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Paulo Soares

Divulgação

O idoso  Antônio Teixeira é exemplo
de superação, ao sobreviver ao no-
vo coronavírus, após passar 11 dias
internado no Hospital Genésio Rê-
go, na capital maranhense.  CIDADES 6

Idoso de 
90 anos
sobrevive à
Covid-19 
na capital

Assinante de O Estado

Fecomércio, CDL São Luís, ACM e FCDL manifestam preocupação a uma possível volta do aumento
de casos de Covid-19 na Ilha de São Luís e consequente suspensão das atividades econômicas. GERAL 8

PF prende três em São Luís por desvio de recursos POLÍTICA 3

Assista pelo 
celular ou em

oestadoma.com/485153

Em São Luís

Quatro 
assassinatos
registrados
em menos 
de 24 horas 

Uma das vítimas foi o motoris-
ta de aplicativo, Rafael Was-
hington, de 32 anos, que foi as-
sassinado, nesta terça-feira, no
bairro da Ribeira. POLÍCIA 7

Áreas de risco

Defesa Civil
mantém
plantão para
situações de
emergência 

Na capital maranhense há 60
áreas de risco e, segundo o La-
boratório de Meteorologia da
Uema, as chuvas devem ocor-
rer até o próximo mês. CIDADES 5

www.oestadoma.com

Operação Cobiça Fatal,
da Polícia Federal,
investiga desvio de mais
de R$ 2 milhões. POLÍTICA 3
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R$ 5,55

+0,55% +1,45%

MARÉ BAIXA
04h01            1.1m
16h23            1.0m

MARÉ ALTA
10h17             5.4m
22h53             5.1m

Sol com algumas
nuvens. Chove rápido
durante o dia e à
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Confira o resultado 
das loterias em 

oestadoma.com/485154
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Capital e interior 

R$ 2,00

Outros estados 

R$ 4,00

PANDEMIA 

Mesmo com marcações no chão para auxiliar no isolamento social, O Estado registrou na manhã de ontem 
passageiros desrespeitando essa medida sanitária no Terminal de Integração Cohab/Cohatrac. oestadoma.com/485137

Aglomeração em Terminal de Integração 

Pau,lo Soares

Divulgação

Programa 
traz a volta do
futebol no MA
e "guia médico"
da CBF

Antonio Teixeira venceu a Covid-19

Empresariado apela por
distanciamento social na Ilha

Diariamente a Rua Grande tem recebido fluxo de milhares de pessoas, quebrando as regras de distanciamento social, o que pode fazer com que a Região Metropolitana de São Luís tenha nova onda da Covid-19
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RÁPIDAS
Covid-19: Ministério
volta a divulgar
dados sobre mortes

O Ministério da Saúde voltou a
divulgar, ontem, os números
acumulados e os índices
proporcionais dos contágios e
mortes em decorrência do
coronavírus. Esses dados
estavam ausentes da
divulgação oficial deste sexta-
feira (5). Durante esse intervalo,
o portal do ministério divulgou
somente os casos e mortes
confirmados nas 24 horas.

Ministério da Saúde
cumpre decisão do
ministro do STF

A mudança gerou críticas de
autoridades e especialistas.
Na noite de segunda-feira
(8), o ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF)
Alexandre de Moraes
determinou a retomada do
formato original. O ministro
julgou uma ação movida
pelos partidos Rede
sustentabilidade, PSOL e
PCdoB,

Inquérito sobre compra 
de respiradores pelo
Consórcio NE vai ao STJ
Processo relacionado a Operação Ragnorock, que investiga suposta fraude
na compra de respiradores pelos governadores, será analisado pelo STJ

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

O
processo relacionado à
Operação Ragnarock, que
investiga suposta fraude
na compra de respirado-

res pelo Consórcio Nordeste, foi en-
caminhado para o Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ). Cabe à Corte,
em função do foro privilegiado, pro-
cessar e julgar governadores.

Antes, a ação tramitava no Tri-
bunal de Justiça da Bahia (TJ-BA),
em virtude de a presidência do co-
legiado de governadores ser exer-
cida pelo chefe do Executivo
baiano, Rui Costa (PT).

Segundo investigação da Polícia
Civil da Bahia, a HempCare
Pharma, contratada pelo consór-
cio, deixou de entregar 300 respira-
dores, no valor de R$ 48,7 milhões,
pagos antecipadamente. Sediada
em Araraquara, a empresa foi con-
tratada para intermediar a compra
dos respiradores fabricados na
China e garantir o seu transporte
até o Brasil.

Do total, o Governo do Mara-
nhão pagou, também de forma
antecipada, aproximadamente
R$ 4,9 milhões.

Ação popular
Nesta semana, o deputado federal
Edilázio Júnior (PSD) protocolou,
na 21ª Vara Cível de Brasília, ação
popular, com pedido de liminar,
para que o Estado do Maranhão, o
Consórcio Nordeste e a HempCare

sejam obrigados a devolver aos co-
fres públicos o valor que o governo
Flávio Dino (PCdoB) repassou ao
colegiado de governadores nordes-
tinos. Ele pede, também, que os
réus sejam obrigados a pagar dano
moral coletivo de igual valor. O di-

nheiro deve ser repassado ao Fundo
Estadual de Saúde.

Para Edilázio, faltou  lisur a o pro-
cesso 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 pa-
trimônio público e a prática de ato
ilícito , ao realizar adiantamento do
pagamento mesmo sem ter o rece-
bimento 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 co-
ronavírus, em que vários mara-
nhenses infectados “agonizam nos
hospitais” principalmente em vir-
tude da falta de equipamentos
como ventiladores mecânicos. �

Polícia Civil da Bahia fez a operação e prendeu envolvidos no suposto esquema de compra de respiradores

Divulgação

Divulgação

A Justiça Eleitoral de base condenou
o deputado estadual, Duarte Júnior
(Republicanos) por propaganda elei-
toral antecipada. Ele terá que pagar
multa de R$ 10 mil devido a outdoor
que tinha o nome do parlamentar
que também é pré-candidato à Pre-
feitura de São Luís.

A decisão veio de um processo
impetrado pelo Ministério Público
Eleitoral. A representação do Minis-
tério Público Eleitoral, assinada pelo
promotor de justiça Gladston Fer-
nandes de Araújo, à época atuando
junto à 76ª Zona Eleitoral (atual-
mente, o titular é o promotor de jus-
tiça Lusival Santos Gaspar Dutra),
tratou de um outdoor, instalado na
Avenida dos Holandeses, em São
Luís, divulgando a imagem e nome
do deputado, pré-candidato a pre-
feito da capital. Uma liminar, defe-
rida em 20 de maio, já havia deter-
minado a retirada da divulgação
irregular.

De acordo com a legislação, qual-
quer propaganda eleitoral que
ocorra antes de 16 de agosto do ano
da eleição é considerada antecipada
e, portanto, irregular. Além disso, o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
veda o uso de outdoor para propa-
ganda eleitoral.

Na sentença, a juíza Cristiana de
Sousa Ferraz Leite afirma que na
placa, apesar de não haver pedido

explícito de voto, há exaltação da
imagem do deputado que vai além
da mera divulgação de ato parla-
mentar, configurando a propaganda
eleitoral antecipada.

“A divulgação de atos parlamen-
tares não pode ser usada por pré-
candidato como subterfúgio para
sua promoção pessoal que incorra
em propaganda antecipada às elei-
ções de 2020, pois nesse tipo de ato
sinaliza à população ser este o can-
didato mais apto a exercer o cargo
de prefeito”, cita a sentença.

Recurso
Em nota, o deputado disse que vai
recorrer da decisão. “O material
produzido trata-se de uma presta-
ção de contas sobre o mandato, ex-
ceção prevista nos termos do Ar-
tigo 36-a, inciso IV, da Lei
9.504/1997. Portanto, o deputado
Duarte Jr agiu com base na lei e uti-
lizou meios de comunicação para
prestar contas de seu mandato e
informar a população, vale dizer, os
mesmos meios utilizados por ou-
tros deputados que hoje também
são pré-candidatos.O próprio Mi-
nistério Público e a juíza Cristiana
de Sousa Ferraz Leite reconhece-
ram que não há pedido explícito de
voto. Por fim, o deputado informa
que vai recorrer da decisão”, diz a
nota do parlamentar. �

Deputado é condenado
por propaganda
eleitoral  antecipada
Duarte Júnior, que é pré-candidato a prefeito
de São Luís, foi condenado a pagar R$ 10 mil

MAIS

Polícia fez prisões

Por conta conta da fraude,
três pessoas já 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.

Duarte Júnior:  condenado a pagar R$ 10 mil por propaganda irregular

Devido a foro, caberá
ao STJ decidir sobre

governadores

Edilázio Jr. entrou
com ação popular
contra Consórcio
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Operações e espetáculo

M
ais uma operação da Polícia Federal que deixa no ar a
impressão de que as investigações já encontraram os
culpados e que, mesmo sem passar pela Justiça, os alvos e

todos os demais que tenham qualquer ligação com o inquérito já
foram condenados.

Esta foi a impressão deixada ontem na Operação “Cobiça Fatal”,
que investiga o desvio de mais de R$ 2 milhões em contrato para
compra de máscaras feito pela Secretaria Municipal de Saúde de
São Luís.

Na entrevista coletiva, a PF
deixa claro que tudo está em
fase de investigação, tanto que
evita citar nomes de agentes
públicos que estão no rolo dos
investigados.

De tudo que foi dito pela
polícia e pela Semus, fica a
dúvida de que os preços bem
superiores pagos pelas máscaras
teriam sido, ou não,
influenciados pela lei do
mercado. Se o produto está em
falta e a demanda está alta, não
haveria uma tendência de alta de preços?

Vale lembrar que no início da pandemia no Brasil, a situação de
conseguir insumos e equipamento de proteção individual (EPI) -
principalmente para os profissionais de saúde - era quase uma
operação de guerra, como o governo do Maranhão vendeu no caso
da chegada de respiradores ao estado.

Claro que os empresários e até agentes públicos podem ter se
beneficiado da situação e desviado recursos públicos. Mas isso
somente poderá ser dito após conclusão das investigações e com o
julgamento devido da ação pela Justiça. Somente após tudo isso é
que culpados poderão ser sentenciados.

De resto, há muito espetáculo diante do clamor da sociedade
para que os recursos de combate à Covid-19 sejam usados
corretamente.

• A cantora fez vídeo agradecendo a mensagem aprovada pelos deputa-
dos estaduais do Maranhão.

• O vereador de São Luís, Umbelino Júnior (PRTB), ainda em maio, fez a
denúncia de superfaturamento na compra de máscaras para profissio-
nais de saúde.

• A denúncia acabou não ganhando repercussão porque o parlamentar
decidiu concentrar forças na questão do galpão onde ficavam  as másca-
ras. Por isso, a denúncia acabou perdendo força.

E MAIS

Ação da PF acaba
levando à
condenação
antecipada de
alvos de operações,
mesmo sem um
julgamento

Papel
A operação da PF levou  aliados da Prefeitura de São Luís a cogitar o

uso político das ações da polícia.
No entanto, vale ressaltar que a Polícia Federal, o Ministério Público

Federal e a Controladoria Geral da União estão apenas cumprindo o seu
papel.

Os órgãos são de fiscalização e a qualquer  indício de irregularidades,
deve haver uma apuração.

Condenação
O deputado estadual Duarte Júnior (Republicanos) sofreu mais uma

condenação por propaganda eleitoral antecipada.
Após ação do Ministério Público Eleitoral (MPE), a Justiça determi-

nou que o parlamentar pague multa de R$ 10 mil por causa de um out-
door.

Na decisão, é ressaltado que o deputado, que também é pré-candi-
dato a prefeito de São Luís, fez exaltação à sua imagem.

Sem pedido de voto
Sobre a condenação, em nota, Duarte Júnior disse que a publicação

no outdoor nada mais foi que uma prestação de contas de seu manda-
to de deputado estadual.

E que tanto o Ministério Público quanto a juíza Cristiana de Sousa
Ferraz admitiram não haver pedido de voto.

O parlamentar vai recorrer da decisão de primeiro grau. Será o Tri-
bunal Regional Eleitoral (TRE-MA) que julgará o futuro recurso do de-
putado.

Dinheiro na conta
O tão esperado auxílio emergencial a estados e municípios caiu on-

tem nas contas dos governos estaduais e prefeituras de todo o Brasil.
A primeira parcela foi paga e o governo maranhense recebeu cerca

de R$ 245 milhões. Ao todo, serão cerca de R$ 1 bilhão a receber.
Para as prefeituras do Maranhão, caiu na conta a primeira parcela dos

quase R$ 600 milhões previstos para os 217 municípios.

Estratégia
O governo do Maranhão também recebeu mais respiradores envia-

dos pelo Governo Federal.
Nas redes sociais, o governador Flávio Dino (PCdoB) fez o anúncio

mas (como sempre) prefere evitar citar positivamente o governo de Jair
Bolsonaro.

O comunista disse mais uma vez que recebeu os aparelhos do Mi-
nistério da Saúde, como se este fosse fora da gestão bolsonarista.

Solidariedade
A Assembleia Legislativa aprovou o envio de mensagem de solida-

riedade à cantora maranhense Alcione.
Recentemente, a Marrom foi alvo de declarações racistas e precon-

ceituosas proferidas pelo presidente da Fundação Palmares, Sérgio Ca-
margo.

A inciativa, em requerimento, foi dos deputado Othelino Neto (PCdoB)
e Roberto Costa (MDB).

DE OLHO

É O VALOR QUE CHEGOU às contas das prefeituras
do Maranhão com a liberação da 1ª parcela do
auxílio emergencial.

R$ 150 MILHÕES 

Esquema de desvio de dinheiro público provocou prejuízos de mais
de R$ 2 mi; recursos foram enviados pela União para o combate à Covid-19

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

T
rês empresários foram pre-
sos na manhã de ontem
em São Luís e São José de
Ribamar, no bojo da ope-

ração “Cobiça Fatal”, deflagrada pela
Polícia Federal e que teve como ob-
jetivo desarticular uma associação
criminosa que teria fraudado licita-
ções e teria desviado cerca de R$
2.306.600,00, destinados ao combate
da Covid-19.  A PF não revelou a
identidade dos presos.

Todos são investigados pelos cri-
mes de corrupção ativa, corrupção
passiva, lavagem de dinheiro, fraude
em processo licitatório, superfatura-
mento na venda de bens e associação
criminosa.  A Controladoria Geral da
União auxiliou a PF nas investigações.

Em entrevista coletiva, a superin-
tendente regional da PF no Maranhão,
Cassandra Parazi; o delegado da PF,
Júlio Sombra e o delegado regional de
combate à corrupção, Sandro Jansen,
confirmaram a investigação contra
servidores da Secretaria Municipal de
Saúde de São Luís, que foi alvo de uma
ação de busca e apreensão nas pri-
meiras horas da manhã. 

Apuração
A superintendente Cassandra Pa-
razi optou por não citar nomes, mas
adiantou que todos os responsáveis
na Semus por processo de licitação,
são investigados.  “Todos que tra-
balham na secretaria, no processo
de licitação, estão dentro da inves-
tigação. A gente não tem como,
nesse momento, dizer qual foi a par-
ticipação efetiva, mas as pessoas
que participam do processo de lici-
tação e toda a linha da cadeia de de-
cisão no processo, pode estar en-
volvido”, enfatizou.

Já o delegado Júlio Sombra, res-
ponsável pela operação e pelo in-
quérito, afirmou que a Polícia Fede-
ral aguarda decisão da Justiça por

medidas constritivas contra servido-
res da pasta de Saúde de São Luís. 

“Tem algumas medidas constriti-
vas contra servidores. Não é prisão.
Pedimos algumas outras acessórias,
algumas quebras relacionadas à in-
vestigação e estamos esperando re-
sultado para, numa segunda fase ou
em outros trabalhos, identificar o
rastro do dinheiro”, disse. 

O delegado sustentou não acre-
ditar que os empresários presos
por fraudes na licitação de São
Luís - na compra de máscaras -,
agiram sozinhos, sem auxílio de

servidores da Semus.
“A gente sabe que não foram só

os empresários, que através da conta
deles, conseguiram essa proeza de
desviar esse volume tão grande de
recurso. A gente acredita, e com ex-
periência e expertise policial indica
que há servidores envolvidos. Não
sabemos ainda nesse momento
quais, mas é isso que a investigação
tende a evoluir e identificar esses ser-
vidores”, completou.

Outro lado
O secretário municipal de Saúde,
Lula Fylho, afirmou pelas redes so-
ciais, ontem, que as compras foram
realizadas “todas dentro das normas”.
Em nota, a Prefeitura de São Luís
também se posicionou. Segundo a
gestão, a Semus confirma a compra
das máscaras, mas que todo o con-
trato obedeceu critérios legais. “Sobre
a operação da Polícia Federal, a Se-
cretaria Municipal de Saúde (Semus)
esclarece: em todos os contratos exe-
cutados pela pasta, os critérios de

transparência, seriedade e publici-
dade são norteadores, garantindo,
desta forma, a lisura e a boa prática
no trato dos itens públicos; quanto
à peça que motivou a operação desta
manhã, a Semus confirma a compra
com a empresa citada no devido pro-
cesso de apuração e ressalva que a
relação de contratação atendeu aos
critérios legais, entre os quais, o
menor preço proposto pelo mercado
na ocasião da compra; a Semus re-
força que consulta banco de preços
para assegurar-se que os valores da
compra estão condizentes com os
praticados no mercado.

Por fim, a Semus reitera que, du-
rante o cumprimento do mandado
de busca e apreensão na manhã desta
terça-feira (9), na sede da pasta, dis-
ponibilizou todos os documentos so-
licitados pelo órgão e se mantém a
disposição para todos os esclareci-
mentos que se fizerem necessários.
E, ainda, que confia na seriedade da
Polícia Federal na condução da in-
vestigação”, diz a nota da Prefeitura.

A Assembleia Legislativa do Mara-
nhão aprovou,ontem, em sessão
remota, projetos de lei que resguar-
dam os direitos das vítimas e com-
batem a violência doméstica no
período da pandemia, além de de-
cretos legislativos com o reconhe-
cimento do estado de calamidade
pública em mais 14 municípios
maranhenses. Também foi aprova-
do o Projeto de Resolução Legisla-
tiva 031/20, de autoria da Mesa Di-
retora, que altera o Regimento In-
terno da Casa e regulamenta o re-
torno gradual do expediente pre-
sencial na Assembleia.

Entre os itens aprovados na ses-
são desta terça-feira estão também

os Projetos de Lei 149/20 e 159/20, de
autoria dos deputados Felipe dos
Pneus (Republicanos) e Helena Duai-
libe (Solidariedade), respectivamen-
te, voltados para o combate e pre-
venção à violência doméstica du-
rante a pandemia. O primeiro esta-
belece diretrizes para o Programa Es-
tadual "Proteção da Vida das Mulhe-
res: Combate à Covid-19 e à Violên-
cia Doméstica". O segundo projeto
institui o formulário eletrônico de

avaliação de riscos "Maria Firmina".
O Plenário virtual aprovou, ain-

da, o Requerimento 198/20, de au-
toria dos deputados Othelino Neto
e Roberto Costa (MDB), enviando
mensagem de apoio à cantora Al-
cione Nazareth pelas recentes de-
clarações racistas e preconceituosas
proferidas pelo presidente da Fun-
dação Palmares, Sérgio Camargo. 

Os parlamentares também apro-
varam o Requerimento 200/20, do
deputado Rildo Amaral (Solidarie-
dade), congratulando as instituições
e pessoas que colaboraram para a
implantação e operação do Centro
Ambulatorial de Combate à Covid-
19 em Imperatriz. �

PF faz operação para
investigar desvio de
recursos da Covid-19

Assembleia aprova novas ações de
combate à Covid-19 no Maranhão

PF  esteve na Semus  com mandado de busca e apreensão de documentos do contrato de compra das máscaras

Todo o dinheiro que teria sido des-
viado na fraude em licitação do mu-
nicípio de São Luís, tinha origem do
Fundo Nacional de Saúde e havia sido
encaminhado pelo Governo Federal
para uso no enfrentamento à Covid-
19, na capital.

De acordo com a PF, durante a in-

vestigação, foram verificados indí-
cios de superfaturamento na com-
pra de 320 mil máscaras pela Semus,
no valor unitário de R$ 9,90. 

Considerando que o preço médio
praticado no mercado nacional é de
R$ 3,17, a PF chegou a um superfa-
turamento aproximado de R$

2.306.600,00. Não bastasse isso, se-
gundo a polícia, documentos obti-
dos durante as investigações apon-
tam que, poucos dias antes do
processo de dispensa de licitação, a
Prefeitura de São Luís, por meio da
própria Semus, havia contratado o
fornecimento de máscaras do
mesmo modelo junto a outra em-
presa pelo valor de R$ 2,90 a unidade,
totalizando a quantia de R$
980.000,00, perfazendo a diferença
de mais de 341%. 

Esse processo licitatório ainda es-
tava com prazo em vigor, mas a pasta
optou por dar início a um novo pro-
cesso e nova cotação de preço, o que
resultou no superfaturamento e no
esquema desbaratado pela PF. 

A PF também adiantou que in-
vestiga possíveis fraudes em pro-
cessos licitatórios das mesmas em-
presas envolvidas no esquema de
São Luís, em fraudes e superfatura-
dos nos municípios de Timbiras e
Matinha/MA.  �

Dinheiro era do Fundo
Nacional da Saúde

Lula Fylho: há lisura
no contrato de

compra de máscaras

PF fez busca e
apreensão na

Semus

Deputado estaduais participaram da 9ª sessão por videoconferência; foram aprovados projetos de
lei e também reconhecido o estado de calamidade pública de mais 14 municípios maranhenses

AL chegou a 9ª
sessão virtual desde

o início da pandemia

Secap

MAIS

Calamidade
O plenário reconheceu o
estado de calamidade pública
em mais 14 municípios. São
eles: São Pedro da Água
Branca, Vila Nova dos
Martírios, São Bento,
Gonçalves Dias, Senador La
Rocque, Afonso Cunha, Pedro
do Rosário, Itapecuru-Mirim,
Pastos Bons, Governador
Acher, Cedral, Aldeia Altas,
Apicum Açu e Governador
Eugênio Barros.
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Mundo

MOSCOU 

Os moradores de Moscou co-
meçaram a retomar suas rotinas
normais nesta terça-feira, já que
o isolamento decretado para deter
a proliferação do novo coronaví-
rus foi suspenso depois de mais
de dois meses, embora a capital
russa ainda esteja registrando
mais de 1 mil casos diariamente.

Agora, os quase 13 milhões de
moscovitas estão livres para sair
quando quiserem, usar o trans-
porte público e viajar pela cidade
em seus próprios veículos sem
quaisquer restrições ou passes

digitais.
“Estamos livres agora, você

pode circular contanto que use
máscara”, disse o pensionista
Pavel enquanto se exercitava de
manhã. sem máscara. “Precisare-
mos ser cuidadosos, seremos cui-
dadosos”.

O prefeito de Moscou, Sergei
Sobyanin, anunciou o relaxa-
mento na segunda-feira, di-
zendo que a pandemia está re-
cuando na cidade, que
começará a retirar as restrições
nesta terça-feira. Demais medi-
das devem ser descartadas mais
perto do final do mês. �

Capital encerrou confinamento, mas casos do
novo coronavírus na Rússia passam de 485 mil 

OMS diz que Covid-19 é
mais contagiosa durante
os primeiros sintomas
Segundo a organização, estudos mostraram que pessoas com coronavírus
são mais infecciosas no momento em que começam a se sentir mal

Divulgação

Quatro assassinatos
ocorreram em menos
de 24 horas na capital

Um funcionário público, nome
não revelado, foi preso ontem
durante a Operação Filthy Sha-
ring (compartilhamento sujo, em
inglês) da Polícia Federal, em Im-
peratriz, acusado de integrar
uma rede internacional de por-
nografia infantil.

Ele foi preso em sua residência
e os policiais ainda apreenderam
alguns objetos nesse local, inclu-
sive celulares, que serão pericia-
dos. A delegada Ingrid Fonseca,
lotada na cidade paraense de Re-
denção, declarou que as autori-
dades brasileiras foram comuni-
cadas, no ano de 2014, pela Guar-
dia Civil Espanhola, que um e-
mail com IP localizado no muni-
cípio paraense de Tucumã estava
cometendo esse tipo de crime.

A Guardia Civil Espanhola ain-
da identificou o usuário do e-mail
e seria um integrante de um ban-
do internacional especializado
em trocar mensagens contendo
pornografia infantil. “Esse crimi-
noso teria enviando uma mensa-
gem com esse tipo de conteúdo
ilegal a um destinatário na Espa-
nha. Após a quebra do sigilo tele-
mático do e-mail, a polícia iden-
tificou o suspeito e acabou efe-
tuado a prisão”, disse a delegada.

A Polícia Federal ainda no dia
7 de fevereiro deste ano realizou
a Operação Nêmesis-Flashback e
conseguiu prender um homem,
nome não revelado, em São Luís,
também acusado de crime de
compartilhamento de pornogra-
fia infantil. � 

Preso acusado 
de pornografia
infantil em SL 
Funcionário público foi preso em uma
operação da Polícia Federal em Imperatriz

Duas pessoas foram presas acu-
sadas de crimes de racismo em
menos de uma semana no estado.
Um dos detidos foi um idoso, de
80 anos, no último dia 8, na Gran-
de Ilha, e a vítima foi uma troca-
dora de coletivo.

A polícia informou que o an-
cião era um dos passageiros do
ônibus e durante a viagem aca-
bou se desentendo com a tro-
cadora, que é negra. Ela foi cha-
mada de “negra safada” pelo
idoso e ouviu que estava traba-
lhando no coletivo devido prin-
cesa Isabel ter assinado a lei de

Abolição da Escravatura.

Em imperatriz 
Na cidade de Imperatriz, no últi-
mo dia 4, foi preso o empresário
Heraldo Oliveira Mourão, suspei-
to de fazer um comentário de teor
racista na frente do delegado Vi-
tal Rodrigues. O delegado infor-
mou que ouviu o empresário pro-
ferir o comentário racista e pre-
conceituoso ao assistir uma re-
portagem no Jornal Nacional so-
bre os protestos que estão ocor-
rendo no mundo, inclusive, nos
Estados Unidos. �

Dois presos por
racismo no MA 
Idoso foi preso em São Luís, após crime em ônibus,
e homem no interior foi flagrado por delegado 

Uma das vítimas foi motorista de aplicativo, Rafael Washington, de 32
anos, que foi assassinado, nesta terça-feira, no bairro da Ribeira, em SL 

ISMAEL ARAÚJO

Da Editoria de  Polícia

Q
uatro pessoas foram as-
sassinadas a tiros em me-
nos de 24 horas na capital
e uma das vítimas foi o

motorista de aplicativo, identificado
como Rafael Washington Correa Ri-
beiro, de 32 anos. De acordo com a
polícia, a vítima foi morta dentro do
seu veículo HB20 cinza, de placas
não identificadas, na área da Ribei-
ra, na manhã de ontem, e, pelo me-
nos, duas pessoas participaram des-
sa empreitada criminosa, segundo
os policiais.  Um homem, identifica-
do como Gustavo Campos,  23 anos,
foi preso acusado de ser um dos par-
ticipantes do assassinato. 

Os moradores da região disseram
para a polícia que olharam dois ho-
mens deixando o carro. Eles chega-
ram a escutar barulho de tiros, e, lo-
go após, ligaram para o Centro Inte-
grado de Operações de Segurança
(Ciosp). Os peritos do Instituto de
Criminalística (Icrim) constataram
que haviam marcas de tiros na ca-
beça do motorista.

O corpo da vítim foi removido
para o Instituto Médico Legal
(IML), no Bacanga, para ser autop-
siado e, logo após, liberado para os
familiares. A vítima resida no Bair-
ro de Fátima. O caso está sendo in-
vestigando pela equipe da Supe-
rintendência de Homicídio e Pro-
teção a Pessoas (SHPP). 

Confronto
Ainda durante a manhã desta terça,
ocorreu um confronto policial, na
Rua da Estrela, no bairro Coroadi-
nho, que resultou na morte de Jho-
natan William Fernandes dos San-
tos, o Jhon Jhon, idade não revelada.
A polícia informou que Jhon Jhon é

um dos acusados de ter assassinado
na noite de segunda-feira (8), Joel-
son Neres, de 30 anos, na Rua Santa
Isabel, também área do Coroadinho.

Na manhã de ontem, os policiais
ficaram cientes que esse criminoso
estava nas proximidades da feira des-
sa localidade e portava arma de fo-
go. Os miliares quando chegaram ao
local foram recebidos a tiros. Houve
confronto e uma das balas atingiu
Jhon Jhon, que morreu antes de ser
submetido a tratamento cirúrgico no
Hospital Socorrão I, no Centro.

No começo da tarde de terça-fei-
ra (9), um homem foi assassinado
nas proximidades da Hemomar, no
bairro da Jordoa. O corpo da vítima
foi removido para o IML e até o co-
meço da noite estava sem identifi-
cação. A Polícia Civil está investi-
gando o caso.

Prisões
A polícia prendeu nesta terça-fei-
ra por ordem judicial um homem
acusado de feminicídio na Ilha.

Segundo a polícia, ele agrediu a
companheira Daniele Rocha Mo-
raes, no último dia 5, no Conjun-
to Nova Jerusalém. A vítima levou
socos, principalmente na cabeça,
e morreu ontem, no Hospital So-
corrão II, localizado na área da
Cidade Operária.

Ainda segundo a polícia, esse cri-
minoso também é suspeito de ter
cometido mais dois assassinatos na
Grande Ilha e tinha recebido a “mis-
são” de uma facção para matar cin-
co criminosos rivais, e assim evitar
ser “punido” pelo assassinato de
Daniele Rocha.

Também ontem foi preso mais
um acusado da morte do moto-
rista da Secretaria de Comunica-
ção Social e Assuntos Políticos
(Secap), Luiz Henrique Melo de
Matos, de 62 anos. O detido foi
apresentado no 9º Distrito Poli-
cial, no bairro do São Francisco. A
vítima foi morta a tiros dentro do
carro, no dia 6 de setembro do ano
passado, no Calhau. �

Divulgação

GENEBRA 

Estudos mostraram que pessoas
com o coronavírus são mais in-
fecciosas no momento em que
começam a se sentir mal, disse-
ram especialistas da Organização
Mundial da Saúde (OMS) nesta
terça-feira.

Foi esta característica que tor-
nou tão difícil controlar a dissemi-
nação do vírus que causa a doença
Covid-19, mas isso pode ser feito
por meio de testatagem rigorosa e
distanciamento social, disseram.

“Parece, com base em infor-
mações muito limitadas que
temos neste momento, que as pes-
soas têm mais vírus no corpo no
momento, ou perto do momento,
em que desenvolvem sintomas,
cedo assim”, disse Maria van Kerk-
hove, epidemiologista e principal
técnica da OMS para a pandemia,
durante uma sessão ao vivo em
uma rede social.

Estudos preliminares da Ale-

manha e dos Estados Unidos in-
dicam que pessoas com sintomas
amenos podem ser infecciosas du-
rante 8 a 9 dias, e “pode ser mais
para pessoas que estão mais gra-
vemente doentes”, disse ela.

Mais cedo, alguns especialistas
em doenças questionaram seu co-
mentário de segunda-feira de que
a transmissão da Covid-19 por
parte de pessoas sem sintomas é
“muito rara”, dizendo que esta

orientação poderia criar proble-
mas para governos que tentam sair
de isolamentos.

Sem sintomas 
Citando estudos que modelam
doenças, Van Kerkhove esclare-
ceu nesta terça-feira que algumas
pessoas não desenvolvem sinto-
mas e mesmo assim podem in-
fectar outras.
“Algumas estimativas de cerca de
40% das transmissões podem se
dever a (casos) assintomáticos,
mas estas são de modelos. Por isso
eu não as incluí em minha res-
posta ontem, mas quis garantir
que deixei isso claro”, disse ela.

O dr. Mike Ryan, principal es-
pecialista em emergências da
OMS, disse que o novo corona-
vírus se aloja no trato respirató-
rio superior, o que torna sua
transmissão por gotículas mais
fácil do que vírus relacionados
como Sars ou Mers, que ficam no
trato inferior.�

OMS afirmou que esse tipo de contaminação prejudica controle do vírus 

Moscou encerrou isolamento social e moradores voltaram às ruas  

O motorista Rafael Washington, de 32 anos, foi assassinado nesta terça-feira (9), em bairro de São Luís 

Moscou encerra seu
isolamento, mas
casos seguem em alta   

Divulgação 

NÚMEROS

4
Pessoas foram assassinadas
em menos de 24 horas na
capital maranhense 

32  
Anos tinha a última vítima,
que foi o motorista de
aplicativo Rafael
Washington, assassinado
nesta terça-feira (9). 

1 
Homem morreu, nesta
terça-feira, 9, após
confronto com a polícia; ele
era acusado de assassinato. 
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Isolamento social pode
causar impactos no
comportamento das crianças

Em  CIDADES 2

Pandemia: Defesa Civil tem plantão
para situações de emergência
Na capital maranhense há 60 áreas de risco e, segundo o Laboratório de Meteorologia da Uema, 
as chuvas devem ocorrer até o próximo mês, com possível ocorrências de raios e trovões

Membros da Associação dos Comerciantes de Material de Construção do Maranhão doaram material

SAIBA MAIS
De acordo com o LabMet, a capital contabilizou cinco anos consecutivos com chuvas abaixo
do esperado – de 2012 a 2016; e outros dois anos com águas na média prevista – 2017 e
2018. A média climatológica anual para São Luís é de 2.290 e ficou 40% abaixo da média
nestes períodos. Em 2019, a média foi acima de 2.500 milímetros.

De Jesus

D
urante o período de
pandemia da Covid-19,
o novo coronavírus, há
plantonistas da Defesa

Civil Municipal 24 horas para
atenderem as chamadas de ur-
gências e emergências, que pos-
suem a missão de monitorar as 60
áreas de risco da cidade. No úl-
timo dia 8, uma chuva intensa,
com ventos fortes atingiu a Ilha
durante a tarde e ocasionou uma
série de estragos, inclusive, no
Terminal Rodoviário de São Luís,
no bairro Santo Antônio. De
acordo com o Laboratório de Me-
teorologia (LabMet) da Univer-
sidade Estadual do Maranhão
(Uema), o período chuvoso na ca-
pital maranhense vai se estende
até o mês de julho.

A Secretaria Municipal de Se-
gurança com Cidadania (Semusc)
informou ontem, por meio de
nota, que está adotando todas as
medidas preventivas diante da
necessidade de distanciamento
social, como uma das medidas
para evitar a proliferação do novo
coronavírus. Em relação ao tra-
balho da Defesa Civil, a equipe
segue desemprenhando suas ati-
vidades, em regime de plantão 24
horas, para atender às demandas
que surgirem e as chamadas de
urgência e emergências.

Eles continuam fazendo o tra-
balho de monitoramento, de
forma diária, das 60 áreas de risco
na cidade, principalmente, as que
estão localizadas nas proximida-
des das encostas de barreiras. 

Esses pontos estão nos bairros
Vila Bacanga, Vila Dom Luís, Vila

Isabel Cafeteira no Anjo da
Guarda, Fumacê, Alto da Espe-
rança, Vila Embratel e Sá Viana,
Coroadinho, Sacavém, Túnel do
Sacavém, Coheb, Anil, Vila Cafe-
teira na Cohab, Vila Airton Senna
(Conjunto São Raimundo), Ci-
dade Olímpica, Vinhais, São Fran-
cisco, Vila Palmeira, Barreto, Vila
Maranhão, Salinas do Sacavém e
Novo Angelim.

Fenômeno
A chuva, que ocorreu na última
segunda-feira, foi intensa e com
ventos fortes. O chefe do LabMet,
Gunter Reschke, informou que
não houve rajadas e nem muito
menos um tornado, pois, não se
viu a base da ponta do funil to-
cando no solo. O que se classifi-
caria, além da destruição, os tipos
de F1, F2 e F3.

Guter Reschke disse que houve
uma sucção. Uma forte gradiente
de temperatura e pressão fizeram
esse efeito de levantamento. “A
forte pressão fez o aumento de
vento no sentido giratório e cau-
sando esse cisalhamento do
vento. Caso houvesse um tor-
nado, teríamos problemas mais
sérios”, explicou.

Ele ainda ressaltou que nesse
período do ano ocorrem as nu-
vens de tempestade, que podem
ocasionar chuvas com descargas
elétricas no céu, como raios e tro-
vões. Já, o período chuvoso na
Grande Ilha deve se estender até
o próximo mês. “No decorrer dos
meses junho e julho, existe uma
influência muito intensa da Zona
de Convergência Intertropical

(ZCIT) e sendo considerada como
geradora de precipitação nas re-
giões norte e nordeste do país”,
disse Guter Reschke.

Estragos
Durante o temporal, no bairro do
Turu, as pessoas perceberam um
vendaval levantando poeira e vá-
rios objetos, em uma espiral. Es-
tabelecimentos comerciais dessa
localidade tiveram danos mate-
riais. Um deles, parte da vidraça
da frente quebrou e os estilhaços
ficaram espalhados pelo piso.

Em outras partes da cidade

houve ocorrência de alagamento
e até mesmo um veículo foi co-
berto pela água. Nas proximida-
des do estádio Nhozinho Santos,
carros foram danificados pela
chuva. As pessoas, que estavam
no Terminal Rodoviário de São
Luís, ficaram molhadas pelas go-

teiras que se formaram no te-
lhado. Houve registro de alaga-
mento nas proximidades de um
shopping, na área do Renascença.

Sobre o temporal com venda-
val que caiu na segunda-feira, o
Corpo de Bombeiros Militar do
Maranhão (CBMMA) informou,

em nota, que a corporação foi
acionada cinco vezes para aten-
dimentos de ocorrências causa-
das pelas chuvas. Foram três so-
licitações de resgate veicular;
uma solicitação por inundação;
e uma solicitação para corte de
árvore.�

De Jesus

Empresas de material de construção
fazem doação de camas hospitalares
Foram doados 30 camas e 30 colchões à Secretaria de Estado da Saúde (SES), para que sejam
utilizados em unidades de saúde, em internação pelos pacientes acometidos pela Covid-19

Boas ações em época de pande-
mia sempre são bem-vindas. Afi-
nal de contas, ajudar o próximo é
uma atitude que possibilita a re-
construção de laços afetivos e o
resgate de momentos satisfatórios.
Nessa terça-feira (9), as empresas
de material de construção que
atuam no Maranhão fizeram a
doação de 30 camas hospitalares
e 30 colchões à Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), para que
sejam utilizados pelos pacientes
internados com diagnóstico do
novo coronavírus.

A entrega dos materiais aconte-
ceu no galpão da SES, no bairro Fé
em Deus, em São Luís, por volta das
14h30. As camas e os colchões che-
garam ao local em um caminhão-
baú. Membros da Associação dos
Comerciantes de Material de Cons-
trução do Maranhão (Acomac) par-
ticiparam da doação dos móveis
hospitalares. Estes foram adquiri-
dos por meio da atuação de 12 em-
presas que integram a referida en-
tidade, como foi explicado durante
a realização do evento.

Presente no evento, Robério
Lemos, presidente da Acomac, ex-
plicou que a doação foi motivada
pela vontade que muitas pessoas

têm com relação à solidariedade
com quem precisa, ainda mais
nesse momento dramático mar-
cado pelo novo coronavírus. “Não
foi nossa primeira ação. Na ver-
dade, está sendo a terceira. Agora,
nossos esforços se voltaram para
os leitos hospitalares, onde existe
uma necessidade muito grande,

devido à quantidade de interna-
dos”, declarou ele.

O presidente da Associação
dos Comerciantes de Material de
Construção comentou que a
saúde não é só responsabilidade
do Estado, mas de todo mundo,
incluindo as empresas, os órgãos
públicos e instituições. “Os em-

presários maranhenses estão de
parabéns pela maneira tão enga-
jada em ajudar. Quero parabeni-
zar o Grupo Mirante, por esse es-
paço cedido e o apoio. Isso é
muito útil nesse trabalho tão
sério como a doação”, destacou
Robério Lemos.

De acordo com Camila Brasil,

diretora da Potiguar, a empresa
sempre esteve aliada às ações so-
ciais. Nesse momento da pande-
mia da Covid-19, não poderia ser
diferente, como destacou. “Além
dessa doação das camas e col-
chões, também fizemos ações de
doação de respiradores, álcool em
gel, não somente em São Luís,
como, também, em Imperatriz.
Nós acreditamos que a iniciativa
privada pode, sim, se unir para
fazer muito em prol da sociedade”,
enfatizou ela.

Camila Brasil observou que,
após feita a doação, a SES faria a
distribuição das camas e colchões,
a fim de beneficiar os pacientes em
tratamento contra a Covid-19.
“Acreditamos que esse tipo de ação

ajuda a engrandecer as instituições
que tanto precisam nesse mo-
mento delicado”, pontuou.

Ajuda bem-vinda
Na entrega dos materiais hospi-
talares, compareceu Simplício
Araújo, titular da Secretaria de Es-
tado da Indústria, Comércio e
Energia do Maranhão (Seinc). Ele
disse que estava satisfeito em
poder contar com a força da
classe empresarial do estado na
contribuição em suas diversas
formas. “São doações de respira-
dores, de álcool em gel, de equi-
pamentos e móveis, que estão
sendo difíceis de adquirir hoje em
dia devido à pandemia. Então, a
Associação se reuniu e nos agra-
ciou com as camas e colchões,
que vão aparelhar a rede estadual
de saúde”, frisou.

Simplício Araújo assinalou que
a rede estadual de saúde está sendo
ampliada. De 200 leitos, subiu para
1.710 leitos. “Há dificuldade de en-
contrar insumos e Equipamentos
de Proteção Individual. Essa ajuda
dos empresários é muito bem-
vinda para os pacientes”, salien-
tou o secretário.�

6060
ÁREAS de risco são
monitoradas, em São
Luís, pela Defesa Civil
Municipal

ÁREA
de risco na Vila
Dom Luís é uma
das monitoradas

por meio de
plantão da Defesa

Civil
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Q
uatro entidades empre-
sariais - Associação Co-
mercial do Maranhão
(ACM), Câmara de Diri-

gentes Lojistas de São Luís (CDL),
Federação das Câmaras de Diri-
gentes Lojistas do Maranhão
(FCDL) e Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do Es-
tado do Maranhão (Fecomércio-
MA), divulgaram nota conjunta
convocando a população de São
Luís para o cumprimento das me-
didas de distanciamento social e
protocolos de segurança sanitá-
ria, editados pela Portaria da Casa
Civil do Maranhão.

De forma dialogada e colabo-
rativa, o Governo do Estado e as
entidades empresariais cons-
truíram uma série de medidas

que possibilitam a retomada gra-
dual e segura das atividades eco-
nômicas, garantindo a manuten-
ção dos empregos e da renda dos
ludovicenses a partir do retorno
ao trabalho.

Engajamento
No entanto, dizem as entidades
na nota, que se não houver o en-
gajamento da sociedade na dire-
ção do cumprimento dessas me-
didas sanitárias, tão logo será
observada a volta do crescimento
de casos de Covid-19 na Ilha de
São Luís e, consequentemente, a
paralisação novamente dos seto-
res comerciais, comprometendo,
inclusive, o cronograma das pró-
ximas etapas.

Assim, torna-se fundamental

que as pessoas cumpram o isola-
mento social, fiquem em casa,
saiam somente para trabalhar ou
quando for essencial, mantenham
o distanciamento das outras pes-
soas, usem máscara durante todo
o tempo, higienizem as mãos
sempre que possível e observem
as demais regras sanitárias.

Proteção da vida
As entidades reforçam que é pre-
ciso que todos estejam unidos
pela proteção da vida, evitando
novos casos de contaminação, ini-
bindo a proliferação do vírus, im-
pedindo as mortes de mais mara-
nhenses, assim como, prevenindo
um caos econômico com o fe-
chamento de empresas e demis-
são dos trabalhadores.

Entidades convocam
população a cumprir
distanciamento social
De acordo com as entidades, se não houver o engajamento da sociedade na direção do cumprimento
dessas medidas sanitárias, tão logo será observada a volta do crescimento de casos de Covid-19 na Ilha

Distanciamento social é desrespeitado diariamente na Rua Grande

MAIS

O Governo do Estado
disponibiliza os Canais
de WhatsApp (99162-
8274 | 98356-0374 |
99970-0608) para que a
sociedade também apoie
a fiscalização e denuncie
desrespeitos aos
protocolos de segurança,
seja no comércio, nas 
vias públicas, no
transporte coletivo ou
em áreas de lazer, como
as praias.

Canais para 
denúncias

De sua parte, as entidades e
empresas têm buscado cumprir
as decisões acordadas, assegu-
rando aos clientes e colabora-
dores as condições de trabalho
e de acesso aos empreendimen-
tos de forma segura e responsá-
vel, entendendo que neste pro-
cesso há ações que cabem às
instituições e empresas, como
ao poder público.

Nesse sentido, ao mesmo tempo,
as entidades empresariais reivindi-
cam da Prefeitura de São Luís a im-
plementação de políticas públicas
que desfavoreçam as aglomerações
no transporte coletivo da cidade,
além da correta fiscalização pre-
ventiva dos espaços públicos que
são utilizados por vendedores am-
bulantes sem a observância das re-
gras e protocolos de saúde”. �
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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ
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APARTE       Transparentes         BASTIDORES
QUA 10/06/2020

00H34 ................ 0.8M

06H49 ................ 5.6M

12H53 ................ 1.0M

19H02 ................ 6.0M

Falta uma semana para o TSE e o Congresso Nacional decidirem por quan-
to tempo as eleições municipais de 4 de outubro, serão adiadas. Os líderes do 
Congresso vão se reunir com um grupo de médicos especialistas em estraté-
gia sobre distanciamento social, para tratar do adiamento do pleito.

Eleições serão em 2020

AJUDA FINANCEIRA

Guedes confirma mais 
dois meses de auxílio

O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou ontem (9) que o auxílio emergencial será prorrogado por mais dois 
meses. O auxílio é um benefício financeiro concedido pelo governo federal a trabalhadores informais, microempreendedores 
individuais, autônomos e desempregados, e visa fornecer proteção no período de enfrentamento à crise provocada pela pan-

demia do novo coronavírus, causador da covid-19.  PÁGINA 2

Semus afirma que 
comprou insumos 
por menor preço

Concretagem da Ponte do Baixão é iniciada

Homem que 
agrediu cão é 
identificado

CURVA DE CASOS

Prefeitura de Codó 
manda fechar o 
comércio pela 

terceira vez

Por que a pandemia 
não diminui nos 
Estados Unidos?

PÁGINA 2

PÁGINA 10

PANDEMIA
Assembleia decreta 
calamidade pública 
em   14 municípios 

do Maranhão
Os decretos foram justificados 

pelos prefeitos mostrando 
a necessidade da criação 
do Centro de Operações 

de Emergência em Saúde,  
tendo em vistas as ações de 
monitoramento. PÁGINA  5

De acordo com a Semus, a pasta 
realizou a compra dos insumos 

para ajudar no combata a doença, 
mas enfatiza que durante à 

compra das máscaras atendeu 
aos critérios legais, o que inclui a 
escolha do menor preço proposto 

dos materiais. PÁGINA 9

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

PÁGINA 6

MAUS TRATOS 
DE ANIMAIS Alcione lança 

novo álbum na 
quarentena

Na capa de seu novo disco 
de estúdio, Tijolo por tijolo, 
disponível nas plataformas 

digitais, Alcione aparece com 
um vestido branco e com largo 
sorriso no rosto. O semblante, 

mudou um pouco desde que ela 
se isolou em casa em virtude da 
pandemia do novo coronavírus. 

PÁGINA 12

PÁGINA 3

Corpus Christi não é 
feriado nacional em 2020

Comércio funciona normalmente 
e bancos fecham amanhã

Lojas que podem funcionar, via decreto estadual, abrirão normalmente no dia 
religioso amanhã. A celebração da Arquidiocese começará às 10h com sobrevoo 

do Santíssimo na Ilha. Já bancos não abrem para atendimento. PÁGINA 9

Corpus Christi é ponto facultativo, conforme determinação do Mi-
nistério do Planejamento. A decisão, renovada anualmente, em dezem-

bro, junto à relação dos demais feriados nacionais de 2020. PÁGINA 7

Correios fazem cadastro para auxílio de pessoas sem internet
PÁGINA 10



oimparcial.com.br CORONAVÍRUS George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com 3

Por determinação do prefeito Francisco Nagib, os serviços não essenciais estão
suspensos pela terceira vez na cidade por conta do aumento do número de casos

ISOLAMENTO

Codó fecha o comércio 
pela terceira vez
SAMARTONY MARTINS

A
Pro cu ra do ria-ge ral do mu ni- 
cí pio de Co dó já re gis trou 
1.168 ca sos e cin co óbi tos por 
con ta do no vo co ro na ví rus 

(co vid-19), pu bli cou um no vo de cre to 
que de ter mi na o fe cha men to do co- 
mér cio não es sen ci al pe la ter cei ra vez 
con se cu ti va pa ra ten tar fre ar a con ta- 
mi na ção da po pu la ção. O de cre to en- 
tra em vi gor a par tir de ho je (10) e tem 
va li da de até o pró xi mo dia 25 de ju- 
nho. O anún cio do no vo de cre to que 
tem re gras mais rí gi das, le vou di ver- 
sas pes so as ao cen tro co mér cio do 
mu ni cí pio que de ve rá fe char to das as 
lo jas.

A pre fei tu ra tam bém de ter mi nou 
que os ser vi ços de cons tru ção ci vil, 
fer ra gens e ma te ri ais de cons tru ção 
so men te fun ci o na rão com ser vi ço de 
en tre ga delivery e dri ve th ru. Ou tra 
me di da sa ni tá ria  anun ci a da é que ca- 
be rá à Po lí cia Mi li tar, que fi ca rá ins ta- 
la da no quilô me tro 17 da ro do via MA 
016, a fis ca li za ção e de ten ção dos veí- 
cu los for ne ce do res de be bi das al coó- 
li cas pa ra ba res e ata ca dis tas ou con- 
su mi do res de be bi das de Co dó. Ou se- 
ja, es tá de vol ta a lei se ca no mu ni cí- 
pio.

Se gun do o do cu men to as si na do 
pe lo pre fei to Fran cis co Na gib, as ati vi- 
da des pa ra igre jas e tem plos re li gi o- 
sos  de qual quer cren ça po dem man- 
ter su as por tas aber tas pa ra o re ce bi- 
men to e  en tre ga de do a ções de qual-

COMÉRCIO DE CODÓ FOI FECHADO PELA TERCEIRA VEZ PELA PREFEITURA

quer na tu re za, ofer ta pe cu niá ria e não 
sen do per mi ti da a ce le bra ção com 
pre sen ça de fiéis, mas so men te com 
apre sen ta ções on-li ne te le vi so ou 
qual quer meio de co mu ni ca ção. Ou 
se ja mis sas, cul tos e afro re li gi o sas es- 
tão ter mi nan te men te proi bi das.

O fun ci o na men to do co mér cio no 
Mer ca do Cen tral, Pi tom bei ra e na Fe- 
ri nha do Pei xe da Av. San tos Du mont e 
no Mer ca do da Pra ça Al mi ran te Ta- 
man da ré es tão per mi ti dos so men te 
no pe río do da ma nhã so men te até as 
11h da ma nhã. An tes de pu bli car o de- 

cre to, o pre fei to Fran cis co Na gib tam- 
bém já ha via anun ci a do ter con se gui-
do um em prés ti mo de R$ 100.000,00 
pa ra ca da em pre sá rio que se in te res- 
sar pe la li nha de cré di to de au xí lio no 
pe río do da pan de mia, com ta xa anu al 
de 2,5% ao ano e com pra zo lon go pa- 
ra co me çar a pa gar. Es ta me di da de-
pen de da apro va ção pe lo Go ver no Fe-
de ral do es ta do de ca la mi da de mu ni- 
ci pal e de ve ser pro pa ga da aos em pre-
sá ri os lo cais nu ma reu nião de ho je à 
noi te na se de da Câ ma ra de Di ri gen- 
tes Lo jis tas.

REUNIÃO

Barroso admite adiar eleições por semanas 

BARROSO E FACHIN SE REUNIRAM COM ALCOLUMBRE E MAIA PARA DISCUTIR O TEMA

O adi a men to das elei ções mu ni ci- 
pais pa ra o pri mei ro fim de se ma na de
de zem bro co me ça a to mar for ma. O
pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Elei- 
to ral (TSE), mi nis tro Luís Ro ber to
Bar ro so, de ve rá se reu nir com es pe ci- 
a lis tas e com os pre si den tes do Se na- 
do, Da vi Al co lum bre (DEM-AP) e da
Câ ma ra, Ro dri go Maia (DEM-RJ), na
pró xi ma se ma na, pa ra dis cu tir o te- 
ma. Es se foi o pe di do dos co man dan- 
tes das ca sas le gis la ti vas, após um pri- 
mei ro en con tro com o ma gis tra do no
qual con ver sa ram so bre o as sun to. A
pa la vra fi nal so bre o adi a men to é do
Con gres so, pois a da ta de 1º de ou tu- 
bro pa ra o plei to é uma pre vi são cons- 
ti tu ci o nal e só po de ser al te ra da por
emen da. Ain da as sim, o mi nis tro se
mos trou con ven ci do da ne ces si da de
de al te rar a da ta.

Bar ro so se reu niu com Maia, Al co- 
lum bre e o vi ce-pre si den te do TSE,
Luiz Ed son Fa chin, na tar de de on tem.
O en con tro foi a por tas fe cha das. O
pre si den te da Cor te afir mou aos par- 
la men ta res que con ver sou com epi- 

de mi o lo gis tas, in fec to lo gis tas, sa ni ta- 
ris tas, um bió lo go e um fí si co es pe ci a- 
li za do em es ta tís ti ca de pan de mia e
que há um con sen so so bre a ne ces si- 
da de de pos ter gar a da ta das elei ções.
“To dos os es pe ci a lis tas têm po si ção
de con sen so de que va le a pe na adi ar
por al gu mas se ma nas”, en fa ti zou. Ele
des ta cou, no en tan to, que a in ten ção
não é dei xar o plei to pa ra 2021, “por- 
que não mu da mui to do pon to de vis- 
ta sa ni tá rio”. “Eles acham que agos to,
se tem bro, a cur va po de ser des cen- 
den te. En dos sa ría mos, por tan to, a
ideia de adi ar por al gu mas se ma nas”,
afir mou.

O as sun to já vi nha sen do dis cu ti do
na Câ ma ra. Em maio, o lí der do Po de- 
mos na Ca sa, de pu ta do Léo Mo ra es
(RO), pro to co lou um pe di do pa ra cri- 
ar uma co mis são com o ob je ti vo de
de ba ter o adi a men to das elei ções mu- 
ni ci pais de ou tu bro. O par la men tar
tam bém é au tor de uma pro pos ta de
emen da à Cons ti tui ção (PEC) com es- 
sa fi na li da de. “Es ta mos a 150 di as das
elei ções, e o Con gres so re lu ta em acei- 

tar es se de ba te”, dis se Mo ra es à épo- 
ca. Em mais de uma oca sião, Maia de- 
mons trou des con for to com o te ma.
Che gou a di zer que, na úl ti ma vez que
ocor re ram adi a men tos elei to rais, foi
du ran te a di ta du ra mi li tar, que co me- 
çou em 1964 e ter mi nou em 1988.

O pró prio Bar ro so já ti nha re co-
men da do à Câ ma ra que ini ci as se um
de ba te so bre a da ta das elei ções mu- 
ni ci pais. As sim co mo o lí der do Po de- 
mos, o mi nis tro do STF su ge riu o pri- 
mei ro fim de se ma na de de zem bro
co mo da ta-li mi te. Além do plei to em
si, o de ba te in clui uma sé rie de ou tros
re a gen da men tos, co mo a con ven ção
par ti dá ria e a cam pa nha elei to ral. Ou- 
tro te ma re la ci o na do se rá a ex ten são
do ho rá rio de vo ta ção. Bar ro so su ge- 
riu que se ja am pli a do pa ra 12 ho ras,
com cam pa nhas edu ca ti vas pa ra que
os co lé gi os elei to rais re ce bam elei to- 
res de fai xas etá ri as di fe ren tes em ho- 
rá ri os es pe cí fi cos.

Cam pa nha de do a ção

AJUDA

Campanha intensifica
doação de sangue 

DOAÇÃO DURANTE A PANDEMIA É ESSENCIAL PARA AJUDAR

A ne ces si da de de iso la men to so ci al de vi do à pan de- 
mia de co vid-19 trou xe o re ceio da po pu la ção em man- 
ter as do a ções vo lun tá ri as de san gue, o que fez com que
os es to ques usa dos pa ra pa ci en tes que so frem de ou tras
do en ças e pre ci sam pas sar por pro ce di men tos que de- 
pen dem das trans fu sões de san gue caís sem sig ni fi ca ti- 
va men te, se gun do apon tou a As so ci a ção Bra si lei ra de
He ma to lo gia, He mo te ra pia e Te ra pia Ce lu lar (ABHH).

A as so ci a ção in ten si fi ca o aler ta do Ju nho Ver me lho,
mês de di ca do à cons ci en ti za ção da im por tân cia de do a- 
ção de san gue, nes te con tex to da pan de mia. “A po pu la- 
ção pre ci sa ter cla ro que do a ção de san gue, tão es sen ci al
pa ra sal var vi das, não re pre sen ta ne nhum ris co aos do a- 
do res de san gue. Bas ta que se to me os cui da dos ge rais
re fe ren tes a evi tar si tu a ções de aglo me ra ções”, dis se
Dan te Langhi, pre si den te da ABHH.

Ele ori en ta que as pes so as vo lun tá ri as in te res sa das
em do ar san gue en trem em con ta to com os ban cos de
san gue pa ra agen da men to pré vio do pro ce di men to. “Os
ban cos de san gue, por sua vez, de vem es tar or ga ni za dos
nes te sen ti do pa ra evi tar aglo me ra ções”.

Des de o iní cio da pan de mia, a ABHH es tá mo bi li za da
com o ob je ti vo de au men tar as do a ções de san gue. A as- 
so ci a ção fir mou uma par ce ria com a CBF, com o apoio
de ou tras en ti da des – As so ci a ção Pau lis ta de Me di ci na
(APM), As so ci a ção Bra si lei ra de Lin fo ma e Leu ce mia
(ABRA LE), As so ci a ção Bra si lei ra de Ta las se mia (ABRAS- 
TA) e MTM Tec no lo gia – e lan çou a cam pa nha Nos so
San gue Ver de e Ama re lo.

BOLSONARO

“Poucos morreram por
falta de UTI ou respirador”

JAIR BOLSONARO ACREDITA QUE CULPA NÃO É DE HOSPITAIS

O pre si den te Jair Bol so na ro co men tou nes ta ter ça-
fei ra (9/6) que não há mui tos ca sos de pes so as no país
que ti ve ram a vi da in ter rom pi da por co vid-19 de vi do à
fal ta de lei tos de Uni da de de Te ra pia In ten si va (UTI) ou
de res pi ra do res me câ ni cos, a des pei to de os sis te mas de
saú de de di fe ren tes es ta dos bra si lei ros es ta rem à bei ra
do co lap so por con ta da pan de mia.

“Eu des co nhe ço. Ra rís si mas pes so as fa le ce ram por
fal ta de UTI ou res pi ra dor. Os que fa le ce ram, em gran de
par te, eram pes so as que ti nham co mor bi da des, eram
fra cas. Lo gi ca men te, ti nham mais tem po de vi da. Es se
ví rus abre vi ou a vi da de las, mas não hou ve mor tes por
fal ta de aten di men to. O go ver no fe de ral dis pen sou cen- 
te nas de bi lhões de re ais (pa ra es ta dos e mu ni cí pi os) pa- 
ra tra tar não só a ques tão do ví rus, bem co mo a ques tão
do de sem pre go”, dis se o che fe do Exe cu ti vo, em en tre- 
vis ta a jor na lis tas na fren te do Pa lá cio da Al vo ra da.

Ain da de acor do com Bol so na ro, a mai o ria das mor- 
tes acon te ceu por que ain da não há um re mé dio in di ca- 
do pe la ci ên cia pa ra o com ba te à co vid-19. “Mui tos fa le- 
ce ram tam bém, po de ser que lá na fren te ve nha a com- 
pro var, por fal ta da hi dro xi clo ro qui na que ti nha na que le
mo men to pa ra aque les que con traí ram o ví rus”, opi nou.

So bre a hi dro xi clo ro qui na, o pre si den te acres cen tou
que, por mais que ela não te nha efi cá cia com pro va da,
não de ve ha ver res tri ções pa ra a sua uti li za ção. “O go- 
ver no fe de ral re sol veu mu dar o pro to co lo pa ra que hi- 
dro xi clo ro qui na pu des se ser usa da a par tir dos pri mei- 
ros sin to mas, em es pe ci al pa ra as pes so as com co mor bi- 
da des e com pro ble mas de ida de. Ob vi a men te, tu do ou- 
vin do mé di co pa ra tal. Nin guém foi obri ga do a usar hi- 
dro xi clo ro qui na no hos pi tal. Ago ra quem não qui ser
usar, não quei ra in ter fe rir, im pe dir de que eu quei ra
usar.”

São Luís, quarta-feira, 10 de junho de 2020

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


oimparcial.com.br POLÍTICA Samartony Martins
E-mail: samartonymartins@gmail.com 5

Decretos foram justificados pelos prefeitos mostrando a necessidade da criação do
Centro de Operações de Emergência  tendo em vistas as ações de monitoramento

Mo ni to ra men to

PANDEMIA

Mais 14 municípios  em
estado de calamidade

A
As sem bleia Le gis la ti va do 
Ma ra nhão apro vou, em tur no 
úni co, na 9ª Ses são Ex tra or di- 
ná ria com Vo ta ção Re mo ta 

por Vi de o con fe rên cia, re a li za da nes ta 
ter ça-fei ra (9),  Pro je tos de De cre tos 
Le gis la ti vos re co nhe cen do es ta do de 
ca la mi da de pú bli ca em mais 14 mu- 
ni cí pi os, em de cor rên cia da pan de- 
mia do no vo co ro na ví rus.

Os de cre tos re ce be ram 33 vo tos fa- 
vo rá veis e um con trá rio, de au to ria do 
de pu ta do Dr. Yglésio (Pros). “É pre ci so 
ave ri guar com aten ção os ca sos de al- 
guns mu ni cí pi os on de há pou cos ca- 
sos da do en ça, o que não jus ti fi ca o 
es ta do de ca la mi da de”, fri sou o par la- 
mem tar.

Wel ling ton do Cur so (PSDB) vo tou 
a fa vor, mas vol tou a cha mar a aten- 
ção pa ra o con tro le dos re cur sos fe de- 
rais, di zen do que de vem ser fis ca li za- 
dos pe la As sem bleia, pe los ór gãos de 
con tro le e pe las Câ ma ras Mu ni ci pais. 
“É pre ci so que a po pu la ção tam bém 
fis ca li ze a apli ca ção des ses re cur sos. 
Não po de mos ad mi tir que, nes te mo- 
men to de pan de mia, ha ja des vio de 
di nhei ro pú bli co”, dis se.

O pre si den te da As sem bleia, de pu- 
ta do Othe li no Ne to (PC doB), re gis- 
trou que a pre o cu pa ção é pro ce den te, 
mas acres cen tou que a apro va ção não 
sig ni fi ca uma au to ri za ção pa ra que os 
mu ni cí pi os gas tem os re cur sos de for- 
ma ir re gu lar. “Nin guém es tá dan do 
qual quer per mis são pa ra que os mu- 
ni cí pi os ve nham a apli car in de vi da- 
men te es ses re cur sos. Apro va mos 
aqui le van do em con si de ra ção a 
ques tão da pan de mia”, ex pli cou.

O di re tor-ge ral da Me sa Di re to ra,

DEPUTADOS APROVARAM  DECRETOS  DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 

Bráu lio Mar tins, in for mou que tem 
en vi a do os de cre tos de re co nhe ci- 
men to de ca la mi da de à Pro mo to ria 
de Saú de Pú bli ca, pa ra acom pa nhar a 
apli ca ção dos re cur sos.

Pa re ce res fa vo rá veis
To dos os pro je tos de De cre to Le gis- 

la ti vo já ti nham pa re ce res apro va dos 
pe la Co mis são de Cons ti tui ção, Jus ti- 
ça e Ci da da nia (CCJ), re co nhe cen do 
es ta do de ca la mi da de pú bli ca em São 
Pe dro da Água Bran ca, Vi la No va Dos 
Mar tí ri os, São Ben to, Gon çal ves Di as, 
Se na dor La Roc que, Afon so Cu nha, 
Pe dro do Ro sá rio, Ita pe cu ru-Mi rim, 
Pas tos Bons, Go ver na dor Ar cher, Ce- 
dral, Al deia Al tas, Api cum Açu e Go- 
ver na dor Eu gê nio Bar ros.

O pre si den te da CCJ, de pu ta do Ri- 
car do Ri os (PDT), as si nou par te dos 
pa re ce res (Vi la No va dos Mar tí ri os, 
São Ben to, Gon çal ves Di as, Se na dor 
La Roc que, Afon so Cu nha, Pe dro do 

Ro sá rio e Ita pe cu ru-Mi rim). Os de- 
mais são de au to ria do de pu ta do Ra-
fa el Lei toa (PDT).

Mo ti va ções le gais
Os de cre tos fo ram jus ti fi ca dos pe- 

los pre fei tos mos tran do a ne ces si da-
de da cri a ção do Cen tro de Ope ra ções 
de Emer gên cia em Saú de, sob a co or- 
de na ção da Se cre ta ria Mu ni ci pal de 
Saú de, ten do em vis tas as ações de 
mo ni to ra men to.

De acor do com os pre fei tos, com-
pe te ao Co mi tê Mu ni ci pal de Pre ven-
ção e Com ba te ao Co ro na ví rus e ao 
Cen tro de Ope ra ções de Emer gên cia 
em Saú de de fi nir as me di das e es tra- 
té gi as re fe ren tes ao en fren ta men to da 
do en ça, de acor do com a evo lu ção do 
ce ná rio epi de mi o ló gi co. To dos de cre- 
ta ram es ta do de ca la mi da de por 15 
di as, po den do es te pra zo ser pror ro- 
ga do por até 180 di as.

PANDEMIA

Programa protegerá mulheres vítimas de violência

FELIPE DOS PNEUS É AUTOR DO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DE COMBATE À COVID-19 E À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão apro vou nes ta ter ça-fei ra (9),
em Ses são Ex tra or di ná ria com Vo ta- 
ção Re mo ta por Vi de o con fe rên cia, o
Pro je to de Lei 149/2020, de au to ria do
de pu ta do Fe li pe dos Pneus (PRTB),
que es ta be le ce as di re tri zes do Pro- 
gra ma Es ta du al “Pro te ção da Vi da das
Mu lhe res: Com ba te à Co vid-19 e à Vi- 
o lên cia Do més ti ca”, com ado ção de
me di das de mo ni to ra men to das ví ti- 
mas de vi o lên cia do més ti ca no Ma ra- 
nhão, du ran te o pe río do de es ta do de
ca la mi da de em ra zão da pan de mia da
Co vid-19.

Fe li pe dos Pneus agra de ceu aos co- 
le gas de pu ta dos pe la vo ta ção unâ ni- 
me ao seu pro je to, des ta can do a im- 
por tân cia do for ta le ci men to da re de
de pro te ção à mu lher nes te pe río do
de pan de mia.

Du ran te a vo ta ção, o par la men tar
apre sen tou da dos do De par ta men to
de Fe mi ni cí dio do Ma ra nhão, que
con fir mam o au men to do nú me ro de
as sas si na tos de mu lhe res no mês de

abril de 2020, quan do fo ram re gis tra- 
dos oi to ca sos, em com pa ra ção aos
cin co no ti fi ca dos no mes mo pe río do
do ano pas sa do.

 “In fe liz men te, is to é uma ten dên- 
cia no ter ri tó rio na ci o nal. É ur gen te
que to dos os ato res da so ci e da de se
unam di an te da ne ces si da de de aco- 
lhi men to e pro te ção às mu lhe res nes- 
te pe río do. O com ba te à Co vid-19 de- 
ve ser acom pa nha do do en fre ta men to
a to das as for mas de vi o lên cia con tra
as mu lhe res”, des ta cou o de pu ta do.

A pro po si ção de Fe li pe dos Pneus
ins ti tui um pro gra ma de pro te ção e
aten ção às mu lhe res ví ti mas de vi o- 
lên cia do més ti ca du ran te o iso la men- 
to so ci al ou qua ren te na, no pe río do
que vi go rar o es ta do de ca la mi da de
de cor ren te da pan de mia da Co vid-19,
pa ra o acom pa nha men to re gu lar de
to das as mu lhe res que te nham bus ca- 
do su por te na Ca sa da Mu lher Bra si- 
lei ra ou pe di do Me di da Pro te ti va de
Ur gên cia di re ta men te à Va ra Es pe ci a- 
li za da de Vi o lên cia Do més ti ca e Fa mi- 

li ar.

O ob je ti vo é mo ni to rar a si tu a ção
de vi o lên cia de nun ci a da e man ter o
acom pa nha men to psi cos so ci al, ze-
lan do pe la in te gri da de fí si ca e psi co- 
ló gi ca das ví ti mas. 

O pro je to de ter mi na que o acom- 
pa nha men to das mu lhe res ví ti mas de
vi o lên cia de ve rá ocor rer pe lo me nos a
ca da 15 di as, po den do ser me nor o in- 
ter va lo en tre o con ta to pa ra mo ni to- 
ra men to, a de pen der da ava li a ção do
pro fis si o nal acer ca da mai or ou me- 
nor vul ne ra bi li da de da ví ti ma. 

O con ta to de ve rá ser re a li za do por
meio de li ga ção te lefô ni ca; men sa- 
gem via apli ca ti vo (what sapp, te le- 
gram ou si mi la res) e bus ca ati va nas
re si dên ci as das ví ti mas, re a li za da por
as sis ten tes so ci ais. No ca so de as ví ti- 
mas não te rem aces so a mei os de te le-
fo ne ou de men sa gem di re ta por apli-
ca ti vo, a bus ca ati va de ve rá ser pri o ri- 
za da.

1

2

3

Vo ta ção alon ga da

Ori en ta ção ce ga

Re pas se emer gen ci al

“Há, sim, trans mis são de ví rus por as sin -
to má ti cos”.

Re a ber tu ra da Ale ma

Vi tó ria con tra o ví rus

Elei ções se rão em 2020
Fal ta uma se ma na pa ra o Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral e o Con- 

gres so Na ci o nal de ci di rem por quan to tem po as elei ções mu ni ci- 
pais, de 4 de ou tu bro se rão adi a da. Os lí de res do Con gres so vão se
reu nir com um gru po de mé di cos es pe ci a lis tas em es tra té gia so- 
bre dis tan ci a men to so ci al, pa ra tra tar do adi a men to do plei to.
Tam bém es pe ci a lis tas de ou tras áre as têm acon se lha do o TSE e
de fen di do a mu dan ça da da ta em fun ção da pan de mia de co vid-
19. A Cons ti tui ção de ter mi na que se ja no pri mei ro do min go de
ou tu bro.

Co mo se po de per ce ber, é a pri mei ra vez na his tó ria do Bra sil
que as elei ções vão so frer al te ra ção na da ta, por acon se lha men to
uma pan de mia. No gru po des ses es pe ci a lis tas in clui epi de mi o lo- 
gis tas, in fec to lo gis tas e um sa ni ta ris ta, além de um bió lo go e de
um fí si co es pe ci a li za do em es ta tís ti cas de pan de mia. Tu do is so
pa ra que o elei tor não cor ra o ris co de es pa lhar o con tá gio do co- 
ro na ví rus du ran te a es co lha dos pre fei tos e ve re a do res. O TSE
quer de sin fec tar a de mo cra cia bra si lei ra.

Na se gun da-fei ra pas sa da os pre si den tes do Se na do, Da vi Al- 
co lum bre, e da Câ ma ra dos De pu ta dos, Ro dri go Maia, se reu ni- 
ram com o pre si den te do TSE, Ro ber to Bar ro so. Da vi e Maia su ge- 
ri ram o en con tro com os de mais par la men ta res pa ra em ba sar a
de ci são fi nal do Con gres so so bre o as sun to. Afi nal, pa ra al te rar o
ca len dá rio elei to ral e a da ta da elei ção te rá que pas sar por apro va- 
ção de uma Pro pos ta de Emen da cons ti tu ci o nal (PEC), le van do
em con ta a si tu a ção na épo ca da cri se pan dê mi ca no país.

Bar ro so trans mi tiu aos pre si den tes o con sen so dos es pe ci a lis- 
tas e afir mou que en dos sa o adi a men to “por al gu mas se ma nas”,
de mo do que as elei ções ocor ram en tre no vem bro e de zem bro.
Se gun do ele, há um con sen so na área mé di ca e epi de mi o ló gi ca
que va le a pe na adi ar por al gu mas se ma nas, mas sem dei xar que o
no vo pra zo ul tra pas se o ano de 2020. Acre di ta que en tre agos to e
se tem bro a cur va do con tá gio já es ta rá des cen den te, em bo ra es- 
tu dos da fa cul da de de me di ci na da USP de Ri bei rão Pre to in di- 
cam que o Bra sil com ple tou 100 di as de convid19, com a mai or
cur va as cen den te do mun do.

O pre si den te do TSE, Luiz Ro ber to Bar ros, tra ba lha com a pos- 
si bi li da de de am pli ar o pe río do de vo ta ção no dia da elei ção pa ra
12 ho ras e de pro mo ver cam pa nhas pa ra a vo ta ção em ho rá ri os
con for me a fai xa etá ria dos elei to res.

Jair Bol so na ro con de nou os bra si lei ros que, se gun do ele, “se- 
guem as ori en ta ções da OMS de for ma ce ga”. Na reu nião mi nis te- 
ri al da ma nhã de on tem, ele de fen deu a re a ber tu ra to tal do co- 
mér cio e a re to ma da da ati vi da de econô mi ca. Mas a pan de mia se
es pa lha.

O se na dor We ver ton Ro cha, lí der do PDT pos tou on tem, no
twit ter, que o va lor do au xí lio emer gen ci al pa go on tem ao Ma ra- 
nhão pe lo go ver no fe de ral se di vi de da se guin te for ma: R$
149.541.062,15 pa ra os mu ni cí pi os e R$ 254.932.824,52 pa ra o es- 
ta do.

 

Do co or de na dor de con tro le de do en ças da Se cre ta ria de Saú- 
de de São Pau lo, mé di co Pau lo Me ne zes. Ele se re fe re ao re la tó rio
da OMS que diz ser ra ro a trans mis são do co vid-19 por pa ci en tes
as sin to má ti cos. On tem a OMS cor ri giu a in for ma ção.

 

“Pro te ção da Vi da das Mu lhe res: Com ba te à co vid-19 e
à Vi o lên cia Do més ti ca” vai se tor nar lei es ta du al no

Ma ra nhão por pro je to do de pu ta do Fe li pe dos Pneus
(PRBT), apro va do on tem em ses são re mo ta da As sem bleia Le gis- 
la ti va.

 
O au tor do pro je to le vou em con ta as di re tri zes do pro- 

gra ma es ta du al de pro te ção à vi da das mu lhe res e o
ele va do nú me ro de as sas si na tos de las no pe río do da

pan de mia, que pas sou de cin co em abril de 2019, pa ra
oi to es te ano, no mes mo pe río do.

 
Foi apro va do, ain da, o Pro je to de Re so lu ção Le gis la ti va

031/2020, de au to ria da Me sa Di re to ra, que al te ra o Re- 
gi men to In ter no da Ca sa e es ta be le ce nor mas pa ra o

re tor no gra du al do ex pe di en te pre sen ci al no Le gis la ti- 
vo Es ta du al.

O pre si den te da As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão, Othe li no
Ne to já es tu da a re a ber tu ra dos tra ba lhos le gis la ti vos no mo do
pre sen ci al. O Po der Exe cu ti vo co me ça, ain da que gra du al men te,
a ter ex pe di en te pre sen ci al e o Ju di ciá rio, no pró xi mo dia 15. Só
fal ta de fi nir a da ta da Ale ma.

A de pu ta da es ta du al Thai za Hor te gal re ce beu al ta hos pi ta lar,
de pois de 18 di as in ter na da em São Luís, sen do on ze di as de UTI.
“Eu pen sei que não fos se vol tar pa ra ca sa”, dis se ela, ape lan do às
pes so as que le vem a sé rio a lu ta con tra o co vid-19.

São Luís, quarta-feira, 10 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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O Ministério da Cidadania e os Correios firmam parceria para atender população sem
acesso a meios digitais, que ainda não conseguiu solicitar auxílio emergencial

• iden ti fi ca ção ofi ci al com fo to, em
que cons te tam bém o no me da mãe
do be ne fi ciá rio
• Ca das tro de Pes soa Fí si ca (CPF) do
usuá rio e dos mem bros da fa mí lia que
de pen dem da ren da do ti tu lar
• da dos ban cá ri os ou do cu men to de
iden ti fi ca ção (RG, CNH, pas sa por te,
CTPS, RNE ou CIE) pa ra so li ci tar
aber tu ra de Con ta So ci al Di gi tal, em
no me do ti tu lar

• Se gun da-fei ra: nas ci dos em ja nei ro
e fe ve rei ro
• Ter ça-fei ra: nas ci dos em mar ço e
abril
• Quar ta-fei ra: nas ci dos em maio e
ju nho
• Quin ta-fei ra: nas ci dos em ju lho,
agos to e se tem bro
• Sex ta-fei ra: nas ci dos em ou tu bro,
no vem bro e de zem bro

SAU LO DU AI LI BE

• Aban do nar, es pan car, gol pe ar, mu -
ti lar e en ve ne nar;
• Man ter pre so per ma nen te men te
em cor ren tes;
• Man ter em lo cais pe que nos e an ti-
hi gi ê ni cos;
• Não abri gar do sol, da chu va e do
frio;
• Dei xar sem ven ti la ção ou luz so lar;

• Não dar água e co mi da di a ri a men -
te;
• Ne gar as sis tên cia ve te ri ná ria ao
ani mal do en te ou fe ri do;
• Obri gar a tra ba lho ex ces si vo ou su -
pe ri or a sua for ça;
• Cap tu rar ani mais sil ves tres;
• Uti li zar ani mal em shows que pos -
sam lhe cau sar pâ ni co ou es tres se;
• Pro mo ver vi o lên cia co mo ri nhas de
ga lo, far ra-do-boi, etc.

DE GRAÇA

Correios fazem
cadastro para auxílio

N
es ta se ma na ini ci ou o ca- 
das tro pa ra o Au xí lio Emer- 
gen ci al nas agên ci as dos
Cor rei os. São mais de seis

mil agên ci as no país e to das elas es tão
ha bi li ta das a fa zer o ca das tra men to
de quem pre ci sa do be ne fí cio. A ex- 
pec ta ti va é re a li zar até 27 mi lhões de
aten di men tos.

Ca das tro gra tui to
A po pu la ção sem aces so aos mei os

di gi tais te rá o ca das tro fei to gra tui ta- 
men te por fun ci o ná ri os dos Cor rei os.
Os de mais in te res sa dos que pos su em
con di ções de aces so à in ter net de vem
fa zer o ca das tro no apli ca ti vo ou si te
da Cai xa Econô mi ca Fe de ral ou da
Da ta prev. “É um ser vi ço pa ra bus car- 
mos os mais vul ne rá veis, que vão fa- 
zer o ca das tra men to as sis ti do por um
fun ci o ná rio dos Cor rei os. Ele vai cui- 
dar de to dos os de ta lhes pa ra cum- 
prir mos o nos so com pro mis so, que o
pre si den te Bol so na ro nos de ter mi- 
nou, de que ne nhum bra si lei ro vai fi- 
car pa ra trás”, afir mou o mi nis tro da
Ci da da nia, Onyx Lo ren zo ni.

Do cu men ta ção
Pa ra pe dir o ca das tra men to em

uma agên cia dos Cor rei os, o in te res- 
sa do de ve apre sen tar os se guin tes do- 
cu men tos:

Quem não tem con ta?
Pa ra os que não são ban ca ri za dos,

se rá aber ta uma Con ta So ci al Di gi tal
na Cai xa, ca so o ca das tro se ja apro va- 
do. Pa ra aber tu ra de con ta de ve rá ser
apre sen ta do um do cu men to de iden- 
ti fi ca ção (RG, CNH, pas sa por te). 
Quem re a li zar o ca das tra men to nos
Cor rei os po de rá con sul tar o an da- 
men to do pe di do em qual quer agên- 
cia da em pre sa após o pra zo de ter mi- 
na do pe la Da ta prev pa ra a con clu são
da aná li se. Pa ra is so, de ve rá re tor nar
com o com pro van te do aten di men to
de ca das tro e o CPF. Os Cor rei os não
re a li za rão o pa ga men to do be ne fí cio e
que acom pa nha men to da li be ra ção
tam bém po de ser fei to  pe lo Mi nis té- 
rio da Ci da da nia, Da ta prev e Cai xa ou
pe lo te le fo ne 121.

Na pá gi na dos Cor rei os, no sis te ma
Bus ca Agên cia, é pos sí vel ob ter in for- 
ma ções so bre as uni da des aber tas. A
mai o ria dos pon tos de aten di men to
fun ci o na de se gun da a sex ta-fei ra, das
9h às 17h.

Me di das pre ven ti vas
Em aten ção à saú de de seus pro fis- 

si o nais e do pú bli co, os Cor rei os ado-
ta ram me di das pa ra evi tar o con tá gio
pe lo co ro na ví rus. Além do tra ba lho
re mo to por em pre ga dos, há con tro le
do flu xo de aten di men to e or ga ni za- 
ção dos cli en tes pa ra man ter a dis tân- 
cia re co men da da. Exis tem pro ce di- 
men tos de lim pe za e cui da dos de hi-
gi e ne, além de mé to dos pa ra evi tar o
con ta to fí si co. Foi es ta be le ci do um
ca len dá rio pa ra a so li ci ta ção do ca- 
das tro nas agên ci as, con for me o mês
de nas ci men to do ci da dão:

É um ser vi ço pa ra

bus car mos os mais

vul ne rá veis, que vão

fa zer o ca das tra men to

as sis ti do por um

fun ci o ná rio dos Cor rei os

MATÕES

Polícia identifica homem que maltratou cachorro

O SUSPEITO DO CRIME DE MAUS-TRATOS FOI NA DELEGACIA DE MATÕES PARA ASSINAR UM TCO QUE FOI ENVIADO PARA A JUSTIÇA

POLÍCIA CIVIL

Uma ação rá pi da que re sul tou na
iden ti fi ca ção do ho mem que foi fil- 
ma do mal tra tan do um ca chor ro, na
ci da de de Ma tões, dis tan te cer ca de
514km da ca pi tal ma ra nhen se.

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, atra- 
vés da De le ga cia de Po lí cia de Ma tões,
la vrou Ter mo Cir cuns tân cia de Ocor- 
rên cia (TCO) con tra uma pes soa que

co me teu o cri me de maus-tra tos e
cru el da de con tra ani mais, pre vis to no
ar ti go 32 da Lei nº 9.605/98. O ra paz
foi fil ma do mal tra tan do cão, no dia 6
de ju nho, úl ti mo sá ba do. O ra paz apa- 
re ce em um ví deo que cir cu lou nas re- 
des so ci ais ro do pi an do o ani mal pe lo
ra bo di ver sas ve zes, sen do o ato fil ma- 
do, ge ran do re vol ta e gran de re per- 
cus são na ci o nal. A Po lí cia Ci vil, ao to- 
mar co nhe ci men to do fa to di li gen ci- 
ou de ime di a to, iden ti fi can do e lo ca li- 
zan do o au tor do de li to, que che gou a
gra var um ví deo pe din do des cul pas
pe la sua ação cri mi no sa de mal tra tar
o ca chor ro. O pro ce di men to po li ci al
foi en ca mi nha do ao Ju di ciá rio.

Con fi ra al guns exem plos do cri me:

Ce na do cri me

Mor tes em ju nho

CASO MÃE E FILHA

Material genético pode
indicar assassino

GRAÇA E TALITA FORAM ENCONTRADAS MORTAS EM CARRO

DIVULGAÇÃO

O ca so do du plo fe mi ni cí dio es tá sen do in ves ti ga do
pe la Po lí cia Ci vil da ca pi tal ma ra nhen se e che gou na fa- 
se de aná li se de ma te ri al ge né ti co, re ti ra do do cor po das
du as ví ti mas: Gra ça Ma ria Pe rei ra de Oli vei ra, 57 anos, e
Ta li ta de Oli vei ra Fri zei ro, de 27 anos.

Pa ra iden ti fi car o au tor ou au to res do bru tal cri me
que ti rou a vi da de mãe e fi lha, a po lí cia re co lheu ves tí gi- 
os dei xa do nos cor pos das ví ti mas du ran te lu ta cor po ral.

De acor do com in for ma ções po li ci ais, o prin ci pal
sus pei to do du plo fe mi ni cí dio é o ex-ma ri do de Gra ça.
Mãe e fi lha fo ram acha das mor tas e amar ra das em ca sa,
den tro de um car ro. A re si dên cia on de fo ram en con tra- 
das é lo ca li za da na Rua Du que Ba ce lar, nº 21, no bair ro
Quin tas do Ca lhau, em São Luís.

A de le ga da Vi vi a ne Fon te nel le, ti tu lar do De par ta- 
men to de Fe mi ni cí dio do Ma ra nhão, re ve lou que o sus- 
pei to te ria ti do aces so à ca sa das ví ti mas com o con sen- 
ti men to de las, in di can do que ele era uma pes so as co- 
nhe ci da e pró xi ma a elas, além de não ter si do en con tra- 
do si nais de ar rom ba men to em ne nhu ma das por tas da
ca sa. “Fo ram co le ta dos vá ri os ves tí gi os, in clu si ve ma te- 
ri al su bun gue al [em bai xo das unhas]. Uma das ví ti mas,
a Ta li ta, te ve uma for te lu ta cor po ral com o agres sor e
três unhas fo ram que bra das”, re ve lou a de le ga da.

Ao se rem en con tra das den tro do car ro, Gra ça Ma ria
foi acha da no ban co tra sei ro do veí cu lo. Já a fi lha es ta va
no ban co do pas sa gei ro. As ví ti mas es ta vam amar ra das,
amor da ça das e com si nais de tor tu ra. Na da foi le va do da
ca sa de las. (S.D)

RIBEIRA

Motorista de aplicativo
é morto em São Luís

O 9º ca so de ho mi cí dio foi re gis tra do na ma nhã de
on tem, na re gião me tro po li ta na de São Luís. A ví ti ma foi
iden ti fi ca da co mo Ra fa el Washing ton Cor rea Ri bei ro, de
32 anos, que era mo to ris ta de apli ca ti vo e foi mor to a ti- 
ros, no bair ro da Ri bei ra, zo na ru ral da ca pi tal ma ra- 
nhen se.

O ra paz es ta va em um veí cu lo Hyundai HB20, de cor
cin za, e te ria si do ví ti ma de la tro cí nio, mas a po lí cia não
des car ta ou tra mo ti va ção pa ra o cri me.

Após o cri me, tes te mu nhas re le va ram à po lí cia, que
dois ho mens fu gi ram cor ren do do lo cal do as sas si na to
com ar mas em pu nho. Ra fa el mor reu den tro do car ro.
Ra fa el Ri bei ro era mo ra dor do Bair ro de Fá ti ma, em São
Luís.

Es te é o no no as sas si na to na Gran de Ilha no mês de
ju nho. Fo ram no ve cri mes de ho mi cí dio em no ve di as, o
que man tém a mé dia de uma mor te por dia. Em maio
fo ram 31 mor tes, sen do uma por dia tam bém. (S.D)

UFMA

Alunos expostos têm
direito à reparação

No dia 3 de ju nho de 2020, um per fil no Twit ter in ti tu- 
la do “Frau da do res de Co tas – Ma ra nhão”, e ou tro no
Ins ta gram in ti tu la do “Frau da do res não Pas sa rão” di vul- 
ga ram fo tos de es tu dan tes da Uf ma que te ri am bur la do
as in for ma ções exi gi das pa ra os cri té ri os de co tas pa ra
ne gros e par dos. As du as con tas nas re des so ci ais fo ram
apa ga das, mas o MPF-MA ga ran te que, em qual quer ca- 
so, a pes soa que te ve sua ima gem in de vi da men te ex pos- 
ta, ain da que de le ta da a no tí cia fal sa, tem di rei to à re pa- 
ra ção con tra quem a expôs. “Se al gu ma das no tí ci as di- 
vul ga das no Twit ter, e no Ins ta gram, for fal sa, no fi nal da
in ves ti ga ção, é evi den te que a pes soa que foi in jus ti fi ca- 
da men te ex pos ta tem di rei to a re pa ra ção”, anun ci ou o
pro cu ra dor-che fe da Re pú bli ca no Ma ra nhão, Jo sé Lei- 
te. Já so bre as de nún ci as, o che fe do MPF-MA ga ran tiu
que frau de é ain da uma su po si ção, e que ela de ve ser in- 
ves ti ga da pe la Uf ma. “É ca bí vel tan to uma ação pe nal,
pa ra a hi pó te se do can di da to que frau dou ser mai or de
ida de, co mo tam bém ação ci vil, pa ra a su po si ção de a
Uf ma não can ce lar a va ga ime di a ta men te”, opi nou.

São Luís, quarta-feira, 10 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Uma redução de quase 50% na taxa de ocupação de leitos clínicos exclusivos para pacientes do Covid-19 separa o dia 29 de maio do dia 8 de junho, na rede pública estadual da grande Ilha 
de São Luís. No prazo de uma semana, o número de pacientes ocupando este tipo de leito caiu de 396 para 191. Em coletiva virtual realizada na manhã de segunda-feira (8), o governador 
Flávio Dino apontou que essa diminuição representa uma queda no número de casos da doença no Maranhão.  PÁG. 9

Boa notícia para os ludovicenses

OCUPAÇÃO DE LEITOS CLÍNICOS DA
REDE ESTADUAL CAI PELA METADE
EM SÃO LUÍS, EM UMA SEMANA

Policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão em São Luís e Ribamar

Empresários presos em operação que 
investigou suposto superfaturamento 
na compra de máscaras
Três empresários foram presos, ontem, durante uma operação 
contra envolvidos em supostas irregularidades em contratações 
emergenciais de máscaras para o combate à Covid-19. Por 
determinação da Justiça, foram cumpridos, ainda, mandados 

de busca e apreensão. A Semus confirmou a compra com uma 
das empresas citadas e ressalvou que a relação de contratação 
atendeu aos critérios legais, entre os quais, o menor preço 
proposto pelo mercado na ocasião da compra. PÁG. 5

GILSON FERREIRA

Na Ponte do Baixão, operários trabalham na concretagem das peças que integrarão 
a pré-laje

Prefeitura de 
São Luís inicia a
concretagem da
Ponte do Baixão
A Prefeitura de São Luís está avançando nas 
frentes de construção de pontes para interligação 
de comunidades e melhorias no fluxo de trânsito 
entre bairros da capital. Um exemplo é a Ponte 
do Baixão, no Jardim São Cristóvão, onde já 
foram concluídas as fundações (estacas) e, 
nesta semana, será iniciada a concretagem das 
peças de sustentação da laje, isto é, a pré-laje. 

PÁG. 11

A Assembleia aprovou, ontem, durante a 9ª 
Sessão Extraordinária com Votação Remota por 
Videoconferência, projetos de lei que resguardam os 
direitos das vítimas e combatem a violência doméstica 
no período da pandemia, além de decretos legislativos 
com o reconhecimento do estado de calamidade 
pública em mais 14 municípios maranhenses. 

PÁG. 3

Sessão da 
Assembleia
aprova ações de 
interesse no combate 
à Covid-19

Na sessão de ontem, convocada por Othelino Neto, 
foram aprovados vários projetos importantes

MPE defende
manter em outubro 
as datas das
eleições municipais
                

PÁG. 3

Câmara aprova 
mudanças no 
projeto que exige 
uso de máscara em 
todo o país

                PÁG. 12

Cotação – Comercial C. R$ 4,8871 | V. R$ 4,8885 – Turismo C. R$ 4,7| V. R$ 5,09 – Euro C. R$ 5,5449 | V. R$ 5,5498 - Libra C. R$ 6,2263 | V. R$ 6,2306 – Poupança 0,5000%

Maré –    1ª Baixamar   –3:43 1,1 m |  1ª  –  Preamar  –  9:43 5,3 m   | 2ª Baixamar –16:16 0,8 m| 2ª Preamar –22:19 4,8 m |   Loteria –  Quina – 5291 (09/06/2020) – 46-47-65-67-71  |
 Lotomania– 2081 (09/06/2020) 00-01-03-04-18-23-29-30-43-48-50-57-63-73-79-80-86-87-94-95|  Dia de Sorte – 314 (09/06/2020) Mês:   NOVEMBRO - 01-07-09-11-22-25-26| 

Timemania – 1495 (09/06/2020) – JUVENTUS/SP –  18-40-50-52-53-60-68 |   Dupla Sena – 2086 (02/06/2020)  – 1º:  18-19-22-33-34-36|  2º:  03-15-17-22-41-48 |

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

24° – 32°
Manhã Tarde Noite

62% das mortes no Maranhão
pela Covid-19 são do sexo masculino

  PÁG. 2

Sorteio realizado Espaço Loterias Caixa em SÃO PAULO, SP

Mês da Sorte:

 



Procon admite equívoco de 
irregularidades em release 
sobre multa a supermercado
 O Procon-MA admitiu 
que houve equívocos sobre 
irregularidades no release que 
o órgão distribuiu à imprensa, 
nessa segunda-feira, 8, dando 
conta de multa superior a R$ 
100 mil numa das lojas do 
grupo Mateus. Segundo nota 
divulgada pelo órgão nessa 
terça, 9, algumas das práticas 
mencionadas, dentre elas a 
ausência das sinalizações de 
distanciamento nos caixas e 
ausência de higienização dos 
carrinhos e cestas durante a 
troca entre os clientes, foram 
equivocadamente listadas como 
irregularidades componentes da 
multa aplicada.
O Procon-MA pediu desculpas 
pelo fato e a desconsideração 
do trecho identificado como 
“Irregularidades”, ao final do 
release da segunda-feira.
O órgão retifica que a 
penalidade foi aplicada em 

decorrência da ausência de 
demarcação na fila formada 
no estacionamento, que, sem 
respeitar distanciamento 
seguro, gerou aglomeração; na 
área interna, verificou-se que, 
apesar de haver demarcação nas 
áreas próximas dos caixas, não 
estava havendo o cumprimento 
das mesmas; verificou-se 
ainda grande quantidade de 
consumidores sem carrinhos 
ou cestas no interior do 
supermercado, restando nítida 
deficiência/falha no controle 
de acesso dos consumidores no 
local, infrações que colocam em 
risco a vida, saúde e segurança 
dos consumidores, direitos 
resguardados pelo Código de 
Defesa do Consumidor (CDC).
“O texto publicado nessa 
segunda-feira (08) em nosso 
site já passou pelas correções 
necessárias”, disse, por fim, o 
instituto do consumidor.

Tuitaços

Atos, Fatos & Baratos
drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br
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“A construção do Brasil dos nossos sonhos 
vai demorar mais do que a gente imagina, 

porque envolve mudanças de natureza 
cultural”.

(Laurentino Gomes)

Sobe
As obras no Estádio Nhozinho 
Santos estão em fase final e o 
estádio deve estar pronto para 
receber os jogos dos times locais, 
tão logo seja autorizada a volta 
dos campeonatos. A prefeitura 
ainda irá anunciar a data oficial da 
reabertura. 

Desce
Um motorista de aplicativo, 
reconhecido como Rafael 
Washington Correa Ribeiro, 
32 anos, foi morto a tiros 
por elementos ainda não 
identificados. O crime ocorreu 
no bairro da Ribeira, atrás de 
um supermercado, no Distrito 
Industrial.

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia
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O nosso abraço desta quarta-feira 
vai para a advogada Teresinha 
Marques, que estará hoje em 
mais uma edição de “Diálogos 
Jurídicos”, conversando sobre 
suas experiências. A live terá 
início  às 17h, e poderá ser 
acompanhada pelo Instagram @
anandafariasadvogada

• Aqui na minha cidade (São Luís) 
já acabou a quarentena quem 
decidiu foi o pessoal mesmo @
sensacionalislz

• Temos de parar de endeusar 
políticos, vivos ou mortos. Quem 
precisa de heróis é criança, 
adultos têm de saber analisar 
homens públicos em suas várias 
dimensões. Ou nunca sairemos 
do lodaçal em que estamos. @
veramagalhaes

•  Feliz é o Olavo de Carvalho, 
xingou o Bozo e recebeu um 
dinheirão. Fazemos isso todo dia 
e nem um obrigado recebemos. @
orlandoguerreir

•  O Estado de São Paulo tem 
mais mortes do que a Rússia 
e a Índia. E está batendo seus 
próprios recordes, dia após 
dia. No algoritmo oficial, isso 
signica: reabrir o comércio, fim 
da quarentena. Devia ter estudado 
matemática.... @marcelo_semer

•  Ao dizer que “a região norte 
nordeste está mais ligado ao 
inverno do hemisfério norte” o 
general da saúde misturou alhos 
com bugalhos, ouviu o galo cantar 
não sabe onde e meteu os pés 
pelas mãos. Numa frase só. Ser 
bom em logística deve ser isso. @
frednavarro

• Aos quinze, vinte anos, você 
acha que tem respostas pra tudo. 
Mais tarde, descobre que nem 
tinha entendido a pergunta. @
aperteoalt

• A OMS está se esforçando pra 
pulverizar toda sua credibilidade 
nessa pandemia. Caramba. Tem 
sido muito ruim a forma de 
comunicarem-se. Mal lêem um 
estudo, saem dando declaração 
duvidosa. @dryglesio

O velhinho, no leito de morte, 
pede pro neto ir buscar um 
pãozinho de queijo na cozinha.
Quando vê que o neto voltou com 
as mãos limpas, perguntou:
- Meu filho, cadê o pãozinho de 
queijo que pedi pra você trazer 
pro vovô???
- A vovó disse que os pãezinhos 
são pro velório!!!

CNT lança nova ferramenta
interativa para consulta de dados sobre 
transporte aéreo de cargas e passageiros 
Primeiro Painel CNT do 
Transporte traz indicadores e 
agiliza consulta a informações 
sobre o setor; segmento teve 
queda de mais de 30% no número 
de passageiros nos 4 primeiros 
meses do ano; em breve, serão 
lançados painéis para todos os 
modais
A CNT (Confederação Nacional 
do Transporte) lançou, ontem 
(9), mais uma ferramenta para 
consulta dinâmica de indicadores 
e análise de informações do 
setor transportador. Trata-se 
do Painel CNT do Transporte, 
disponível em cnt.org.br/
painel- cnt -transporte . 
O primeiro painel disponibilizado 
é do transporte aéreo de cargas 

e de passageiros. Nele, é 
possível fazer consultas de dados 
históricos da movimentação de 
passageiros e de cargas com 
diferentes filtros, como natureza 
de voo, origem, destino, 
nacionalidades das empresas, 
entre outros.
Os indicadores do Painel do 
Transporte - Aéreo permitem 
identificar, por exemplo, que, 
de janeiro a abril de 2020, o 
segmento - um dos mais afetados 
pela crise decorrente da pandemia 
do novo coronavírus - teve 27,7 
milhões de 
passageiros transportados, o que 
representa uma queda de 30,4% na 
comparação com mesmo período 
de 2019. Já as cargas pagas e 

correios transportados somaram 
353 mil toneladas, o 
que significa uma redução de 
16,7% em relação aos quatro 
primeiros meses do ano passado.
Considerando apenas o mês de 
abril de 2020, a queda no número 
de passageiros chegou a 95,2% e 
a de cargas pagas e correios foi de 
48% - na comparação com abril 
de 2019.
O presidente da Confederação 
Nacional do Transporte, 
Vander Costa, explicou que 
a ferramenta é mais uma 
aliada dos gestores do setor para 
a auxiliar na tomada de decisão, 
especialmente no atual momento.  
(CNT)

Roberto Rocha doa kit de nascentes 
para Parque Estadual de Mirador por 
meio da Codevasf 
A Associação Ambiental do 
Parque Estadual do Mirador- 
APERMIRA ganhou um 
importante reforço para ajudar 
em suas ações de preservação da 
maior unidade de conservação 
ambiental do Maranhão, 
localizada no município de 
Mirador. Nessa terça-feira, 9, o 
presidente da associação, Laércio 
Araújo, assinou um termo de 
convênio para recebimento 
de um kit de nascentes doado 
pelo senador Roberto Rocha 
(PSDB), por meio da Companhia 
de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e do 
Parnaíba- Codevasf. A assinatura 

foi realizada na sede da 8ª 
superintendência da Companhia, 
em São Luís.
O kit de nascentes foi solicitado 
ao senador Roberto Rocha 
pelo pré-candidato a prefeito 
Batista Lima (PSDB-MA) e 
pela liderança comunitária 
Armandinho Galvão. 
Batista Lima destacou a 
preocupação de Roberto 
Rocha com o meio ambiente 
no Maranhão: “O senador é 
um parlamentar muito sensível 
às causas do meio ambiente, 
principalmente no que se refere 
às nascentes do rio Itapecuru, 
além de ser muito devotado ao 

nosso estado. Com esse kit, ganha 
Mirador e ganha o Maranhão. Só 
temos a agradecer por esse apoio 
tão importante”, declarou.
Já Armandinho Galvão falou 
da importância do kit de 
nascentes para a região: “É uma 
satisfação enorme estar presente 
e testemunhar essa importante 
aquisição via Codevasf à 
APERMIRA. Esses equipamentos 
ajudarão na preservação do 
meio ambiente em nossa cidade, 
sobretudo, no Parque Estadual 
do Mirador. Quero agradecer 
ao senador Roberto Rocha pela 
preocupação em relação aos 
nossos rios”, disse.

62% dos óbitos registrados 
no Maranhão pela Covid-19 são 
do sexo masculino. Ao todo, já 
faleceram, segundo dados da 
Secretaria de Saúde, 774 homens. 
473 óbitos são de mulheres, o que 
corresponde a 38%.
Ao todo, até segunda-feira (8), 
1.247 pessoas já tinham falecido.
O número contrasta com o 
quantitativo de casos. Dos 49. 371 
casos confirmados da Covid-19 
no estado até a última segunda-
feira, 26.337 são mulheres, o que 
representa mais de 50% do total 
de casos.
Na outra ponta, os casos 
confirmados do sexo masculino 
são de 23.034, totalizando 47%.
Pesquisa mundial tenta buscar 
explicações
O maior número de óbitos 
pela Covid-19 em pessoas do 

sexo masculino parece ser uma 
tendência mundial. Pesquisadores 
começaram a analisar possíveis 
fatores que pudessem causar essa 
disparidade na letalidade, como 
biomarcadores e tratamentos para 
outras doenças, como o câncer.
Para buscar formas de amenizar 
a mortalidade mais alta entre 
homens, pesquisadores buscam 
abordagens diferentes das usadas 
para mulheres. Publicado no 
periódico científico Annals 
of Oncology, um estudo 
realizado pela Università della 
Svizzera italiana, na Suíça, 
indica que homens que estão 
realizando terapias de privação de 
andrógenos, TDA, para se curar 
do câncer de próstata podem estar 
menos suscetíveis à contaminação 
pelo novo coronavírus.

Retomado atendimento presencial em
todas as unidades do Detran-MA
O Detran-MA retomou o 
atendimento presencial de 
usuários, na segunda-feira 
(8). No primeiro dia foram 
agendados 3.609 atendimentos, 
em todo Estado, sendo que 1.045, 
realizados na Sede do órgão, na 
Vila Palmeira.
Todos os atendimentos presenciais 
para serem realizados, na Região 
Metropolitana de São Luís e nas 
15 Circunscrições Regionais de 
Trânsito do Maranhão, obedecem 
ao agendamento prévio que 
pode ser realizado pelo site do 
Órgão www.detran.ma.gov.br ou 
pelo telefone 3089-1514.
Para retornar ao atendimento 
presencial, o Detran-MA 
adotou uma série de medidas de 

prevenção contra o Coronavírus, 
como instalação de câmaras 
de desinfecção nas portas de 
entrada da sede, na Vila Palmeira 
e no Posto de Atendimento 
Avançado do Calhau, além de 
ações que incluem a utilização 
de máscaras de proteção por 
usuários e servidores, proteção 
de acrílico nos balcões de serviço 
e disponibilização de totem 
com álcool em gel, em todos os 
ambientes.
Durante o final de semana, todas 
as unidades do Órgão, em todo o 
Estado, passaram por um processo 
de limpeza e desinfecção. As 
áreas de atendimento receberam 
marcações no piso e separação 
de cadeiras, objetivando orientar 

o distanciamento seguro entre os 
usuários, além da divisão de áreas 
para os demais serviços.
A Diretora Geral do Detran-MA, 
Larissa Abdalla Britto, destacou 
a importância de ações de 
prevenção sanitária nos setores de 
atendimento presencial do Órgão. 
“Retomamos nossas atividades 
nos cercando de todas as medidas 
necessárias para preservar a saúde 
pública e garantir a segurança 
aos funcionários e aos usuários 
que buscam nossos serviços”, 
ressaltou.   
Durante o primeiro dia de 
atendimento presencial, o 
Detran-MA contou com o 
apoio operacional do Corpo de 
Bombeiros do Maranhão.

Gastão Vieira disse que decisão do governo em voltar atrás foi sensata

Revogação da portaria foi sensata e 
milhões de brasileiros precisam ser melhor 
assistidos na pandemia, diz Gastão
GIL MARANHÃO

Membro efetivo da Comissão 
de Educação da Câmara e do 
colegiado que analisa o Novo 
Fundeb, o deputado federal 
Gastão Vieira comemorou, nessa 
terça-feira (09), a revogação da 
portaria que transferia R$ 83,9 
milhões do programa Bolsa 
Família para a Secretária de 
Comunicação da Presidência 
da República. “Foi uma atitude 
sensata por parte do governo 
federal”, afirmou.
“Tirar dinheiro do orçamento 
do Bolsa Família para financiar 
o ‘Gabinete do Ódio’ é uma 
medida insensata, muito infeliz, 
descabida” avaliou o deputado.
Gastão Vieira reforçou que 
“Milhões de brasileiros, que o 
governo sequer olhava, estão 
nesta pandemia passando fome”.
“O auxílio emergencial de R$ 
600, 00 não é nada diante da 
situação, do quadro social de 
muitas famílias brasileira. E agora 
essa ajuda vai cair para a metade, 
R$ 300,00”, ressaltou.
“Só esse momento que nós 

estamos vivendo dá ensejo uma 
atitude desta. Felizmente, o 
governo federal voltou atrás com 
essa portaria do Bolsa Família”, 
acrescentou.
A Portaria 13.474/20, que 
abriu o crédito suplementar 
para remanejar os recursos do 
programa Bolsa Família, foi 

revogada pela Lei 13.866/20, 
publicada na edição do Diário 
Oficial da União, e assinada pelo 
próprio secretário Especial de 
Fazenda, Waldery Rodrigues – o 
mesmo que assinou na quinta-
feira da semana passada a 
primeira portaria, transferindo os 
recursos do programa.

62% dos óbitos no Maranhão pela 
Covid-19 são do sexo masculino

Rapidinhas

*** O TJMA – por meio da 
Coordenadoria Especial de 
Combate à Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher 
(CEMulher-TJMA), presidida 
pelo desembargador Cleones 
Cunha  – apoia a campanha “O 
Respeito, sim, deveria ser um 
vírus e contaminar todo mundo”, 
da 2ª Vara da Mulher de São Luís, 
que será lançada hoje (10). 

*** A iniciativa visa alertar, 
prevenir e conscientizar jovens, 
nas redes sociais e na imprensa, 
quanto a relacionamentos 
abusivos, em virtude da passagem 
do Dia dos Namorados (12 de 
junho).

*** Cleones Cunha ressalta 
a importância da ação, neste 
período de isolamento social, 
tendo em vista os alarmantes e 
crescentes índices de violência 
contra as mulheres, inclusive 
feminicídios.

*** A campanha pretende 
ressaltar a importância do respeito 
entre as pessoas; disseminar 
informações sobre Medidas 
Protetivas de Urgência para 
mulheres jovens; identificar mais 
cedo relacionamentos abusivos; 
divulgar os canais de atendimento 
da rede de enfrentamento à 
violência contra a mulher entre 
outros.
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Informe JP

Miudinhas
• O lockdown na Ilha de São Luís teve uma contribuição decisiva 
para salvar vidas e, até o momento, não há indicativos de uma 
segunda onda de coronavírus na região.

• Essa conclusão é amparada por gráficos e estudos divulgados nesta 
terça-feira (9) pelo secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula. 

• Os levantamentos foram feitos por técnicos e epidemiologistas da 
Secretaria de Saúde. São análises diárias que ajudam a entender a 
evolução do Covid-19. 

Atendendo pedido formulado em representação do Ministério 
Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral condenou o deputado Duarte 
Jr ao pagamento de multa de R$ 10 mil por “propaganda eleitoral 
antecipada”.
A representação se baseou em outdoor instalado na Avenida dos 
Holandeses, divulgando a imagem e nome do deputado, pré-candidato 
a prefeito de São Luís.
Uma liminar deferida em 20 de maio já havia determinado a retirada da 
divulgação irregular.
Na sentença, a juíza Cristiana Leite afirma que na placa, apesar de não 
haver pedido explícito de voto, “há exaltação da imagem do deputado 
que vai além da mera divulgação de ato parlamentar, configurando a 
propaganda eleitoral antecipada”.
“A divulgação de atos parlamentares não pode ser usada por pré-
candidato como subterfúgio para sua promoção pessoal que incorra 
em propaganda antecipada às eleições de 2020, pois nesse tipo de ato 
sinaliza à população ser este o candidato mais apto a exercer o cargo de 
prefeito”, diz a sentença.

A Assembleia Legislativa 
aprovou, nessa terça-feira (9), em 
sessão remota, projetos de lei que 
resguardam os direitos das vítimas 
e combatem a violência doméstica 
no período da pandemia, além 
de decretos legislativos com o 
reconhecimento do estado de 
calamidade pública em mais 
14 municípios maranhenses. 
Também foi aprovado o Projeto 
de Resolução Legislativa da Mesa 
Diretora que altera o Regimento 
Interno da Casa e regulamenta 
o retorno gradual do expediente 
presencial na Assembleia.
A sessão foi convocada e 
conduzida pelo presidente 
Othelino Neto. O parlamentar 
destacou que, mesmo com a 
pandemia, o legislativo estadual 
não deixou de cumprir o seu 
papel constitucional de legislar, 
chegando, ontem, à nona 
sessão virtual para apreciação 
e aprovação de matérias 
importantes para o enfrentamento 
deste período.
PROTEÇÃO À MULHER 
Entre os itens aprovados na 
sessão de ontem estão também os 
projetos dos deputados Felipe dos 
Pneus e Helena Duailibe voltados 
para o combate e prevenção à 
violência doméstica durante a 
pandemia. O primeiro estabelece 

diretrizes para o Programa 
Estadual “Proteção da Vida das 
Mulheres: Combate à Covid-19 
e à Violência Doméstica”. 
O segundo projeto institui o 
formulário eletrônico de avaliação 
de riscos “Maria Firmina”.
Durante a sessão, Othelino 
destacou a sanção, segunda-
feira, do projeto de sua autoria 
que objetiva reforçar a proteção 
à mulher contra a violência 
doméstica.
Foi aprovado, ainda, o Projeto de 
Resolução Legislativa da Mesa 

Diretora, que altera o Regimento 
Interno da Casa e estabelece 
normas para o retorno gradual 
do expediente presencial no 
Legislativo Estadual.
“Nós percebemos que já existe 
o reinício de algumas atividades 
do setor público. O Poder 
Executivo começa, também, 
ainda que gradualmente, a ter o 
seu expediente presencial, assim 
como o Poder Judiciário, que já 
retorna no próximo dia 15. Então, 
a Assembleia também precisa 
cumprir este papel”, assinalou 

Othelino.
SOLIDARIEDADE E 
HOMENAGEM

O plenário virtual aprovou, ainda, 
requerimento dos deputados 
Othelino Neto e Roberto Costa 
com mensagem de apoio à 
cantora Alcione Nazareth pelas 
recentes declarações racistas e 
preconceituosas proferidas pelo 
presidente da Fundação Palmares, 
Sérgio Camargo. 
Os parlamentares também 
aprovaram requerimento de 
Rildo Amaral congratulando 
as instituições e pessoas que 
colaboraram para a implantação e 
operação do Centro Ambulatorial 
de Combate à Covid-19 em 
Imperatriz.
CALAMIDADE PÚBLICA
O plenário também apreciou e 
aprovou projetos reconhecendo 
estado de calamidade pública em 
mais 14 municípios maranhenses. 
São eles: São Pedro da Água 
Branca, Vila Nova dos Martírios, 
São Bento, Gonçalves Dias, 
Senador La Rocque, Afonso 
Cunha, Pedro do Rosário, 
Itapecuru-Mirim, Pastos Bons, 
Governador Archer, Cedral, 
Aldeia Altas, Apicum Açu e 
Governador Eugênio Barros.

Sessão da Assembleia Legislativa aprova ações de
interesse dos maranhenses no combate à Covid-19

Na sessão por videoconferência de ontem, convocada por Othelino 
Neto, foram aprovados vários projetos importantes

GIL MARANHÃO

A sugestão do presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
Roberto Barroso, de adiar “por 
algumas semanas” as eleições 
municipais de 20202, acontecendo 
entre novembro e dezembro, 
endossando o consenso dos 
especialistas, será analisada e 
decidida pelos lideres partidários 
da Câmara e Senado nas próximas 
semanas
Esta é a opinião dos presidentes 
do Senado, Davi Alcolumbre, 
e da Câmara, Rodrigo Maia, 
após reunião com Barroso 
realizada nessa segunda-feira (8). 
Maia e Alcolumbre sugeriram 
um encontro com os demais 
parlamentares para embasar a 
decisão final do Congresso.
Segundo Barroso, sua 
sugestão endossa o consenso 
dos especialistas. “Todos os 
especialistas têm posição de 
consenso de que vale a pena adiar 
por algumas semanas, mas não 
deixar para ano que vem [2021], 
porque não muda muito do ponto 
de vista sanitário. Eles acham que 
agosto, setembro, a curva pode 
ser descendente”, argumentou o 
ministro.
No encontro, o presidente do TSE 
também destacou que o tribunal 
trabalha com a possibilidade de 
ampliar o período de votação nos 
dias da eleição para 12 horas e 
de promover campanhas para a 
votação em horários conforme 
a faixa etária dos eleitores. 
Barroso também pediu ajuda 
do Congresso para obtenção de 

doações materiais de proteção 
aos mesários e eleitores, como 
máscaras e álcool em gel.
REUNIÃO COM 
MÉDICOS 
Na próxima semana está agendada 
uma reunião entre os líderes 
partidários do Congresso Nacional 
com um grupo de médicos 
com vista a analisar o quadro 
da pandemia no Brasil e tratar 
sobre o adiamento das eleições 
municipais previstas para outubro.
O grupo de médicos inclui 
epidemiologistas, infectologistas 
e um sanitarista, além de 
um biólogo e de um físico 
especializado em estatísticas de 
pandemia.

Os especialistas têm aconselhado 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) e defendido a mudança 
da data do pleito em função da 
pandemia de covid-19.
ADIAMENTO/ELEIÇÕES 
Deputados e senadores têm 
defendido o adiamento das 
eleições municipais desde o 
início da pandemia, em março. 
Maia e Alcolumbre lembraram, 
no entanto, que o adiamento das 
eleições precisa ser aprovado 
pelos parlamentares através 
de uma proposta de emenda à 
Constituição (PEC), pois a Carta 
Magna prevê que as eleições 
ocorram no primeiro domingo de 
outubro.

A duração do mandato de 
prefeitos e vereadores, de quatro 
anos, também é uma regra 
constitucional que precisaria ser 
abordada caso o pleito fique para 
o ano que vem.
Uma Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) sobre 
adiamento das eleições municipais 
foi apresentada no início deste 
mês pelo senador José Maranhão 
(MDB-PB). A PEC propõe o 
adiamento por dois meses de todo 
o calendário eleitoral, a começar 
pelas convenções partidárias 
(previstas para julho). No entanto, 
uma decisão final a respeito da 
data das eleições não deverá ser 
tomada antes do fim de junho. 
(COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA 
SENADO)

Congresso decidirá sobre proposta de Barroso
de realizar eleições em novembro e dezembro

Reunião entre Barroso, Alcolumbre e Maia em que foi posposto encontro com os médicos para analisar 
grau da pandemia

O Ministério Público Eleitoral (MPE) enviou 
um ofício ao Congresso Nacional defendendo 
a manutenção das datas das eleições 
municipais de outubro. A mudança é discutida 
em função da pandemia do novo coronavírus.
Pelas regras constitucionais, neste ano, o 
primeiro turno da disputa deve ocorrer 4 de 
outubro, e o segundo turno em 25 de outubro.
Segundo o vice-procurador-geral Eleitoral 
Renato Brill de Góes, a adoção de um 
protocolo e a redução do número de casos da 
Covid-19, de acordo com estudos estatísticos, 
permitem a manutenção do calendário 
eleitoral.
Para Góes, caso o adiamento seja inevitável, 
a melhor alternativa é realizar as votações em 
25 de outubro (1º turno) e 15 de novembro (2º 
turno).

O documento foi encaminhado ao presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre, e ao presidente 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
Um dos argumentos do MPE é que adiar as 
eleições poderia impactar na fiscalização 
do pleito. O vice-procurador-geral Eleitoral 
defende ainda que os mandatos em curso não 
sejam prorrogados.
O MPE afirma considerar fundamental 
assegurar um prazo razoável entre a votação 
e a diplomação dos eleitos para que seja 
exercido o dever público “de defesa da lisura e 
da legitimidade do processo eleitoral, por meio 
do ajuizamento de eventuais ações judiciais”.
No ofício, o procurador cita estudo realizado 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) em parceria com a Universidade 
de Bordeaux, na França. De acordo com 

o levantamento, os números de casos da 
Covid-19 devem se estabilizar no fim de julho.
“Nesse contexto, entende-se que a curva 
preditiva de tais pesquisas permite sejam 
mantidas as datas estabelecidas no art. 29, 
II, da Constituição Federal para a realização 
das eleições, afastando-se a hipótese de seu 
adiamento”, afirma.
Góes cita ainda que a Coreia do Sul realizou, 
em 15 de abril, já em meio à pandemia, as 
eleições parlamentares previstas para aquela 
data. Na oportunidade, 66,2% da população 
compareceram às urnas, configurando a mais 
alta taxa de participação desde 1992.
Outro ponto citado pelo vice-procurador é 
que ao menos nove países, entre eles, Estados 
Unidos, Espanha e Chile realizarão eleições 
em 2020. (G1)

ABDIAS PINHEIRO/TSE

Ministério Público Eleitoral defende manter
em outubro as eleições municipais deste ano

Apoio a medidas 
sanitárias (I)
Entidades empresariais lançaram 
nota pública em apoio às 
medidas sanitárias do Governo 
do Maranhão, fazendo um 
alerta à população e buscando 
o cumprimento das medidas 
de distanciamento social 
e protocolos de segurança 
sanitária.
Os protocolos sanitários visam 
prevenir o surgimento de novos 
casos do coronavírus (Covid-19) 
e foram elaborados após diálogos 
da Seinc com diversos segmentos 
e entidades representativas de 
classe, além das medidas terem 
sido submetidas a aprovação pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES).
“Se não houver o engajamento 
da sociedade na direção 
do cumprimento dessas 
medidas sanitárias, tão logo 
será observada a volta do 
crescimento de casos de 
Covid-19 na Ilha de São Luís e, 
consequentemente, a paralisação 
novamente dos setores 
comerciais, comprometendo, 
inclusive, o cronograma das 
próximas etapas”, disse a nota.
Apoio a medidas 
sanitárias (I)
“É preciso que todos estejam 
unidos pela proteção da 
vida, evitando novos casos 
de contaminação, inibindo a 
proliferação do vírus, impedindo 
as mortes de mais maranhenses, 
assim como prevenindo um caos 
econômico com o fechamento 
de empresas e demissão dos 
trabalhadores”, afirma a nota em 
outro trecho.
A nota é assinada por quatro 
entidades que representam 
empresas do setor de comércio, 
são elas: Associação Comercial, 
Câmara de Dirigentes Lojistas, 
Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas e 
Fecomércio-MA.
‘Grande passo’ (I)
O secretário Simplício Araújo 
(Indústria, Comércio e Energia) 
disse que o apoio das entidades 
e o cumprimento das medidas 
por parte de empresários e da 
população serão “um grande passo 
para que, com união, se possa 
vencer a guerra contra o vírus e 
manter a saúde das empresas e 
principalmente das pessoas”.
“Estamos em um período 
transitório que ainda requer 
uma série de cuidados”, disse o 
secretário.
Segundo ele, o distanciamento 
social, uso de máscara e o 
cumprimento de forma efetiva dos 
protocolos sanitários são grandes 
armas na luta contra o coronavírus.
‘Grande passo’ (II)
“Devemos lembrar que se 
voltarmos a fechar o comércio 
devido a alta no número de 
casos, teremos consequências 
ainda maiores economicamente”, 

ressaltou Simplício Araújo.
Para as entidades, “se não 
houver o engajamento 
da sociedade na direção 
do cumprimento dessas 
medidas sanitárias, tão logo 
será observada a volta do 
crescimento de casos de 
COVID-19 na Ilha de São Luís”.
“Consequentemente, a 
paralisação novamente 
dos setores comerciais, 
comprometendo, inclusive, 
o cronograma das próximas 
etapas”. acrescentaram.
Flávio Dino agradece a 
ministro
O governador Flávio Dino 
usou suas redes sociais, nesta 
terça-feira, 9, para agradece ao 
Ministério da Saúde o envio de 
30 respiradores ao Maranhão.
“Registro e agradeço o envio, 
pelo Ministério da Saúde, de 
mais 30 respiradores  ao Governo 
do Maranhão, nos termos do 
diálogo que mantive, na semana 
passada, com o ministro Eduardo 
Pazuello”, postou Dino.
“Desinteresse de 
Bolsonaro” (I)
O deputado federal Márcio 
Jerry destacou, nessa terça-
feira (9), um estudo elaborado 
pela liderança do PCdoB que 
revela que dos R$ 303,5 bilhões 
autorizados pelo Congresso 
para o combate ao coronavírus, 
apenas R$ 118 bilhões (39%) 
foram executados e pagos, 
sendo R$ 76,4 bilhões para o 
benefício emergencial (50% do 
disponível).
“Estes dados mostram o grau 
de elevada incapacidade e 
absurdo desinteresse do governo 
Bolsonaro no combate aos 
efeitos graves da pandemia. 
Misto de incompetência com 
falta de vontade política que 
vitima milhões de brasileiros”, 
disse Jerry.
“Desinteresse de 
Bolsonaro” (II)
Jerry lembrou que o 
reconhecimento legal da 
pandemia (Lei nº 13.979/2020) 
completou quatro meses no 
último dia 6 de junho, e que, 
embora o Brasil já ocupe a 
terceira posição no ranking de 
países com o maior número de 
mortes causadas pela covid-19, o 
governo segue retendo recursos 
orçamentários.
Do montante, segundo o 
deputado, o levantamento 
apontou que o governo federal 
repassou apenas 50% dos 
R$ 152 bilhões destinados 
ao pagamento do auxílio 
emergencial e apenas 19% do 
montante disponível de R$ 
9,8 bilhões que deveriam ser 
disponibilizados a empregados, 
como parte do abono 
emergencial.

Justiça Eleitoral multa Duarte
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EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 1.ESPECIE: CONTRATO N° 
136/2020 – firmado em 28/05/2020 com a empresa PARMA-
GASES COMERCIO DE GASES E SERVICOS LTDA CNPJ: 
32.754.143/0001-85 e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 
13.863.418/0001-74. 2.Processo Administrativo nº 10.015/2020. 
3.MODALIDADE: Dispensa n° 13/2020, com fundamento na 
Lei nº 8.666/93. 4.OBJETO: Contratação de empresa para for-
necimento de gases medicinais e suprimentos a fim de suprir 
as necessidades Hospital Municipal de Itinga do Maranhão/MA. 
5.VALOR: R$ 330.480,00 (Trezentos e trinta mil, e quatrocen-
tos e oitenta reais). 6.DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Ficha: 629 
10.302.0210.2067.0000 Atendimento Ambulatorial, Emergencial 
e Hospitalar – Material de Consumo, Material Hospitalar Ficha: 
562 10.122.0052.2165.0000 Manutenção do Fundo Municipal de 
Saúde – Material de Consumo – Material Hospitalar Natureza: 
3.3.90.30.36. 7.VIGÊNCIA: 6 (seis) meses. 8.SIGNATÁRIOS: 
Pela contratante Adriana da Silva Gomes e pelo contratado ERA-
CILDO BARBOZA DE SOUSA. 

Adriana da Silva Gomes
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 1.ESPECIE: CONTRATO N° 
106-A/2020 – firmado em 04/05/2020 com a empresa ROM 
CARD – ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI CNPJ: 
20.895.286/0001-28 e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE ITINGA DO MARANHÃO CNPJ: 18.596.212/0001-
49. 2.Processo Administrativo nº 09.004/2019. 3.MODALIDA-
DE: Pregão Presencial n° 031/2019, com fundamento na Lei nº 
8.666/93. 4.OBJETO: Contratação de empresa para administra-
ção e emissão de cartão magnético, para atender os benefici-
ários do Programa Saúde na Mesa, conforme Lei Municipal n° 
313/2018. 5.VALOR: R$ 180.875,00 (Cento e oitenta mil, e oito-
centos e setenta e cinco reais). 6.DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
Ficha: 689 08.244.0125.2-083 Manutenção do Fundo Municipal 
de Assistência Social Natureza: 3.3.90.39 Fonte do Recurso: 
1.001. 7.VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 8.SIGNATÁRIOS: Pela 
contratante Ranieri Lau Brito e pelo contratado JEFERSON DE 
ARAÚJO SANTOS. 

Ranieri Lau Brito
Secretária Municipal de Assistência Social

GIL MARANHÃO

O líder do PTB na Câmara, Pedro 
Lucas Fernandes (MA), destacou, 
nessa terça-feira, 9, na Câmara 
dos Deputados, o “Selo Turismo 
Responsável - Limpo e Seguro”.
O parlamentar maranhense enviou 
a indicação, no dia 28 de abril, 
ao ministro do Turismo, Marcelo 
Álvaro Antônio, propondo a 
criação do selo/certificação 
“Estabelecimento Clean & Safe” 
para empreendimentos turísticos e 
empresas do setor pós-pandemia, 
noticiada em primeira mão pela 
reportagem do Jornal Pequeno.
Pedro Lucas argumentou que o 
setor turístico foi um dos mais 
afetados pela pandemia do novo 
coronavírus. “Diante desse cenário 
de calamidade houve turistas 
que cancelaram ou adiaram as 
suas férias, companhias aéreas 
encerram rotas, cancelando voos 
e hotéis fechados por tempo 
indeterminado, trazendo prejuízos 
incalculáveis para a economia 
brasileira”, citou no oficio ao 
ministro.
De acordo como Pedro Lucas, o 
selo visa incrementar novamente 
o setor turístico nacional pós-
pandemia, de forma segura e de 
risco de contágio, tanto para os 
profissionais do setor, como os 
turistas.
Fernandes disse que 
empreendimentos turísticos, 
empresas do setor do turismo, 
agências de viagem, hotéis, 
aeroportos poderão solicitar o 
selo, assegurando o cumprimento 
de medidas sanitárias de 

contenção da Covid-19, bem 
como de outras eventuais 
infeções, com vista a fazer do 
Brasil um destino protegido e 
responsável.
SUGESTÃO ACATADA
“Fico feliz de poder ter 
contribuído com o Ministério 
do Turismo com essa sugestão 
de um selo que traz segurança 
para os turistas usarem os 
estabelecimentos, de acordo 
com o protocolo de combate à 
Covid-19 nesse período e pós-
pandemia”, declarou.
O SELO 
De acordo com o Ministério 
do Turismo, o selo conta com 

diretrizes voltadas para 15 
diferentes atividades do Cadastro 
Nacional do Turismo (Cadastur). 
Empreendimentos e empresários 
do Turismo terão acesso ao selo 
ao seguirem os protocolos de 
segurança que foram construídos 
em conjunto com a Anvisa e 
com os próprios segmentos 
turísticos, levando em conta 
medidas adotadas por entidades 
internacionais e pelo Ministério 
da Saúde.
“Com essa iniciativa, o Brasil se 
posiciona no cenário doméstico 
e internacional como um destino 
seguro e preparado para atender 
um novo perfil de turista que 
surgirá após a pandemia. Um 

turista mais interessado e 
preocupado com a adoção de 
medidas sanitárias e de higiene. 
O selo criado pelo Ministério 
do Turismo é gratuito e será 
utilizado em todo o Brasil, sendo 
um diferencial extremamente 
relevante nesse “novo” turismo. 
Apesar de trabalharmos neste 
momento com 15 segmentos 
turísticos, poderemos ampliar 
esses protocolos a qualquer 
momento”, ressaltou o ministro 
Marcelo Álvaro Antônio.
Para ter acesso ao selo, as 
empresas e guias de turismo 
precisam estar devidamente 
inscritos no Cadastur.
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Duplo “não” ao Cabo
O famoso Cabo Anselmo, militar infiltrado em movimentos 
subversivos e que entregou centenas de guerrilheiros durante o regime 
militar, teve pedido de anistia negado no Governo de Jair Bolsonaro. 
O mesmo já havia acontecido durante o Governo de Dilma Rousseff 
(2011). Na Portaria 1.532, o Ministério dos Direitos Humanos 
indeferiu a solicitação de José Anselmo dos Santos que poderia lhe 
render uma indenização mensal vitalícia, como ‘perseguido político’ 
do regime (Processo nº 2004.01.42025) – aos que estranham a 
demanda, seria como um reconhecimento dos serviços prestados 
ao Governo. Em revisão de processos na semana passada, aliás, 
o Ministério anulou 295 anistias políticas concedidas a cabos da 
Aeronáutica após a redemocratização do País.  

Memória JB
Joaquim Barbosa, quando 
deixou o STF, passou pelo 
mesmo constrangimento na 
seccional do DF, mas conseguiu 
a duras penas. 
Dirceu.adv
A OAB que fez jogo duro 
com Barbosa e agora pode 
atazanar a vida de Moro é a 
mesma que fechou os olhos 
na seccional de São Paulo 
e deixava José Dirceu, já 
condenado no Mensalão, 
transitar com carteirinha de 
advogado. .. Dirceu só teve a 

carteirinha cassada após pressão 
de entidades e uma discreta 
bronca do Conselho Federal na 
seccional paulista. 
Meio Ambiente
A AES Tietê, empresa produtora 
de energia elétrica para o País, 
anunciou investimento de R$ 
6 milhões neste ano em ações 
para preservar ecossistemas. A 
Companhia é responsável pelo 
repovoamento de 2,5 milhões de 
peixes, pela produção e plantio 
de milhares de árvores nativas 
e o monitoramento de animais 
silvestres.

O deputado federal Edilázio 
Júnior protocolou uma ação 
popular na 21ª Vara Cível de 
Brasília, com pedido de liminar, 
para que o Estado do Maranhão, 
o Consórcio Nordeste e a Hemp-
Care Pharma sejam obrigados a 
devolver aos cofres públicos os 
mais de R$ 4,9 milhões que o 
governo estadual, segundo ele, 
repassou ao consórcio para a 
compra de 30 respiradores que 
seriam utilizados em UTIs de 
Covid-19. Segundo o parlamen-
tar, os respiradores não foram 
entregues pela empresa.
Na ação, Edilázio pede, ain-
da, que os responsáveis sejam 
obrigados a pagar dano moral 

coletivo de valor igual ao desem-
bolsado pelos equipamentos que 
não chegaram ao Maranhão.
“Os fatos e as provas atestam a 
ausência de lisura na gestão do 
patrimônio público e a prática de 
ato ilícito, ao realizar adianta-
mento do pagamento mesmo sem 
ter o recebimento dos respirado-
res, o que não se coaduna com 
os princípios mais básicos do 
direito administrativo e do que s 
e entenda por aquisição idônea”, 
sugere trecho da ação.
“AGONIA” NOS
HOSPITAIS
Edilázio afirma que o caso é 
ainda mais grave quando anali-
sado no contexto da pandemia 

do novo coronavírus, em que 
vários maranhenses infectados 
“agonizam nos hospitais” princi-

palmente em virtude da falta de 
equipamentos como ventiladores 
mecânicos.

Pedro Lucas destaca lançamento
do Selo de Turismo Responsável

Proposta de Pedro Lucas foi acatada pelo Ministério do Turismo e visa incrementar o setor pós-pandemia 
com segurança para os turistas

Edilázio aciona Justiça por devolução
de recursos pagos por respiradores

Edilázio protocolou uma ação popular na 21ª Vara Cível de Brasília

75 anos
A crise sanitária e da economia forçou o fechamento em Pomerode 
(SC) da fábrica de Porcelanas Shimidt, que desde 1945 operava na 
cidade. A empresa vai manter o parque fabril apenas de Campo Largo 
(PR).
País do jeitinho
Sem fiscalização e com o STF dando poderes a prefeitos e  
governadores (que batem cabeça), o brasileiro encontra cenários 
complicados Brasil adentro. Em Monte Verde, distrito turístico de 
Camanducaia (MG), só entra quem tem reserva hotel. 
Galeão
A concessionária que administra o Aeroporto do Galeão jura que não 
demitiu um funcionário sequer, nessa crise que praticamente fechou 
aeroportos.

Invisível
Para amigos de Cabo Anselmo, 
ele foi “destruído pela esquerda 
e abandonado pela direita”. E 
afirmam que não consegue, 
hoje, nem emitir um documento 
de identidade.
Caixa forte
A reviravolta histórica renderá 
economia de R$ 31,5 milhões 

por mês aos cofres da União. 
O ministro Paulo Guedes 
agradece.
Cenário
O ex-ministro da Saúde Luiz 
Mandetta lembrou bem: o 
Governo, ao recontar números 
de mortos e driblar a imprensa, 
tenta matar o carteiro, que é 
apenas o portador da notícia 
ruim.

Dragão na praça
Além do comércio, a inflação também voltou, pelo menos em Brasília. 
Num quioesque de rua, um bombom antes a R$ 1, saiu a R$ 1,50; 
um envelope pardo tamanho A4 (antes R$ 0,30) já está a R$ 1. Uma 
famosa chocolateria nacional cobra R$ 41 por 100 gramas (isso!) de 
bombons com recheio de licor. Registrou ontem leitor da Coluna.
Justiça a Miguel
A última capitania hereditária a passar para o domínio direto da Coroa 
foi Pernambuco, em 1716. Mas hoje o Estado continua com algumas, 
tendo como o capitão o governador Paulo Câmara (PSB) e aliados 
como a família Hacker (controla três cidades do litoral Sul). É de lá 
que vem a primeira-dama indiciada pela morte de Miguel Otávio.

Moro 
perseguido?
Há um discreto 
movimento de 
advogados criminalistas 
para barrar a carterinha 
de advogado ao 
e-juiz Sérgio Moro na 
seccional da OAB do 
Paraná. 
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EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 1.ESPECIE: CONTRATO N° 
133/2020 – firmado em 07/05/2020 com a empresa KL SERVI-
ÇOS E LOCAÇÃO EIRELI CNPJ: 23.413.728/0001-40 e PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO/MA CNPJ: 
01.614.537/0001-04. 2.Processo Administrativo nº 03.005/2020. 
3.MODALIDADE: Pregão Presencial n° 15/2020, com fundamen-
to na Lei nº 8.666/93. 4.OBJETO: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para 
frota de veículos e máquinas de propriedade da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO/MA, pelo sistema de 
registro de preços. 5.VALOR: R$ 99.773,20 (Noventa e nove mil, 
setecentos e setenta e três reais, e vinte centavos). 6.DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: Ficha: 98 04.122.0052.2018.0000 Manuten-
ção da Sec. de Agricultura, Pesca e Abastecimento, Prestação 
de Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica, Manutenção e 
Conservação de Veículos Natureza: 3.3.90.39 Fonte do Recurso: 
19. 7.VIGÊNCIA: 31/12/2020. 8.SIGNATÁRIOS: Pelo contratan-
te Jefferson Auteliano Carvalho Dutra e pela contratada NAINA 
RODRIGUES FIRMINO. 

Jefferson Auteliano Carvalho Dutra
Secretário Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 1.ESPECIE: CONTRATO N° 
134/2020 – firmado em 22/05/2020 com a empresa P G 
AGUIAR VIEIRA CNPJ: 27.967.465/0001-72 e FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 13.863.418/0001-74. 2.Processo 
Administrativo nº 10.013/2020. 3.MODALIDADE: Dispensa 
n° 11/2020, com fundamento na Lei nº 8.666/93. 4.OBJETO: 
Contratação de empresa para fornecimento de veículo tipo 
pick up adaptado para ambulância. 5.VALOR: R$ 99.000,00 
(Noventa e nove mil reais). 6.DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
Ficha: 566 10.305.0245.2190.0000 Manutenção do Fun-
do Municipal de Saúde, Aquisição de Materiais, Veículo de 
Tração Mecânica Natureza: 3.3.90.52.52 Fonte do Recurso: 
1.114.0000 e 1.100.0000. 7.VIGÊNCIA: 31/12/2020. 8.SIG-
NATÁRIOS: Pela contratante Adriana da Silva Gomes e pelo 
contratado PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA. 

Adriana da Silva Gomes
Secretária Municipal de Saúde

LUCIENE VIEIRA

Na manhã dessa terça-feira 
(9), uma operação da Polícia 
Federal (PF), com o apoio da 
Controladoria Geral da União 
(CGU), cumpriu mandados 
contra envolvidos em supostas 
irregularidades nas contratações 
emergenciais de máscaras, com 
licitação, para o combate à 
Covid-19, feitas pelas secretarias 
municipais de Saúde de São 
Luís e São José de Ribamar. 
Três empresários envolvidos 
no escândalo foram presos. 
De acordo com a PF, eles são 
suspeitos de integrar uma 
organização criminosa para a 
comercialização das máscaras, 
com preços bem acima do valor 
de mercado. Ao todo, 320 mil 
máscaras foram vendidas por R$ 
9,90 cada. De acordo com a PF, o 
preço médio de uma máscara seria 
de R$ 3,17.
As investigações são feitas por 
meio da “Operação Cobiça 
Fatal”. De acordo com a Polícia 
Federal, tudo começou a partir 
de uma análise da PF e da CGU, 
no site do Tribunal de Contas 
do Estado do Maranhão (TCE-
MA), endereço da internet que 
qualquer cidadão pode acessar. Os 
valores na compra das máscaras 
seriam, segundo a Polícia Federal, 
divulgados no mural do portal 
Covid-19 do site do TCE-MA.
A Polícia Federal disse que 
ontem deflagrou apenas a 
parte ostensiva da operação, 
envolvendo 60 policiais federais. 
Se comprovados, os crimes 
acarretam em desvio de recursos, 
fraudes em licitações, lavagem de 
dinheiro e associação criminosa. 
O juiz Luís Regis Bomfim, 
da 1ª Vara da Justiça Federal, 
assinou três mandados de prisão 
temporária, e 14 mandados de 
busca e apreensão. De acordo 
com a superintendente regional 
da Polícia Federal, Cassandra 
Ferreira Alves Parazi, não houve 
condução coercitiva.
Os mandados de busca e 
apreensão foram cumpridos em 
órgãos públicos de São Luís e 
São José de Ribamar, em sedes de 
empresas, e nas residências das 
pessoas presas. A PF informou 
que o almoxarifado da Secretaria 
Municipal de Saúde de São Luís 
(Semus) – instalada atrás do 
Parque do Bom Menino, no centro 
da capital maranhense – foi um 
dos locais de busca e apreensão. 
A Polícia Federal busca saber 
se as máscaras foram, de fato, 
entregues, e por isso, para checar 
o controle de estoque, é que a PF 
esteve no almoxarifado da Semus.
De acordo com o órgão federal, 
empresas de fachadas compraram 
máscaras por um preço, e 

venderam por outro preço maior 
“exageradamente”. A Polícia 
Federal disse que houve casos 
em que a empresa comprou cada 
máscara por R$ 2,90, e vendeu 
por R$ 9,90. Segundo a Polícia 
Federal, as provas são as notas 
fiscais de compra e venda.
Cassandra Parazi garantiu que a 
Polícia Federal comprova o valor 
médio de mercado das máscaras, 
de R$ 3,17. A superintendente 
regional da PF no Maranhão disse 
também que R$ 9,90 pagos por 
cada uma das 320 mil máscaras é 
uma “demonstração praticamente 
inequívoca” de que houve um 
superfaturamento na compra 
desses itens.
“Esta não é a única constatação. 
A própria Secretaria Municipal 
de São Luís comprou poucos 
dias antes máscaras idênticas 
às de R$ 9,90, com cotação 
expressivamente inferior a essa, 
que seria o ‘preço normal de 
mercado’”, frisou Parazi.
A superintendente disse também 
que a licitação para compra de 
máscaras com valor taxado como 
normal ainda estava vigente 
quando a Semus optou por fazer 
nova licitação, desta vez com 
preço superfaturado. A Polícia 
Federal não informou a quantia 
desviada, mas o total de tudo que 
foi arrecadado na comercialização 
das máscaras, que seria o 
montante de R$ 2.306.600,00.
ENVOLVIMENTO DE 
SERVIDORES PÚBLICOS
De acordo com o delegado da 
Polícia Federal Júlio Sombra, 
há medidas construtivas 

contra servidores públicos, 
relacionadas à investigação de 
superfaturamento na compra de 
máscaras. O delegado informou 
que aguarda resultados referentes 
a essas medidas construtivas para 
que na próxima fase da “Operação 
Cobiça Fatal” seja identificado 
o rastro do dinheiro. “Não 
foram somente os empresários 
que conseguiram a proeza de 
desviar a quantia volumosa de 
recurso. Tudo indica que há, sim, 
servidores públicos envolvidos. 
As investigações tendem a 
evoluírem, esses servidores 
públicos serão identificados”, 
enfatizou Júlio Sombra.
OUTROS MUNICÍPIOS
A Polícia Federal informou que as 
empresas, envolvidas no esquema 
de superfaturamento na compra 
de máscaras, agiram da mesma 
forma em outras cidades do 
Maranhão, como Lago do Junco, 
Icatu, Porto Rico e Cajapió. “Há 
um inquérito específico que apura 
conluio em Matinha e Timbiras. 
Há uma empresa envolvida nas 
licitações superfaturas que ganhou 
o processo licitatório nestes dois 
municípios, mudando apenas o 
nome”, informou o delegado.
BLOQUEIOS
Júlio Sombra informou que os 
valores desviados devem ser 
revertidos para a sociedade. “Por 
isso, solicitamos e foi deferido 
pelo Poder Judiciário o bloqueio 
de bens, tanto de imóveis e contas 
bancárias dos investigados, 
quanto às apreensões de veículos 
particulares dos empresários”, 

informou o delegado. De acordo 
com Júlio Sombra, foram 
apreendidos cerca de quatro 
carros de luxo, mas o total destes 
veículos não se compara, em 
preço, aos R$ 2.306.600,00.
ESCLARECIMENTOS DA 
SEMUS
Sobre a operação da Polícia 
Federal, a Secretaria Municipal 
de Saúde (Semus) esclarece 
que “em todos os contratos 
executados pela pasta, os critérios 
de transparência, seriedade e 
publicidade são norteadores, 
garantindo, desta forma, a 
lisura e a boa prática no trato 
dos itens públicos”. Quanto à 
peça que motivou a operação 
na manhã dessa terça-feira (9), 
a Semus confirmou a compra 
com a empresa citada no devido 
processo de apuração e ressalva 
que a relação de contratação 
atendeu aos critérios legais, entre 
os quais, o menor preço proposto 
pelo mercado na ocasião da 
compra. A Semus reforçou que 
consulta banco de preços para 
assegurar-se que os valores da 
compra estão condizentes com os 
praticados no mercado. Por fim, 
a Secretaria reiterou que, durante 
o cumprimento do mandado de 
busca e apreensão, na sede da 
pasta, disponibilizou todos os 
documentos solicitados pelo 
órgão e se mantém a disposição 
para todos os esclarecimentos 
que se fizerem necessários. E, 
ainda, que confia na seriedade da 
Polícia Federal na condução da 
investigação.

“Cobiça Fatal”
Operação da PF cumpre mandados contra 
envolvidos em suposto superfaturamento 
na aquisição de EPIs  

Ação policial aconteceu nas primeiras 
horas de ontem, nas cidades de São 
Luís e São José de Ribamar, resultando 
na prisão de três empresários

Segundo as investigações, empresas 
de fachada teriam arrecadado mais de 
R$ 2 milhões na compra de máscaras 
com valores acima do mercado

Policiais federais saem da sede da Semus, após cumprimento de mandados de busca e apreensão

GILSON FERREIRA

Cláudio 
Humberto
www.diariodopoder.com.br

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“Não tem problema nenhum para o Ministério da Saúde”
Ministro interino Eduardo Pazuello (Saúde), sobre mudar - ou não - a 
forma de divulgar dados do Covid no Brasil

PODER SEM PUDOR

Pistolão no PT
Ministro do Planejamento 
do segundo governo 
FHC, Guilherme Dias 
surpreendia assessores 
pela paciência e 
simplicidade no 
relacionamento com o 
cidadão comum. Certa 
vez recebeu carta desaforada de um servidor, simpatizante do PT, e não 
só a respondeu, espantando o missivista, como resolveu o problema 
relatado. Em outra carta, dessa vez amável, o servidor federal agradeceu 
as providências e avisou: “Vou pedir ao Lula para manter o senhor no 
ministério.” Assim o ministro ganhou o seu “pistolão” no PT, mas não 
deu certo. 

Alô, MP
A Faculdade JK, do DF, desobedece decisões judiciais. Condenada a indenizar 
ex-aluna por danos morais por não entregar o diploma por três anos, a 
faculdade alega não ter R$3 mil. E não tem bens em seu nome.
Lula 2050
O presidente do PTB, Roberto Jefferson, brincou com a obsessão de petistas 
com Lula, bi-condenado por corrupção: “Em 2050 provavelmente o PT ainda 
estará inscrevendo Lula como candidato”.
Pensando bem...
...a OMS já pode pedir música: recuou por três vezes de suas “decisões do 
Olimpo”, a última no caso dos infectados assintomáticos. 

Relator aponta ressalvas das contas de Bolsonaro
O voto do ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), 
como relator das contas de 2019 do governo Jair Bolsonaro, será por sua 
aprovação “com ressalvas”. Ele deve enumerar várias irregularidades que 
se não foram criadas no atual governo, já deveriam ter sido extintas, como a 
demagógica desoneração da cesta básica, fixada em 2013 por Dilma Rousseff, 
que custa R$32,3 bilhões por ano e só tem impacto de 0,1% na “redução das 
desigualdades” alegada para a adoção da medida.

Nosso bolso sofre
A desoneração de cestas básicas, 
que em 2019 custou R$32,3 bilhões, 
saiu mais cara que todo o Bolsa 
Família, ao custo de R$30,1 bilhões.
Isenções para poucos
Outra sangria dos cofres públicos, 
que Bolsonaro não acabou, é a dos 
R$348,4 bilhões anuais de isenções 
fiscais, equivalentes a 26% do PIB.

Gastança não parou
Dantas já distribuiu seu voto entre 
colegas do TCU, mostrando que 
o Brasil gasta R$40 bilhões por 
ano em benefícios financeiros e 
creditícios.
Julgamento às 10h
O julgamento das contas do 
primeiro de governo Bolsonaro será 
realizado nesta quarta-feira. 
A sessão do TCU começa às 10h.

Pesquisa: para 63%, País vive ‘ruptura 
institucional’
Levantamento exclusivo Orbis/Diário do Poder, realizado em todo o País, 
revela que quase dois terços dos brasileiros (63,1%) acreditam que o Brasil já 
vive uma “ruptura institucional”, em razão das interferências dos Poderes em 
assuntos internos de outros poderes, ignorando os preceitos constitucionais 
de harmonia e independência. Somente 16,2% divergem,negando a ruptura, 
enquanto 20,7% não sabem avaliar. No Sudeste, vão a 66,5% aqueles que 
acreditam que o país vive “ruptura institucional”.

Disputa de poderes
Em relação ao caso da divulgação 
do vídeo da reunião ministerial e 
o inquérito das supostas fakenews, 
45,6% acham que o STF tem razão.
Lado do governo
São 31,2% aqueles que acreditam 
que a razão está com o governo, 
nessa “briga” em que o STF tem 
desfeito atos do Executivo.
Dados da pesquisa
O instituto Orbis ouviu 4.032 
pessoas em todas as regiões do 
Brasil, entre os dias 3 e 5 de junho. 
A margem de erro é de 1,54%.
Lanchinho isentão
Rodrigo Maia fez visita ao comitê 
de imprensada Câmara dos 
Deputados para comer bolo com 
jornalistas da BBC, Valor, Globo 
etc. Repórteres festejaram e até 
publicaram nas redes sociais.
Raiva faz mal à saúde
Deixou impressão muito ruim nos 
principais gabinetes do Planalto, 
até hoje, a expressão de raiva do 
secretário de Comunicação em 
recente coletiva sobre propaganda 
em blogs. Tanta raiva faz mal 
à preservação do empregode 
Fabio Wajgarten, cada vez mais 
questionado no governo.

Fora do balcão
Não combina com os fatos a fofoca 
sobre substituição da ministra 
Tereza Cristina (Agricultura) por 
indicação do PSD de Kassab: 
Bolsonaro já avisou mais de uma 
vez que cargos de ministros não são 
negociáveis.
Não é bem assim
Apesar da previsão catastrófica 
do Banco Mundial, prevendo 
queda de 8% do PIB do Brasil, o 
economista-chefe do Bradesco, 
Fernando Honorato, mais próximo 
da terra, projeta 5,9%. E diz que a 
recuperação será mais rápida do que 
o previsto, puxada pelo agronegócio. 
Pirataria antirracista
Jornalistas andam divulgando em 
grupos reservados a profissionais 
de comunicação oPequeno Manual 
Antirracista, de Djamila Ribeiro (ed. 
Cia das Letras). Compartilham cópia 
pirata do livro em PDF, sem pagar.
Google censura
O Google sentenciou como 
“conteúdo perigoso ou derrogatório” 
notícia da demissão, em 2016, do 
diplomata Milton Rondó Filho, 
militante do PT que usava e-mails 
do governo para falar mal do Brasil. 
Procurado, o Google não explicou o 
seu eufemismo para censura.
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EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 1.ESPECIE: CONTRATO N° 
116/2020 – firmado em 07/05/2020 com a empresa GRAFICA 
E EDITORA DOM ELISEU EIRELI CNPJ: 26.919.627/0001-
34 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO/
MA CNPJ: 01.614.537/0001-04. 2.Processo Administrativo nº 
03.016/2019. 3.MODALIDADE: Pregão Presencial n° 032/2019, 
com fundamento na Lei nº 8.666/93. 4.OBJETO: Contratação 
de empresa especializada em serviços de impressos gráficos 
para atender as necessidades do Município de Itinga do Mara-
nhão/MA. 5.VALOR: R$ 17.649,00 (Dezessete mil, e seiscen-
tos e quarenta e nove reais). 6.DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
Ficha: 55 04.122.0052.2184.0000 Manutenção da Secretaria 
Municipal de Administração, Prestação de Serviços de Pes-
soa Jurídica, Prestação de Serviços Editorial Gráficos Nature-
za: 3.3.90.39.63 Fonte do Recurso: 0.100.0000. 7.VIGÊNCIA: 
31/12/2020. 8.SIGNATÁRIOS: Pelo contratante Francisco Jairo 
Queiroz e pela contratada MARIA ERINALDA DA SILVA. 

Francisco Jairo Queiroz
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 1.ESPECIE: CONTRATO N° 
117/2020 – firmado em 07/05/2020 com a empresa GRAFICA 
E EDITORA DOM ELISEU EIRELI CNPJ: 26.919.627/0001-
34 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO/
MA CNPJ: 01.614.537/0001-04. 2.Processo Administrativo nº 
03.016/2019. 3.MODALIDADE: Pregão Presencial n° 032/2019, 
com fundamento na Lei nº 8.666/93. 4.OBJETO: Contratação 
de empresa especializada em serviços de impressos gráficos 
para atender as necessidades do Município de Itinga do Ma-
ranhão/MA. 5.VALOR: R$ 48.160,00 (Quarenta e oito mil, e 
cento e sessenta reais). 6.DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Ficha: 
246 04.122.0052.2038.0000 Manutenção da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Esportes, Prestação de Serviços de Pes-
soa Jurídica, Prestação de Serviços Editorial Gráficos Nature-
za: 3.3.90.39.63 Fonte do Recurso: 0.111.0000. 7.VIGÊNCIA: 
31/12/2020. 8.SIGNATÁRIOS: Pela contratante Gildaci Costa 
Santos e pela contratada MARIA ERINALDA DA SILVA. 

Gildaci Costa Santos
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 1.ESPECIE: CONTRATO N° 
118/2020 – firmado em 07/05/2020 com a empresa GRAFICA 
E EDITORA DOM ELISEU EIRELI CNPJ: 26.919.627/0001-34 
e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 13.863.418/0001-74. 
2.Processo Administrativo nº 03.016/2019. 3.MODALIDADE: 
Pregão Presencial n° 032/2019, com fundamento na Lei nº 
8.666/93. 4.OBJETO: Contratação de empresa especializada 
em serviços de impressos gráficos para atender as necessi-
dades do Município de Itinga do Maranhão/MA. 5.VALOR: R$ 
2.422,50 (Dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais, e cin-
quenta centavos). 6.DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Ficha: 564 
10.122.0052.2165.0000 Manutenção do Fundo Municipal de 
Saúde, Prestação de Serviços de Pessoa Jurídica, Prestação 
de Serviços Editorial Gráficos Natureza: 3.3.90.39.63 Fonte do 
Recurso: 1.211.0000. 7.VIGÊNCIA: 31/12/2020. 8.SIGNATÁ-
RIOS: Pela contratante Adriana da Silva Gomes e pela contra-
tada MARIA ERINALDA DA SILVA. 

Adriana da Silva Gomes
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 1.ESPECIE: CONTRATO N° 
119/2020 – firmado em 07/05/2020 com a empresa GRAFICA 
E EDITORA DOM ELISEU EIRELI CNPJ: 26.919.627/0001-34 
e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITINGA 
DO MARANHÃO CNPJ: 18.596.212/0001-49. 2.Processo Ad-
ministrativo nº 03.016/2019. 3.MODALIDADE: Pregão Presen-
cial n° 032/2019, com fundamento na Lei nº 8.666/93. 4.OB-
JETO: Contratação de empresa especializada em serviços de 
impressos gráficos para atender as necessidades do Município 
de Itinga do Maranhão/MA. 5.VALOR: R$ 356,00 (Trezentos 
e cinquenta e seis reais). 6.DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Fi-
cha: 728 08.244.0125.2083.0000 Manutenção do Fundo Muni-
cipal de Assistência Social, Prestação de Serviços de Pessoa 
Jurídica, Prestação de Serviços Editorial Gráficos Natureza: 
3.3.90.39.63 Fonte do Recurso: 1.001.0000. 7.VIGÊNCIA: 
31/12/2020. 8.SIGNATÁRIOS: Pela contratante Ranieri Lau Bri-
to e pela contratada MARIA ERINALDA DA SILVA. 

Ranieri Lau Brito
Secretária Municipal de Assistência Social

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 1.ESPECIE: CONTRATO N° 
120/2020 – firmado em 07/05/2020 com a empresa ANTONIO 
PEREIRA JUNIOR CNPJ: 07.624.599/0001-83 e PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO/MA CNPJ: 
01.614.537/0001-04. 2.Processo Administrativo nº 03.016/2019. 
3.MODALIDADE: Pregão Presencial n° 032/2019, com funda-
mento na Lei nº 8.666/93. 4.OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em serviços de impressos gráficos para atender 
as necessidades do Município de Itinga do Maranhão/MA. 5.VA-
LOR: R$ 2.350,00 (Dois mil, e trezentos e cinquenta reais). 6.DO-
TAÇÃO ORÇAMENTARIA: Ficha: 55 04.122.0052.2184.0000 
Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Pres-
tação de Serviços de Pessoa Jurídica, Prestação de Serviços 
Editorial Gráficos Natureza: 3.3.90.39.63 Fonte do Recurso: 
0.100.0000. 7.VIGÊNCIA: 31/12/2020. 8.SIGNATÁRIOS: Pelo 
contratante Francisco Jairo Queiroz e pelo contratado ANTO-
NIO PEREIRA JUNIOR. 

Francisco Jairo Queiroz
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 1.ESPECIE: CONTRATO N° 
115/2020 – firmado em 07/05/2020 com a empresa LAGO CO-
MERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 23.429.390/0001-15 e 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITINGA 
DO MARANHÃO CNPJ: 18.596.212/0001-49. 2.Processo Admi-
nistrativo nº 03.016/2019. 3.MODALIDADE: Pregão Presencial 
n° 032/2019, com fundamento na Lei nº 8.666/93. 4.OBJETO: 
Contratação de empresa especializada em serviços de impres-
sos gráficos para atender as necessidades do Município de 
Itinga do Maranhão/MA. 5.VALOR: R$ 1.098,00 (Hum mil, e no-
venta e oito reais). 6.DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Ficha: 728 
08.244.0125.2083.0000 Manutenção do Fundo Municipal de 
Assistência Social, Prestação de Serviços de Pessoa Jurídica, 
Prestação de Serviços Editorial Gráficos Natureza: 3.3.90.39.63 
Fonte do Recurso: 1.001.0000. 7.VIGÊNCIA: 31/12/2020. 
8.SIGNATÁRIOS: Pela contratante Ranieri Lau Brito e pelo con-
tratado EVERTON DA COSTA LAGO. 

Ranieri Lau Brito
Secretária Municipal de Assistência Social

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 1.ESPECIE: CONTRATO N° 
114/2020 – firmado em 07/05/2020 com a empresa LAGO CO-
MERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 23.429.390/0001-15 e 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 13.863.418/0001-74. 
2.Processo Administrativo nº 03.016/2019. 3.MODALIDADE: 
Pregão Presencial n° 032/2019, com fundamento na Lei nº 
8.666/93. 4.OBJETO: Contratação de empresa especializada 
em serviços de impressos gráficos para atender as necessi-
dades do Município de Itinga do Maranhão/MA. 5.VALOR: R$ 
32.234,20 (Trinta e dois mil, duzentos e trinta e quatro reais, 
e vinte centavos). 6.DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Ficha: 564 
10.122.0052.2165.0000 Manutenção do Fundo Municipal de 
Saúde, Prestação de Serviços de Pessoa Jurídica, Prestação 
de Serviços Editorial Gráficos Natureza: 3.3.90.39.63 Fonte do 
Recurso: 1.211.0000. 7.VIGÊNCIA: 31/12/2020. 8.SIGNATÁ-
RIOS: Pela contratante Adriana da Silva Gomes e pelo contra-
tado EVERTON DA COSTA LAGO. 

Adriana da Silva Gomes
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 1.ESPECIE: CONTRATO N° 
113/2020 – firmado em 07/05/2020 com a empresa LAGO 
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 23.429.390/0001-
15 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO/
MA CNPJ: 01.614.537/0001-04. 2.Processo Administrativo nº 
03.016/2019. 3.MODALIDADE: Pregão Presencial n° 032/2019, 
com fundamento na Lei nº 8.666/93. 4.OBJETO: Contratação 
de empresa especializada em serviços de impressos gráficos 
para atender as necessidades do Município de Itinga do Mara-
nhão/MA. 5.VALOR: R$ 21.462,00 (Vinte e um mil, e quatrocen-
tos e sessenta e dois reais). 6.DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
Ficha: 246 04.122.0052.2038.0000 Manutenção da Secretaria 
Municipal de Educação e Esportes, Prestação de Serviços de 
Pessoa Jurídica, Prestação de Serviços Editorial Gráficos Natu-
reza: 3.3.90.39.63 Fonte do Recurso: 0.111.0000. 7.VIGÊNCIA: 
31/12/2020. 8.SIGNATÁRIOS: Pela contratante Gildaci Costa 
Santos e pelo contratado EVERTON DA COSTA LAGO. 

Gildaci Costa Santos
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 1.ESPECIE: CONTRATO N° 
112/2020 – firmado em 07/05/2020 com a empresa LAGO 
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 23.429.390/0001-
15 e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO/
MA CNPJ: 01.614.537/0001-04. 2.Processo Administrativo nº 
03.016/2019. 3.MODALIDADE: Pregão Presencial n° 032/2019, 
com fundamento na Lei nº 8.666/93. 4.OBJETO: Contratação 
de empresa especializada em serviços de impressos gráfi-
cos para atender as necessidades do Município de Itinga do 
Maranhão/MA. 5.VALOR: R$ 3.430,00 (Três mil, e quatrocen-
tos e trinta reais). 6.DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Ficha: 55 
04.122.0052.2184.0000 Manutenção da Secretaria Municipal 
de Administração, Prestação de Serviços de Pessoa Jurídica, 
Prestação de Serviços Editorial Gráficos Natureza: 3.3.90.39.63 
Fonte do Recurso: 0.100.0000. 7.VIGÊNCIA: 31/12/2020. 
8.SIGNATÁRIOS: Pelo contratante Francisco Jairo Queiroz e 
pelo contratado EVERTON DA COSTA LAGO. 

Francisco Jairo Queiroz
Secretário Municipal de Administração

Nessa terça-feira (9), a Marinha do 
Brasil, por meio do Comando do 4º 
Distrito Naval, informou que está 
agendado para acontecer na próxima 
sexta-feira (12) o afundamento do 
navio Stellar Banner, que está enca-
lhado desde a noite de 24 de feverei-
ro, deste ano. Segundo a Marinha, a 
empresa Polaris Shipping, proprie-
tária da embarcação teria solicitado 
oficialmente à Capitania dos Portos 
do Maranhão autorização para o 
afundamento, que será realizado a 
150 km da costa maranhense.
Ainda de acordo com a Marinha, a 
Polaris Shipping informou que a in-
tenção de afundar o navio se dá por 
livre e espontânea vontade, tendo 
sido a decisão tomada com base em 
relatórios da Sociedade Classifica-
dora e das equipes de salvatagem. 
Mas, que, ainda cabe às autoridades 
Marítima e Ambiental a apreciação e 
aprovação do plano apresentado.
No documento entregue à Capitania 
dos Portos, a Polaris assume as res-
ponsabilidades com relação à carga 
que ficará a bordo do Stellar Banner 
e quaisquer outras reclamações futu-
ras, declarando que as operações são 
planejadas e serão executadas por 
pessoal com conhecimento técnico, 
habilidade e capacidade necessários, 
aplicando as medidas de segurança 

exigidas e utilizando equipamentos 
e embarcações adequados. A Polaris, 
também, comunicou que está 
preparada para desenvolver “outras 
ações contra ocorrências fortuitas 
indesejáveis”. 
Foi informado pela Marinha que 
a organização da ITOPF (Interna-
tional Tanker Owners Polutions 
Federation), contratada pela Polaris, 
acompanha as atividades para 
avaliar as boas práticas relacionadas 
às questões ambientais envolvidas 

no processo de afundamento. As 
empresas de salvatagem encerraram, 
na segunda-feira (8), a retirada de 
objetos flutuantes (espias, cilindros 
de oxigênio) e contaminantes (bate-
rias, computadores) de bordo. 
O AHTS (Anchor Handling Tug-
Supply) Bear, o OSRV (Oil Spill  
Response Vessel) Água Marinha 
na contingência, o OSV (Offshore  
Support Vessel) Normand Installer 
e o Navio-Patrulha “Guanabara”, da 
MB, permanecem na cena de ação 

para monitorar todo o processo de 
afundamento. A Marinha do Brasil, 
por meio do Comando do 4º Distrito 
Naval e da Capitania dos Portos, dis-
se manter a fiscalização das ativida-
des juntamente com as autoridades 
ambientais do estado do Maranhão, 
na presença da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Recursos Natu-
rais (Sema) e do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama).
O ACIDENTE

O Stellar Banner sofreu avaria na 
proa, após deixar o Terminal Ma-
rítimo de Ponta da Madeira (porto 
privado da Vale), em São Luís, no 
dia 24 de fevereiro deste ano. O 
problema teria ocorrido no canal de 
acesso ao porto, a cem quilômetros 
do litoral. O destino da embarcação 
era a China, para onde levaria a 
carga de minério a bordo. O navio 
é um mineraleiro do tipo Vale Max, 
chamado de super navio; ele tem 
capacidade para transportar até 300 
mil toneladas de carga, segundo o 
site da Polaris. À época, foi informa-
do que teria havido dois vazamentos 
na frente do Stellar Banner. Por esse 
motivo, o comandante do navio op-
tou por encalhar o navio num banco 
de areia.

Navio Stlellar Banner deve 
ser afundado nesta sexta-feira
Embarcação está encalhada nas costas maranhenses desde o mês de fevereiro

Afundamento do navio Stellar Banner está previsto para acontecer 
nesta sexta-feira (12)

 GILSON FERREIRA

Queda no contágio
Em uma semana, ocupação de leitos clínicos 
da rede estadual cai pela metade em São Luís
Uma redução de quase 50% na 
taxa de ocupação de leitos clínicos 
exclusivos para pacientes do 
Covid-19 separa o dia 29 de maio 
do dia 8 de junho, na rede pública 
estadual da grande Ilha de São 
Luís. No prazo de uma semana, o 
número de pacientes ocupando este 
tipo leito caiu de 396 para 191. Em 
coletiva virtual realizada na manhã 
de segunda-feira (8), o governador 
Flávio Dino apontou que essa 
diminuição representa uma queda 
no número de casos da doença no 
Maranhão. 
Para efeito de visualização, no dia 
29 de maio, chegou-se a ter 52,66% 
dos 752 leitos clínicos exclusivo 
para pacientes com Covid-19 
ocupados. Já no dia 8 do mês 

seguinte, esta taxa já representava 
25,40% do total.  
Referindo-se aos dados de ocupação 
divulgados pela Secretaria de Estado 
da Saúde no dia anterior à coletiva 
(7), o governador Flávio Dino fez 
uma comparação com o momento 
em que a curva de contágio alcançou 
números elevados na Ilha. “De leitos 
clínicos nós tínhamos (no dia 7) 563 
leitos vagos na rede estadual em São 
Luís. E esse é um indicador objetivo, 
incontrastável, indiscutível, de que 
nós temos declínio dos casos de 
coronavírus, porque nós chegamos 
a ter ocupação aqui de 70%”, 
comparou. 
Uma soma de esforços resulta nessa 
redução expressiva, dentre as quais 
a estratégia lançada pelo Maranhão 

em primeira mão no Brasil, do 
lockdown. Com a restrição mais 
firme da política de isolamento, foi 
possível reduzir os casos de contágio 
e, por conseguinte, a ocupação 
hospitalar. 
O aumento considerável do 
número de testagem também tem 
impacto direto. Quanto mais cedo o 
diagnóstico no paciente, mais rápido 
se iniciam os tratamentos e menos 
chance de evolução grave da doença. 
IMPERATRIZ
Imperatriz, segunda maior cidade 
do estado - que, como a capital, 
chegou a ter números preocupantes 
de contágio -, também registrou 
queda na ocupação de leitos clínicos 
nesse mesmo período. No dia 29/05, 
100% dos leitos clínicos estavam 

ocupados, já no dia 08/06, eram 
81,48%.  
LEITOS DE UTI

Nesse mesmo período, com uma 
redução na demanda hospitalar 
estadual na capital maranhense, 
passou-se a receber pacientes em 
estado grave das mais diversas 
regiões do Maranhão. 
Ao que confirmou Flávio Dino, 
durante coletiva: “São 240 leitos 
de UTI na Ilha de São Luís, dos 
quais no dia 7 estavam ocupados 
219, e 21 leitos estavam livres na 
rede estadual. Grande parte desses 
pacientes já não são oriundos da 
ilha de São Luís e, sim, oriundos de 
outras cidades do Maranhão”. 
Para assegurar a transferência segura 
e rápida desses pacientes, além 
da aquisição e repasse de novas 
ambulâncias equipadas com UTI a 
municípios maranhenses, o governo 
do Estado alugou avião, para UTI 
aérea.
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Muito grave a situação de Zé Gentil
Continua gravíssimo o estado de saúde do deputado Zé Gentil 
(Republicanos), pai do prefeito de Caxias, Fábio Gentil 
(Republicanos), no momento internado na UTI do hospital da 
Unimed, em Teresina (PI).
Zé Gentil foi levado às pressas para a capital piauiense ainda 
no domingo passado, após se sentir mal das consequências da 
covid-19, que já testara positivo. Em Teresina, o mesmo foi 
iniciado internado no Pronto Med e imediatamente entubado, mas 
seu quadro clínico se agravou ainda mais. Por conta disso, a família 
conseguiu transferir o parlamentar para a Unimed local, instituição 
hospitalar melhor aparelhada do estado do Piauí.
Ontem, o prefeito Fábio Gentil tornou público o boletim da 
Unimed, no qual a direção do hospital descreve a delicadeza 
do estado de saúde do deputado. A descrição cita que ele está 
“entubado, em ventilação mecânica, instável hemodinamicamente, 
com necessidade de drogas vasoativas e de hemodiálise”. Ou seja, 
uma situação complicada. Já com 80 anos, Zé Gentil é também 
portador de outras comorbidades, o que exige maior atenção, pois 
os pacientes nessa condição têm o sistema imunológico ainda 
mais sujeito aos ataques do novo coronavírus, cujo poder letal 
vem se confirmando de forma terrível nesta pandemia mundial da 
doença. Dessa maneira, além dos recursos médicos de que dispõe a 
Unimed em Teresina, é preciso muita fé e esperança na capacidade 
regenerativa de Zé Gentil para vencer o vírus.

Gonzo

Desceu a ripa - Moço, até ‘Repórter Puliça’ desceu do salto quando 
tocou no assunto Célia Durval na sessão online da Câmara de segunda-
feira passada. A verdade é que esposa de Durval Júnior não poupou 
ninguém da Casa do Povo, à exceção do marido Durval, claro. Zangada, 
ela baixou a ripa de cima a baixo nos integrantes do Legislativo local... E, 
pior, depois, em outro vídeo, ainda dobrou a dose!!!

Caxias em Off
Jotônio Vianna

Política, Cultura & Variedades / off10@uol.com.br

Nota do prefeito
Na nota em que confirma a 
gravidade do estado de saúde do 
pai, Fábio Gentil diz o seguinte: 
“Irmãos Caxienses, como forma 
de respeito a todos que sempre 
tiveram muito carinho e nos 
enviam inúmeras mensagens 
positivas em favor da recuperação 
de meu pai, o Deputado Estadual 
Zé Gentil, estou compartilhando 
com todos o boletim médico de 
seu quadro clínico no momento. 
Continuamos em oração pelo 
restabelecimento da saúde do 
deputado Zé Gentil. Agradecemos 
a todos pelas belas manifestações 
que temos recebido”...
Nota de domingo
...No domingo passado, Gentil 
também se se posicionou no 
Instagram, tornando pública a ida 
de Zé Gentil para Teresina (PI). 
Veja a nota abaixo:...
Nota Instagram
 “Olá irmãos caxienses, quero 
dizer a vocês, que como qualquer 
família que está sujeita a esse 
terrível vírus, a minha foi 
afetada com a COVID-19, a 
doença causada pelo NOVO 
CORONAVÍRUS. Meu pai, o 
Deputado Estadual Zé Gentil, foi 
testado positivo desse terrível mal. 
Pela idade, por ser do grupo de 
risco e devido a algumas doenças 
crônicas, ele precisa de muitos 
cuidados emergenciais nesse 
momento. A nossa capacidade 
de leitos para o COVID-19 em 
Caxias, hoje, está no limite. 
Portanto, não tendo nenhum 
leito disponível para meu pai. 
Diante dessa situação e por ser 
Deputado Estadual, Zé Gentil 
possui plano de saúde garantido 
pela Assembleia Legislativa do 
Maranhão e encontra-se internado 
em Teresina, aguardando ser 
transferido para São Luís. O 
quadro clínico de meu pai, inspira 
bastante cuidado! Agradeço 
a todos pelas manifestações 
positivas em favor do nosso 
Deputado Estadual Zé Gentil”.
Cobrança
Na sessão online de segunda-
feira da Câmara, o presidente da 
Casa, vereador Catulé, instigou o 
prefeito Fábio Gentil e os colegas 
a dispensar total atenção ao 
combate da pandemia da covid-19 
no município...
Vídeo 
...A cobrança de Catuléaconteceu 

por conta do vídeo de um paciente 
da UPA publicado em grupos de 
Zapmostrando a situação interna 
do ambiente hospitalar...
Imagens fortes
...São imagens fortes porque há 
um corpo na UPA à espera de ser 
retirado há mais de cinco horas 
e os demais pacientes pedem 
providências à direção do hospital 
para que tirem o defunto do 
local...
Discussão
...Depois da cobrança de Catulé, 
vários de seus colegas também se 
manifestaram sobre o assunto e 
houve uma discussão generalizada 
a respeito da pandemia da 
covid-19 no município...
Boletim covid-19
...Até ontem, antes do fechamento 
da coluna, Caxias já contabilizava 
474 infectados e 17 óbitos...E as 
pessoas recuperadas da doença 
somavam 184.
Célia Durval
Outra discussão que veio à tona 
na sessão online da Câmara de 
segunda-feira foi o caso de Célia 
Durval, esposa do vereador 
Durval Júnior...
Ofendido
...O assunto foi abordado pelo 
vereador ‘Repórter Puliça’, que 
também se sentiu ofendido com 
a metralhadora verbal de Célia 
Durval...
Nota de repúdio
...Por conta da grande repercussão 
dos áudios, nos quais Célia 
troca acusações e insultos com 
o vereador Jerônimo, a Câmara 
Municipal emitiu Nota de 
Repúdio contra a mesma, assinada 
por todos os outros edis, à 
exceção, claro, do marido Durval 
Júnior...
Insultos pesados
...São insultos pesados, de fazer 
corar alguns corações mais fracos. 
Fica claro nos áudios que a 
discussão tem a ver com disputa 
de espaço político no governo e 
em redutos eleitorais..
Ainda rende
...O certo é que nas rodas políticas 
o assunto ainda rende muito. Mas 
a conclusão geral é que Célia 
e o marido Durval acabaram 
perdendo na briga interna com 
Jerônimo, embora o nível tenha 
sido baixo em ambos os lados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANA/MA.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020-
CPL/ARAGUANA. A Prefeitura Municipal de ARAGUANA/Ma, 
mediante seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 016, de 01 
de abril de 2020, torna público que o PREGÃO PRESENCIAL nº 
014/2020/CPL/ARAGUANA, do tipo Menor Preço, para aquisição 
de uma ambulância, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á 
no dia 23.06.2020, às 08h00min, na Comissão Permanente de 
Licitação, da Prefeitura Municipal de ARAGUANA/Ma, localizada 
na Avenida Major Silva Filho n. 880, s/nº, Centro - ARAGUANA/
Ma, onde poderão ser consultados gratuitamente ou adquiridos 
o Edital e seus Anexos, mediante recolhimento do valor de R$ 
20,00 (vinte reais), feitos exclusivamente através do pagamento 
do Documento de Arrecadação Municipal – DAM. O Edital foi 
redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente 
na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e 
demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e seus 
anexos, estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no 
horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação/
CPL. ARAGUANA/MA, 08 junho de 2020. David D. Ferreira 
Pregoeiro Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 1.ESPECIE: CONTRATO N° 110/2020 
– firmado em 07/05/2020 com a empresa EXECUT SERVICE 
EIRELI CNPJ: 27.449.869/0001-74 e FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE CNPJ: 13.863.418/0001-74. 2.Processo Administrativo nº 
03.016/2019. 3.MODALIDADE: Pregão Presencial n° 032/2019, 
com fundamento na Lei nº 8.666/93. 4.OBJETO: Contratação de 
empresa especializada em serviços de impressos gráficos para 
atender as necessidades do Município de Itinga do Maranhão/
MA. 5.VALOR: R$ 13.584,50 (Treze mil, quinhentos e oitenta e 
quatro reais, e cinquenta centavos). 6.DOTAÇÃO ORÇAMENTA-
RIA: Ficha: 564 10.122.0052.2165.0000 Manutenção do Fundo 
Municipal de Saúde, Prestação de Serviços de Pessoa Jurídica, 
Prestação de Serviços Editorial Gráficos Natureza: 3.3.90.39.63 
Fonte do Recurso: 1.211.0000. 7.VIGÊNCIA: 31/12/2020. 8.SIG-
NATÁRIOS: Pela contratante Adriana da Silva Gomes e pelo con-
tratado ESEQUIAS GONÇALVES DE ANDRADE. 

Adriana da Silva Gomes
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 1.ESPECIE: CONTRATO N° 109/2020 
– firmado em 07/05/2020 com a empresa EXECUT SERVICE EI-
RELI CNPJ: 27.449.869/0001-74 e PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITINGA DO MARANHÃO/MA CNPJ: 01.614.537/0001-04. 
2.Processo Administrativo nº 03.016/2019. 3.MODALIDADE: Pre-
gão Presencial n° 032/2019, com fundamento na Lei nº 8.666/93. 
4.OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços 
de impressos gráficos para atender as necessidades do Município 
de Itinga do Maranhão/MA. 5.VALOR: R$ 16.143,50 (Dezesseis 
mil, cento e quarenta e três reais, e cinquenta centavos). 6.DO-
TAÇÃO ORÇAMENTARIA: Ficha: 246 04.122.0052.2038.0000 
Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, 
Prestação de Serviços de Pessoa Jurídica, Prestação de Servi-
ços Editorial Gráficos Natureza: 3.3.90.39.63 Fonte do Recurso: 
0.111.0000. 7.VIGÊNCIA: 31/12/2020. 8.SIGNATÁRIOS: Pela 
contratante Gildaci Costa Santos e pelo contratado ESEQUIAS 
GONÇALVES DE ANDRADE. 

Gildaci Costa Santos
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO 1.ESPECIE: CONTRATO N° 111/2020 
– firmado em 07/05/2020 com a empresa EXECUT SERVICE 
EIRELI CNPJ: 27.449.869/0001-74 e FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITINGA DO MARANHÃO CNPJ: 
18.596.212/0001-49. 2.Processo Administrativo nº 03.016/2019. 
3.MODALIDADE: Pregão Presencial n° 032/2019, com funda-
mento na Lei nº 8.666/93. 4.OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em serviços de impressos gráficos para atender 
as necessidades do Município de Itinga do Maranhão/MA. 5.VA-
LOR: R$ 5.257,50 (Cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais, 
e cinquenta centavos). 6.DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Ficha: 
728 08.244.0125.2083.0000 Manutenção do Fundo Municipal de 
Assistência Social, Prestação de Serviços de Pessoa Jurídica, 
Prestação de Serviços Editorial Gráficos Natureza: 3.3.90.39.63 
Fonte do Recurso: 1.001.0000. 7.VIGÊNCIA: 31/12/2020. 8.SIG-
NATÁRIOS: Pela contratante Ranieri Lau Brito e pelo contratado 
ESEQUIAS GONÇALVES DE ANDRADE. 

Ranieri Lau Brito
Secretária Municipal de Assistência Social

Servidor público deve ressarcir erário por 
acumular cargos em Pedreiras e Paulo Ramos
O advogado e servidor público 
M. A. M. A. foi condenado, 
pelo Judiciário de Pedreiras, 
ao ressarcimento dos danos 
causados ao erário municipal, 
devido ao exercício simultâneo 
de dois cargos em comissão, no 
Poder Executivo de Pedreiras 
e no Ministério Público da 
comarca de Paulo Ramos. O 
valor do ressarcimento deverá 
ser apurado na fase do cálculo do 
valor da sentença.
Na Ação Popular movida por 
J. W. N. S., também advogado, 
o juiz Marco Adriano Fonsêca 
(1ª Vara de Pedreiras) declarou 
a nulidade do exercício 
simultâneo dos cargos em 
comissão de Assessor Especial de 
Consultoria do Poder Executivo 
do Município de Pedreiras e 
Assessor de Promotor de Justiça 
de Paulo Ramos, pelo ex-

servidor.
Consta nos autos que o servidor 
fora nomeado, em 01/01/2017, 
para o cargo de assessor 
especial da Consultoria do 
Poder Executivo do Município 
de Pedreiras e exonerado em 
29/12/2017. No entanto, em 
11/08/2017, foi novamente 
nomeado para exercer o cargo de 
Assessor de Promotor de Justiça 
na Comarca de Paulo Ramos. Em 
5/01/2020, diante da suspeita de 
acúmulo indevido de cargos pelo 
servidor, o autor da ação solicitou 
documentos ao Município de 
Pedreiras, e confirmou que o réu 
recebeu, durante todo o ano de 
2017 a quantia de R$ 48 mil.
Além de acusar o servidor de 
acúmulo ilegal de dois cargos 
em comissão em locais distintos 
e distantes geograficamente, 
o autor da ação apontou 

uma tentativa de corrupção 
por parte da Administração 
Pública Municipal, que além 
de supostamente ser conivente 
com a ilegalidade, ainda 
ofertou a continuidade do 
delito ao servidor e pediu o 
afastamento prévio do servidor 
do cargo público de Assessor de 
Promotoria e, posteriormente, 
sua condenação, com base na Lei 
nº 8.429/92 (Lei de Improbidade 
Administrativa) e às sanções do 
Código Penal.
Por sua vez, o réu afirmou 
que exerceu o cargo no Poder 
Executivo Municipal de 1º 
de janeiro a 29 de dezembro 
de 2017 e que fora nomeado 
para o cargo comissionado de 
Assessor de Promotor de Justiça 
da Comarca de Paulo Ramos 
em 11 de agosto de 2017, e 
exonerado em 06 de fevereiro 

de 2020. Nessa condição, disse 
ter cumprido o “seu período de 
experiência, para, após, sabendo 
que se tratavam de dois cargos 
de confiança, de livre nomeação 
e exoneração, poder optar por 
aquele em que se sentiu mais 
seguro para exercer os seus 
encargos. E que “nesse curto 
período de 3 meses, e apesar da 
distância, pouco mais de 100km, 
cumpria expediente de segunda a 
quinta-feira em Paulo Ramos, e 
às sextas-feiras, dava expediente 
na Prefeitura de Pedreiras”.
Já o Município de Pedreiras 
alegou que não houve ato 
administrativo do município a 
ser anulado, tendo em vista que 
antes mesmo do réu assumir 
seu cargo como assessor de 
promotor, já contava com uma 
vinculação junto ao Município 
de Pedreiras.

Coroatá

MPMA pede anulação de 
licitações presenciais sem 
caráter de urgência
Com o objetivo de garantir a livre 
concorrência, o Ministério Público 
do Maranhão, por meio de Ação 
Civil Pública (ACP), ajuizada em 4 
de junho, pediu ao Poder Judiciário 
que obrigue o Município de Coroatá 
a realizar, durante o período de 
pandemia, licitações  na modalidade 
pregão eletrônico, sob pena de multa 
diária de R$ 10 mil.
O titular da Promotoria de Justiça 
de Coroatá, Luís Samarone Batalha 
Carvalho, pediu também a anulação 
de outras seis licitações realizadas 
presencialmente e sem caráter de 
urgência.
Os procedimentos licitatórios, na 
modalidade pregão presencial, foram 
realizados entre 13 de março e 27 
de abril deste ano. Os objetos foram 
variados: contratação de empresas 
especializadas em manutenção de 
imóveis; serviços de costura para 
realização de cursos; lavagem de 
veículos; construção e ampliação de 

uma escola; e aquisição de alimentação 
preparada para o CAPS (Centro de 
Atenção Psicossocial).
Segundo o MPMA, o Município 
de Coroatá expediu decretos 
estabelecendo distanciamento 
social, medidas de prevenção e 
proibindo aglomeração de pessoas 
em local público ou privado. Mesmo 
assim, o Poder Executivo manteve 
procedimentos licitatórios, como 
pregão presencial e tomada de preços, 
em uma sala pequena na prefeitura, 
com grave risco de contaminação dos 
participantes.
Na ACP, Luís Samarone Carvalho 
destacou que a realização das licitações 
presenciais em sala fechada e pequena 
apresenta sério inconveniente do 
ponto de vista sanitário. “Além 
disso, a própria competitividade 
resta comprometida, pois nem todas 
as empresas, pela gravidade da 
pandemia, poderiam se habilitar nesses 
procedimentos”.

Comarca de Bacabal 
prorroga suspensão dos 
prazos processuais
A Comarca de Bacabal prorrogou a suspensão dos 
prazos dos processos judiciais eletrônicos (PJe) e físicos, 
no âmbito das unidades jurisdicionais, até o próximo 
dia 14. A medida considera a decretação do estado de 
calamidade pública e imposição de medidas restritivas de 
distanciamento social para a contenção da transmissão do 
novo Coronavírus no município de Bacabal.
A Portaria n.º 2008/2020 assinada pela juíza Vanessa 
Ferreira Pereira, titular da 1ª Vara e diretora do Fórum, 
prorroga a suspensão determinada inicialmente até o 
último dia 7 de junho, pela Portaria 1916/2020.
A Comarca de Bacabal também divulgou a Escala de 
Plantão Judiciário do mês de junho. O Plantão Judiciário 
da Comarca de Bacabal funciona no Fórum Dr. Deusimar 
Freitas de Carvalho, e atende no período noturno sempre a 
partir das 18h nos dias úteis, e em tempo integral nos finais 
de semana e feriados. Ao buscar os serviços do plantão, 
os demandantes devem primeiramente fazer contato com 
os servidores plantonistas, responsáveis por receber e 
dar encaminhamento das urgências aos juízes. O contato 
com as equipes deve ser feito pelos telefones celulares 
disponibilizados abaixo.
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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

Câmara aprova mudanças no projeto
que exige uso de máscara em todo o país

A Câmara dos Deputados aprovou, nessa terça-feira (9), o substitutivo 
do projeto de lei do deputado Pedro Lucas que obriga a população a 
usar máscaras de proteção facial em ruas, espaços privados de acesso 
público (como shoppings) e no transporte público, enquanto durar o 
estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19.
A proposição já havia sido aprovada pela Câmara e Senado Federal, 
mas retornou para análise dos deputados por conta de pequenas 
alterações no texto.
Antes de ler seu parecer ao substitutivo, o relator do PL, deputado 
Gil Cutrim, elogiou a forma como o Congresso vem conduzindo 
os trabalhos de enfrentamento à Covid-19 e também mostrou sua 
indignação quanto a possível diminuição do auxílio emergencial 
destinado aos trabalhadores desempregados, autônomos, informais e 
microempreendedores individuais, e, ainda, quanto à demora para o 
auxílio emergencial chegar aos estados e municípios.
“Gostaria de deixar registrada aqui a minha indignação, no que se 
refere à diminuição do auxilio emergencial. Enquanto a gente fala em 
estender o prazo, eles pensam em reduzir os valores? A gente não sabe 
quanto tempo esta pandemia vai perdurar! E outra, a demora para o 
auxílio chegar aos estados, municípios e DF. Demorou mais de um 
mês pra primeira parcela desse recurso chegar”, disse Gil.

OMS recua e diz que assintomáticos
podem transmitir Covid-19

Uma reação em sequência de 
especialistas em saúde levou a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) a recuar e esclarecer 
que há, sim, registros de 
transmissão de Covid-19 por 
pacientes assintomáticos. Na 
véspera, Maria Van Kerkhove, 
chefe da unidade de doenças 
emergentes da OMS, declarou 
que a transmissão nesses 
casos era rara. Hoje, o diretor 
de emergências, Michael 
Ryan, afirmou que ela ocorre, 
mas ainda é desconhecida a 
dimensão da propagação do 
vírus por quem não apresenta 
sintomas. E Kerkhove 

reconheceu que a taxa de 
transmissão pode chegar a 40%.
O presidente Bolsonaro usou 
a primeira declaração de 
Kerkhove para defender a 
reabertura das escolas e do 
comércio no Brasil. Ele e 
o chanceler Ernesto Araújo 
criticaram a OMS.
Pesquisadores americanos 
concluíram que pessoas sem 
sintomas representam de 
40% a 45% das infecções. 
“O assintomático fala, ofega, 
pigarreia, e isso também 
transmite o vírus”, explica o 
virologista Eurico Arruda, da 
USP.

Nunca houve, não há e nunca haverá 
omissão de dados, diz ministro em 
Comissão da Câmara

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou, nessa 
terça-feira (9), durante videoconferência com a Comissão Externa da 
Câmara dos Deputados, que “nunca houve, não há e nunca haverá 
omissão de dados”. Durante sua apresentação, Pazuello explicou aos 
parlamentares e reforçou à população que tem trabalhado com total 
transparência e que há 20 dias está debruçado com a equipe técnica 
da pasta na produção de uma plataforma online mais robusta, que traz 
dados mais fidedignos à realidade e com os detalhamentos necessários 
das informações sobre o coronavírus para auxiliar gestores e 
população no combate à pandemia.
“Independentemente se o registro foi colocado de um jeito ou outro, 
os dados que chegam para nós são dados de registro. Não há, nunca 
houve e não haverá discussão se o dado (de casos e óbitos) será 
lançado. Todos serão lançados, sempre foram e sempre serão assim 
que chegarem“, reforçou Pazuello. Em seu discurso, o ministro disse 
ainda que para se ter um panorama verdadeiro sobre a situação da 
evolução do coronavírus no Brasil não se pode usar tabelas simples.

overno distribui mais de 100 milhões
de equipamentos de proteção

Para garantir a proteção de 
profissionais de saúde que 
atuam na linha de frente do 
enfrentamento à COVID-19, o 
Ministério da Saúde já distribuiu 
115,2 milhões de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) 
para todo o país. Entre os itens 
estão máscaras, aventais, óculos 
e protetores faciais, toucas, 
sapatilhas, luvas e álcool. As 
entregas representam mais 
um, entre diversos esforços 
do Governo do Brasil, para 
auxiliar e reforçar as redes de 
saúde dos estados e municípios 
no combate a pandemia da 
COVID-19.

“São dezenas de voos 
diariamente levando EPIs para 
todo o Brasil. É um reforço do 
Governo do Brasil para que não 
falte equipamentos nos estados. 
Se um estado não teve condição 
de comprar ou não recebeu ou 
teve problema com a licitação 
de itens, a entrega de EPIs é 
reforçada”, explicou o ministro 
interino da Saúde, Eduardo 
Pazuello. E completou: “O 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
é a melhor ferramenta que o 
Brasil poderia ter para combater 
a pandemia. É um exemplo para 
o mundo”.

AIDÊ ROCHA

Foi preso, nessa terça-feira (9), 
pela Polícia Militar, mais um 
envolvido no latrocínio que vitimou 
Luís Henrique Melo Matos, que 
era motorista da Secretaria de 
Comunicação e Assuntos Políticos 
(Secap), do governo do Maranhão. 
O crime ocorreu em setembro do 
ano passado, no bairro do Calhau, 
em São Luís. 
O preso, identificado como 
Gustavo Campos, tem 22 anos 
e é morador do bairro do São 
Francisco, local onde também 
foi capturado. De acordo com as 
investigações da Polícia Civil, ele 
foi o responsável pelos disparos 
que tiraram a vida do motorista. 
Segundo odelegado Felipe 
César, da Superintendência de 
Homicídios e Proteção à Pessoa 
(SHPP), em depoimento, o 
suspeito teria confessado o crime. 
“Ele disse querer roubar o cordão 
que estava no pescoço da vítima, 
mas a mesma reagiu e ele acabou 
efetuando os quatro disparos. Nas 
imagens de câmeras de segurança 
da região, ele aparece claramente 

executando a vítima”, pontuou o 
delegado. 
Após o crime, Gustavo teria 
fugido para o interior do estado. 
Conforme apurado pela Polícia 
Civil, o suspeito, que já foi preso 
anteriormente pelos crimes de 
tráfico de drogas e roubo, esteve 
escondido nas cidades de Santa 
Inês e Pindaré-Mirim. 
Ainda segundo o delegado Felipe 
César,quatro pessoas teriam 
participado do latrocínio. Em 
outubro,já haviam sido presos 
Matheus Gomes Pereira e 

Wanderson dos Santos Silva. O 
quarto envolvido morreu meses 
atrás, durante uma tentativa 
de assalto. Todos integravam 
uma facção criminosa que atua 
na região do bairro do São 
Francisco. 
Após os procedimentos 
necessários, o preso foi 
encaminhado ao Complexo 
Penitenciário de Pedrinhas, onde 
ficará à disposição da Justiça. 
RELEMBRE O CASO 
Na tarde do dia 6 de setembro, 
do ano passado, Luiz Henrique 

Melo de Matos, conhecido 
como “Louro”, de 63 anos, 
foi assassinado a tiros, na 
Rua Garopas, no bairro do 
Calhau, em São Luís. A vítima 
era motorista do secretário-
adjunto da Secretaria de Estado 
da Comunicação e Assuntos 
Políticos (Secap), Ednaldo 
Neves. 
No dia do crime, o motorista 
aguardava o irmão do secretário 
na rua, dentro de um carro 
modelo Renault, placa QPI-
9851, quando os suspeitos 
chegaram em um veículo Agile 
prata, de placa não identificada. 
Na ocasião, dois desceram e 
um deles atirou na vítima, que 
morreu no local. 
Luiz Henrique foi atingido com 
quatro disparos, sendo dois no 
pescoço do lado esquerdo, um 
na região esquerda da clavícula 
e um na região temporal.  O 
carro em que ele foi morto tinha 
sido pego horas antes em uma 
locadora nas proximidades. Ele 
havia ido ao local do crime para 
dar uma carona ao irmão do 
secretário.

Preso mais um suspeito de participação 
na morte de motorista da Secap, em 2019

Luís Henrique foi morto em setembro de 2019, e Gustavo Campos 
teria sido o autor dos disparos

Um motorista de aplicativo foi 
morto a tiros no final da manhã 
de ontem (9), no Residencial 
Ribeira, zona rural de São Luís. 
Ele foi identificado como Rafael 
Washington Correa Ribeiro, de 32 
anos, e seria morador do bairro de 
Fátima. 
A vítimadirigia um veículo HB20 
prata, no momento do crime. 
Testemunhas relataram ter visto 
dois homens armados saindo 
correndo de dentro do carro, 
deixando Rafael morto com a 

cabeça sobre o volante. 
A Polícia Civil foi acionada e 
realizou perícia no local. De acordo 
com o delegado Felipe César, da 
Superintendência de Homicídios 
e Proteção à Pessoa (SHPP), as 
informações do caso ainda estão 
sendo levantadas para esclarecer se 
o crime trata-se de um latrocínio 
ou não. 
Policiais militares também 
estiveram no local e realizaram 
diligências, mas ninguém foi preso 
até o momento. (Aidê Rocha)

Motorista de aplicativo é assassinado 
a tiros no Residencial Ribeira

Rafael Washington morreu ainda dentro do seu carro, no Residencial 
Ribeira – região do Maracanã

Um homem foi morto com três 
tiros na cabeça, na noite de 
segunda-feira (8), na Rua Santa 
Isabel, no bairro do Coroadinho, 
em São Luís. A vítima foi 
identificada como Joelson Neris, 
de 29 anos. 
Segundo informações apuradas 
pela Polícia Militar, ele estava 
voltando do trabalho quando foi 
abordado por dois homens que 
estavam em uma moto. 
Na ocasião, um deles desceu 
e efetuou os disparos contra 
Joelson,que ainda chegou a ser 
levado ao Hospital Municipal 
Djalma Marques, o Socorrão 
1, mas não resistiu, quando 
eram realizados os primeiros 

atendimentos médicos. 
Uma guarnição da PM chegou a 
realizar buscas na localidade, mas 
ninguém foi encontrado. A Polícia 
Civil investiga a motivação do 
crime. 
Informações não oficiais 
repassadas ao Jornal Pequeno 
relataram que a vítima não 
tinha envolvimento com a 
criminalidade, era evangélico e 
trabalhava como pintor. 
POSSÍVEL SUSPEITO 
MORTO
Na manhã de ontem(9), um 
possível suspeito da morte de 
Joelson Neris, identificado como 
Jhonatan William Fernandes dos 
Santos, foi assassinado ao reagir a 

uma abordagem policial, próximo 
à Feira do Coroadinho. 
Segundo apurado pelo Jornal 
Pequeno, uma guarnição da PM 
foi informada sobre a presença 
dele e foi até o local. O suspeito 

atirou contra os policiais, que 
reagiram acertando o ombro de 
Jhonatan. 
Ele ainda foi levado ao Hospital 
Djalma Marques, o Socorrão I, 
mas não resistiu. (AR)

Homem é morto com 
três tiros na cabeça no 
bairro do Coroadinho

Joelson Neris foi morto na noite de segunda, no Coroadinho; 
Jhonatan William, que seria um dos envolvidos no crime, morreu 
após confronto com PMs

Policiais militares do Batalhão 
de Operação Especiais (Bope) 
prenderam, na segunda-feira 
(8), no bairro do João Paulo, 
uma mulher suspeita de realizar 
contrabando de cigarros. 
A prisão dela, segundo 

informações da PM, ocorreu 
após denúncias feitas para o 
Centro Integrado de Operações 
de Segurança (Ciops), relatando 
a existência de uma residência 
que estaria servindo como 
ponto de armazenagem de 

contrabando. 
No local, os policiais 
localizaram mais de quatro mil 
maços de cigarros de diversas 
marcas. Onze viaturas foram 
utilizadas para o transporte de 
todo o material até a delegacia. 

A mulher, que não teve o nome 
divulgado, foi detida e levada 
à sede da Polícia Federal, no 
bairro da Cohama, em São 
Luís, onde foram realizados 
os procedimentos necessários. 
(AR)

Mulher é presa com cigarros contrabandeados no João Paulo

Dois assaltantes morrem durante 
confronto com a PM em Vitorino Freire 

Na noite de segunda-feira (8), dois assaltantes morreram após trocarem 
tiros com policiais militares, na cidade de Vitorino Freire. Os suspeitos 
foram identificados como Ednaldo Campos e Daniel Miranda. 
De acordo com a Polícia Militar, eles foram acionados por populares 
após a ação criminosa da dupla; que, em posse de arma de fogo, 
subtraíram celulares na região. Os policiais iniciaram diligências e 
os suspeitos foram localizados já na rodovia MA-008, na saída de 
Vitorino Freire. 
Na ocasião, os dois não atenderam à ordem de parada da polícia e 
ainda dispararam contraos PMs, que reagiram e conseguiram atingir 
os suspeitos. Ambos chegaram a ser socorridos e levados ao Hospital 
Municipal, mas não resistiram aos ferimentos. (AR)
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CGU e PF combatem fraudes em compras de máscaras
cirúrgicas em São Luís
Por Daniel Matos • terça-feira, 09 de junho de 2020

Operação Cobiça Fatal investiga supostas fraudes na contratação emergencial de empresas que forneceram
máscaras cirúrgicas para a Secretaria Municipal de Saúde

CGU e Polícia Federal fizeram operação conjunta sobre desvios de recursos da saúde na pandemia

A Controladoria-Geral da União (CGU) participa, nesta terça-feira (9), em São Luís (MA), da Operação Cobiça Fatal.
O trabalho é realizado em parceria com a Polícia Federal (PF). O objetivo é combater supostos crimes de fraudes
licitatórias e irregularidades contratuais, corrupção ativa e passiva, associação criminosa e lavagem de ativos.

Investigações

A área de investigações da CGU detectou que a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) de São Luís teria
contratado por dispensa de licitação, em caráter emergencial, para combate à pandemia de Covid-19, duas
empresas sem capacidade técnico-operacional para fornecimento de máscaras cirúrgicas descartáveis
superfaturadas. Verificou-se que uma das empresas operava em nome de “laranjas”, além de ser de “fachada”, e a
outra nunca havia comercializado máscaras.

Foi observado, em ambas as contratações, superfaturamento de preço de mais de 200% em relação ao valor de
mercado. O prejuízo decorrente do superfaturamento calculado pela CGU pode chegar a R$ 2.306.600,00.

Investigações adicionais da PF indicam o uso de outras empresas, pelo mesmo núcleo empresarial, para
supostamente fraudar contratações também em pelo menos outros cinco municípios do Estado do Maranhão.

Impacto social

As fraudes supostamente perpetradas na SEMUS-São Luís, com o consequente prejuízo milionário causado aos
cofres municipais, possuem o condão de impactar negativamente as ações de saúde necessárias para o bom
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atendimento às vítimas de Covid-19, além de tornar mais onerosa a disponibilização de equipamentos de proteção
individual (EPIs) para os profissionais da saúde.

Diligências

A Operação Cobiça Fatal consiste no cumprimento de três mandados de prisão temporária e de 14 mandados de
busca e apreensão em endereços localizados em São Luís e em São José de Ribamar, além do afastamento dos
sigilos bancário, fiscal e telemático dos envolvidos.

A CGU, por meio da Ouvidoria-Geral da União (OGU), mantém o canal Fala.BR para o recebimento de denúncias.
Quem tiver informações sobre esta operação ou sobre quaisquer outras irregularidades, pode enviá-las por meio
de formulário eletrônico (https://bit.ly/2UltBXN). A denúncia pode ser anônima, para isso, basta escolher a opção
“Não identificado”.

https://bit.ly/2UltBXN


Duarte Júnior é condenado a pagar multa por propaganda
eleitoral antecipada
Por Daniel Matos • terça-feira, 09 de junho de 2020

Duarte Júnior foi condenado pela Justiça Eleitoral a pagar multa de R$ 10 mil

Atendendo a pedido formulado em representação do Ministério Público Eleitoral, a Justiça condenou o deputado
estadual Hildelis Duarte Junior ao pagamento de multa de R$ 10 mil por propaganda eleitoral antecipada.

A representação do Ministério Público Eleitoral, assinada pelo promotor de justiça Gladston Fernandes de Araújo, à
época atuando junto à 76ª Zona Eleitoral (atualmente, o titular é o promotor de justiça Lusival Santos Gaspar Dutra),
tratou de um outdoor, instalado na Avenida dos Holandeses, em São Luís, divulgando a imagem e nome do
deputado, pré-candidato a prefeito da capital. Uma liminar, deferida em 20 de maio, já havia determinado a retirada
da divulgação irregular.
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Prefeito de Pedreiras e irmão são condenados por
improbidade administrativa
Por Daniel Matos • terça-feira, 09 de junho de 2020

Prefeito de Pedreiras, Antônio França, com o governador Flávio Dino, no Palácio dos Leões

Atendendo pedido do Ministério Público do Maranhão, a Justiça condenou, em 5 de junho, o prefeito Antonio França
de Sousa e o irmão dele Daniel França de Sousa por atos de improbidade administrativa. A Ação foi ajuizada pela
promotora de justiça Marina Carneiro Lima de Oliveira, da Comarca de Pedreiras. A sentença foi assinada pelo juiz
Marco Adriano Ramos Fonsêca.

De acordo com o MPMA, Antonio França de Sousa, na qualidade de prefeito, contratou o seu irmão Daniel França
de Sousa para prestar serviços de eletricista para o Município, por dispensa de licitação, violando as normas
constitucionais e legais.

A manifestação ministerial foi deflagrada após investigação provocada por Representação formulada pelos
vereadores Elcimar Silva Lima Filho e Francisco Sérgio Oliveira da Silva, na qual apontaram improbidade
administrativa, praticada pelo prefeito de Pedreiras, com o argumento de que o gestor contratou o próprio irmão por
meio de dispensa de licitação para realizar um serviço na rede elétrica de alta tensão do município.

Segundo os vereadores, o serviço, no valor de R$ 6 mil, atendeu as necessidades da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo.

“Tal conduta, evidentemente, merece a devida resposta, já que violou os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições públicas, incorrendo, portanto, em ato de improbidade administrativa”,
ressaltou o juiz na sentença.

Õ
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Prefeito Antônio França em carreata da
campanha do então candidato à reeleição, Flávio
Dino, em 2018

CONDENAÇÕES

Antonio França de Sousa foi condenado a penalidades previstas na Lei
nº. 8.429/92 (Lei da Improbidade Administrativa): ressarcimento
integral do dano no valor de R$ 6 mil, solidariamente ao segundo
requerido, sobre o qual incidirá correção monetária e juros; perda da
função pública, após o trânsito em julgado da Ação, e suspensão dos
direitos políticos pelo prazo de cinco anos.

Outras sanções são: pagamento de multa civil no valor de duas vezes
o valor do dano, sobre a qual incidirá correção monetária e juros (o
valor da multa será revertido em favor do erário municipal), e proibição
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco
anos.

Daniel França de Sousa também foi condenado a sanções impostas
pela Lei nº. 8.429/92 (Lei da Improbidade Administrativa):
ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 6 mil, solidariamente ao
primeiro requerido, sobre o qual incidirá correção monetária e juros;
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos; pagamento
de multa civil no valor de R$ 6 mil, correspondente ao valor do acréscimo patrimonial indevido, sobre a qual incidirá
correção monetária e juros (o valor da multa será revertido ao erário municipal); além da proibição de contratar com
o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos.

Fonte: Ministério Público do Maranhão



PF prende 3 por fraude na compra de máscaras em SL
Por Zeca Soares • terça-feira, 09 de junho de 2020

A Polícia Federal, com o apoio da Controladoria Geral da União (CGU), deflagrou, nesta terça-feira (9), a Operação
“Cobiça Fatal” com a finalidade de desarticular associação criminosa voltada a fraude em licitações com o intuito de
desviar recursos públicos federais que seriam usados no enfrentamento do novo coronavírus (Cocid-19) em São
Luís.

Foram cumpridos três mandados de prisão, 14 de busca e apreensão, além do sequestro de bens e bloqueio de
contas dos investigados no valor de R$ 2,3 milhões.

Segundo as investigações, foram verificados indícios de superfaturamento na compra de 320 mil máscaras pela
Secretaria Municipal de Saúde de São Luís (Semus). A PF afirma que a pasta pagou R$ 9,90 por cada unidade,
quando o preço médio praticado no mercado nacional é de R$ 3,17, apontando pra um superfaturamento
aproximado de R$ 2,3 milhões.

“Não bastasse isso, documentos que robustecem a investigação, demostram que, poucos dias antes do processo
de dispensa de licitação, a Prefeitura de São Luís, por meio da própria Semus, havia contratado o fornecimento de
máscaras do mesmo modelo junto a outra empresa pelo preço de R$ 2,90 a unidade, totalizando a quantia de R$
980 mil”, diz comunicado dos federais.

Nesse caso, a diferença entre as duas compras é de mais de 341%.

Ainda de acordo com a PF, contratos das mesmas empresas que forneceram para a capital são investigados em de
Timbiras, e Matinha. “Sabe-se também que a principal empresa investigada também já teria formalizado contratos,
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AL reforça combate à violência contra as mulheres
Por Zeca Soares • quarta-feira, 10 de junho de 2020

A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, nesta terça-feira (9), em  Sessão Extraordinária com Votação
Remota por Videoconferência, o Projeto de Lei 159/2020, de autoria da deputada Helena Duailibe (Solidariedade),
que institui o Formulário Eletrônico de Avaliação de Riscos Maria Firmina. O objetivo é reforçar a política estadual
permanente de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar praticada contra meninas e mulheres.

“Com o formulário, pretendemos identificar precocemente os riscos que a menina ou a mulher está correndo dentro
de casa, no ambiente familiar, a fim de que, imediatamente, o agressor possa ser tratado para que não aconteçam
coisas desastrosas”, explicou Helena.

A deputada afirmou que o trabalho de prevenção, com a identificação dos fatores de risco, por meio da avaliação
dos sinais de que aquela pessoa vai desenvolver comportamento agressivo ou usar de brutalidade grande,
acarretará na diminuição dos números de violência doméstica no Maranhão e no país.   

O projeto da deputada Helena Duailibe foi aprovado por unanimidade e recebeu elogios de vários parlamentares. O
presidente da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), disse que com a aprovação desta e de outras proposições, a
Assembleia Legislativa do Maranhão vem dando passos importantes na implantação de mecanismos em defesa das
mulheres vítimas de violência doméstica. 

O deputado Dr.Yglésio (PROS) também destacou a importância do projeto e, durante a votação, apresentou o
resultado de um estudo, em forma de vídeo, com dados comparativos de abril de 2019 e o mesmo período de 2020,
que comprovam o quanto o isolamento em casa, devido à pandemia, foi prejudicial às mulheres, pois houve
redução nas notificações dos atos de violência doméstica.
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PF prende três e faz buscas naPF prende três e faz buscas na
Semus por desvio de verba paraSemus por desvio de verba para
combate à Covid-19combate à Covid-19
Operação Cobiça Fatal investiga supostas fraudes na contrataçãoOperação Cobiça Fatal investiga supostas fraudes na contratação
emergencial de empresas para fornecimento de máscaras cirúrgicasemergencial de empresas para fornecimento de máscaras cirúrgicas

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira 9,A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira 9,
a Operação Cobiça, a primeira realizada noa Operação Cobiça, a primeira realizada no
Maranhão contra desvio de recursos relacionados ao enfrentadaMaranhão contra desvio de recursos relacionados ao enfrentada
da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Com apoio da CGU (Controladoria-Geral da União), 60 policiais federaisCom apoio da CGU (Controladoria-Geral da União), 60 policiais federais
cumprem três mandados de prisão temporária, e 14 mandados de busca ecumprem três mandados de prisão temporária, e 14 mandados de busca e
apreensão em endereços localizados em São Luís e em São José de Ribamar, alémapreensão em endereços localizados em São Luís e em São José de Ribamar, além
do sequestro de bens, bloqueio de contas dos investigados no valor de R$ 2,3do sequestro de bens, bloqueio de contas dos investigados no valor de R$ 2,3
milhões. As ordens judiciais foram expedidas pelo juiz da 1ª Vara Federal de Sãomilhões. As ordens judiciais foram expedidas pelo juiz da 1ª Vara Federal de São
Luís.Luís.

Segundo as investigações, há indícios de superfaturamento na compraSegundo as investigações, há indícios de superfaturamento na compra
emergencial de trezentos e vinte mil máscaras cirúrgicas pela Semus (Secretariaemergencial de trezentos e vinte mil máscaras cirúrgicas pela Semus (Secretaria
Municipal de Saúde de São Luís), no valor unitário de R$ 9,90. Considerando queMunicipal de Saúde de São Luís), no valor unitário de R$ 9,90. Considerando que
o preço médio praticado no mercado nacional é de R$ 3,17, o superfaturamentoo preço médio praticado no mercado nacional é de R$ 3,17, o superfaturamento
chega ao valor bloqueado dos alvos da operação.chega ao valor bloqueado dos alvos da operação.

Ainda de acordo com a PF, poucos dias antes do processo de dispensa deAinda de acordo com a PF, poucos dias antes do processo de dispensa de
licitação, a Prefeitura de São Luís, por meio da própria Semus, havia contratado olicitação, a Prefeitura de São Luís, por meio da própria Semus, havia contratado o
fornecimento de máscaras do mesmo modelo junto a outra empresa pelo de R$fornecimento de máscaras do mesmo modelo junto a outra empresa pelo de R$
2,90 a unidade, totalizando a quantia de R$ 980 mil. A diferença, portanto,2,90 a unidade, totalizando a quantia de R$ 980 mil. A diferença, portanto,
ultrapassa 341%.ultrapassa 341%.

Entre os alvos os empresários Alexandre Chuairy Cunha, Sormane Silva SantanaEntre os alvos os empresários Alexandre Chuairy Cunha, Sormane Silva Santana
e João de Deus Souza Lima Júnior. Contra eles, a PF cumpre mandados de prisãoe João de Deus Souza Lima Júnior. Contra eles, a PF cumpre mandados de prisão
—conforme já havia sido publicado, nessa segunda 8, pelo blog do Antônio—conforme já havia sido publicado, nessa segunda 8, pelo blog do Antônio
Martins,Martins,  que antecipou a operaçãoque antecipou a operação. A Semus é alvo de busca e apreensão.. A Semus é alvo de busca e apreensão.

YURI ALMEIDAYURI ALMEIDA
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Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa, corrupçãoOs investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa, corrupção
passiva, lavagem de dinheiro, fraude em processo licitatório, superfaturamentopassiva, lavagem de dinheiro, fraude em processo licitatório, superfaturamento
na venda de bens e associação criminosa.na venda de bens e associação criminosa.

A Operação foi denominada Cobiça Fatal em referência ao desejo imoderado deA Operação foi denominada Cobiça Fatal em referência ao desejo imoderado de
riqueza, fazendo com que até se desvie recursos vitais para a proteção deriqueza, fazendo com que até se desvie recursos vitais para a proteção de
pacientes e servidores da área da saúde.pacientes e servidores da área da saúde.



Superfaturamento de máscaras em São
Luís chegou a R$ 2 milhões…
POSTED ON 09/06/2020  BY MARCO AURÉLIO D'EÇA

Polícia Federal está desde o início desta terça-feira, 9, na Secretaria
Municipal de Saúde investigando o envolvimento de servidores públicos em

crimes relacionados à aquisição de equipamentos para o combate ao
coronavírus; tem prisão contra três empresários

 

No total, a Polícia Federal cumpre 14 mandados de busca e apreensão na Secretara Municipal de
Saúde e outros três mandados de prisão (imagem: blog do Antonio Martins)

A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira, 9, mandados de busca e apreensão na
sede da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, suspeita de comprar material e
equipamentos de combate à COVID-19 com preços superfaturados.

A PF também cumpre mandados de prisão contra os empresários Alexandre Chuairy
Cunha, Sormane Silva Santana e João de Deus Souza Lima Júnior, responsáveis pela
venda dos equipamentos.

Segundo as primeiras apurações do blog Marco Aurélio D’Eça, uma das empresas
ligadas aos presos chegou a superfaturar em R$ 2 milhões o valor de máscaras de
proteção.
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As máscaras, que deveriam custar algo em torno de R$ 3,00, foram  compradas pela
Secretaria Municipal de Saúde por R$ 10,00 junto à Precision Soluções.

Só este contrato tem valor de R$ 2.673.000,00…



PF prende três por fraude de R$ 2 mi na compra
de máscaras em SLZ
Publicado em 9 de junho de 2020 por gilbertoleda

A Polícia Federal, com o apoio da Controladoria Geral da União (CGU), deflagrou, nesta terça-feira (9), a Operação
“Cobiça Fatal” com a finalidade de desarticular associação criminosa voltada a fraude em licitações com o intuito de
desviar recursos públicos federais que seriam usados no
enfrentamento do novo coronavírus (Cocid-19) em São Luís/MA.

Foram cumpridos três mandados de prisão, 14 de busca e apreensão, além do sequestro de bens e bloqueio de contas
dos investigados no valor de R$ 2,3 milhões.

Segundo as investigações, foram verificados indícios de superfaturamento na compra de 320 mil máscaras pela
Secretaria Municipal de Saúde de São Luís (Semus). A PF afirma que a pasta pagou R$ 9,90 por cada unidade, quando o
preço médio praticado no mercado nacional é de R$ 3,17, apontando pra um superfaturamento aproximado de R$ 2,3
milhões.

“Não bastasse isso, documentos que robustecem a investigação, demostram que, poucos dias antes do processo de
dispensa de licitação, a Prefeitura de São Luís, por meio da própria Semus, havia contratado o fornecimento de máscaras
do mesmo modelo junto a outra empresa pelo preço de R$ 2,90 a unidade, totalizando a quantia de R$ 980 mil”, diz
comunicado dos federais.

Nesse caso, a diferença entre as duas compras é de mais de 341%.

Ainda de acordo com a PF, contratos das mesmas empresas que forneceram para a capital são investigados em de
Timbiras/MA, e Matinha/MA. “Sabe-se também que a principal empresa investigada também já teria formalizado
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contratos, após dispensa de licitação, para fornecer insumos para o combate ao COVID-19 com os municípios de
Icatu/MA, Cajapió/MA, Lago do Junco/MA, e Porto Rico do Maranhão/MA”, completa a nota oficial.



Duarte Jr. é condenado a pagar multa de R$ 10
mil por propaganda antecipada
Publicado em 9 de junho de 2020 por gilbertoleda

O deputado estadual Duarte Júnior, pré-candidato do Republicanos à Prefeitura de São Luís, foi condenado a pagar multa
de R$ 10 mil por propaganda eleitoral antecipada.

A decisão é da juíza Cristiana de Sousa Ferraz Leite, titular da 76ª Zona Eleitoral, de São Luís, atendendo a pedido
formulado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE).

Na representação, o MPE apontou como propaganda antecipada um outdoor do parlamentar localizado no retorno do
Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão, no Calhau. Uma limnar já havia sido concedida à Promotoria para que o
material fosse retirado do local (saiba mais).

De acordo com a legislação, qualquer propaganda eleitoral que ocorra antes de 16 de agosto do ano da eleição é
considerada antecipada e, portanto, irregular. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) veda o uso de outdoor para
propaganda eleitoral.

Na sentença, a juíza Cristiana de Sousa Ferraz Leite afirma que na placa, apesar de não haver pedido explícito de voto,
há exaltação da imagem do deputado que vai além da mera divulgação de ato parlamentar, configurando a propaganda
eleitoral antecipada.

“A divulgação de atos parlamentares não pode ser usada por pré-candidato como subterfúgio para sua promoção pessoal
que incorra em propaganda antecipada às eleições de 2020, pois nesse tipo de ato sinaliza à população ser este o
candidato mais apto a exercer o cargo de prefeito”, cita a sentença.

Vai recorrer

Em nota, Duarte Júnior disse que o outdoor mencionado na ação trata de “prestação de contas sobre o mandato”, que
utilizou “os mesmos meios utilizados por outros deputados que hoje também são pré-candidatos” e que vai recorrer da
decisão.
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“O próprio Ministério Público e a juíza Cristiana de Sousa Ferraz Leite reconheceram que não há pedido explícito de voto.
Por fim, o deputado informa que vai recorrer da decisão”, diz o comunicado.


