente, algumas pessoas tentam culpar a Prefeitura pelo
material encontrado, tendo em vista que, reforça-se, é impossível determinar a origem do material encontrado
na praia, pelo menos antes das apurações de fato”, diz trecho da nota.
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POLÍTICA

Inquérito sobre compra de respiradores pelo
Consórcio do Nordeste vai para o STJ
Um dos compradores, governo Dino pagou adiantado R$ 4,94 milhões pelos aparelhos que seriam
importados da China, mas nunca foram entregues

YURI ALMEIDA

PUBLICADO POR
A investigação que apura suposta fraude na compra de 300 respiradores
HÁ 3 HORAS
pelo Consórcio Nordeste para enfrentamento da pandemia do novo
coronavírus, que estava nas mãos do Tribunal de Justiça da Bahia, agora está sob a
responsabilidade do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Como na Corte é onde tramitam inquéritos contra governadores, o objetivo seja apurar eventual
responsabilidade dos chefes de Estado no suposto esquema, alvo da Operação Ragnarok na semana passada,
deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, com o apoio de órgãos de segurança do Distrito Federal, Rio de
Janeiro e São Paulo. Três pessoas foram presas, sob a acusação de associação criminosa, estelionato e
lavagem de dinheiro.

Segundo a investigação, instaurada por denúncia no próprio consórcio, embora tenha havido o pagamento
adiantado de R$ 48,74 milhões pelos aparelhos que seriam importados da China, nenhum equipamento foi
entregue pela contratada, a HempCare Pharma Representações Ltda., uma importadora de cannabis para fins
medicinais sediada em São Paulo.
Apenas o Maranhão, sob Flávio Dino (PCdoB), pagou de maneira antecipada mais de R$ 4,94 milhões,
oriundos do FES (Fundo Estadual da Saúde), por 30 respiradores que seriam distribuídos para hospitais da
rede pública estadual de saúde, para leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) exclusivos para pacientes
com Covid-19.
Para os investigadores, como a HempCare não tinha os equipamentos nem expertise, e ainda tentou
substituir os aparelhos que deveriam ser fabricados na China por ventiladores pulmonares Respira Brasil da
empresa polivalente Biogeoenergy, do Grupo Geoterra, há indícios de que a negociação não envolve
descumprimento contratual, mas fraude.

Contra os governadores, até o momento, o que se sabe é que eles não tiveram a cautela necessária para
realizar a transação, com dispensa de licitação e pagamento adiantado, em valor tão elevado.
Caberá agora à PGR (Procuradoria-Geral da República), com auxílio da Polícia Federal, investigar o caso.

