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ANUNCIADA PRIVATIZAÇÃO
DAS BRS-135 E 316 NO MA
Trecho de 438 km das duas rodovias é fundamental para o escoamento de grãos da região
conhecida como Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e deve ir a leilão em 2022.
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PANDEMIA

Fonte/painel-covid19.saude.ma.gov.br

Sindicato
orienta
escolas a
cumprir
desconto

Zé Doca

ABRIL

Lei estadual determina a redução das mensalidades de instituições privadas de ensino durante o período de suspensão
das aulas presenciais. CIDADES 6

Santa Inês
Lima Campos

Terça sangrenta

JUNHO

MAIO

Mensalidades

Cidades do MA no mapa nacional da Covid-19
Municípios maranhenses de Lima Campos, Santa Inês e Zé Doca (em detalhe no mapa maior acima) se destacam no ranking das 20 cidades
no país com maior incidência de casos da Covid-19, segundo levantamento realizado pelo pelo Portal G1. CIDADES 5

Três pessoas
foram
assassinadas
a tiros na
Grande Ilha
POLÍCIA 8

De Jesus

Seguro-Desemprego

Maranhão
já registrou
36.431 pedidos
do benefício
este ano

H1N1
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São Luís, 2 de junho de 2016. Quinta-feira O Estado do Maranhão

Dia dos
Namorados
tem afeto
em forma
de doces

De acordo com dados do Ministério da Economia, entre
março e maio, período da pandemia, foram 23.113 solicitações no estado. GERAL 7
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Sol com algumas
nuvens. Chove rápido
durante o dia e à
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TÁBUA
DE MARÉS

Disputa por dividendos
políticos em meio à
crise sanitária da
Covid-19. POLÍTICA 3

Mais de 1 milhão de pessoas já foram vacinadas contra gripe no Maranhão, cuja campanha
está em sua terceira etapa e se estende até o dia 30 deste mês, em todo o estado. CIDADES 6

TEMPO/MA

ESTADO
MAIOR

Dinheiro é de empresários presos por suposto esquema de
superfaturamento na compra
de máscaras pela Secretaria de
Saúde de São Luís. POLÍTICA 3

Romantismo
na caixa,
com bolos,
doces e
outros itens

Confira o resultado
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oestadoma.com/485199
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Justiça bloqueou
R$ 7,7 mi de alvos da
Operação Cobiça Fatal
Dinheiro é de empresários que foram presos por suposto esquema de
superfaturamento na compra de máscaras pela Secretaria de Saúde de SL
Divulgação

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

juiz Luiz Régis Bomfim
Filho, da 1ª Vara de São
Luís e relator da "Operação Cobiça Fatal” na Justiça Federal, deferiu pedidos da Polícia Federal e bloqueou R$ 7,7
milhões em ativos financeiros e bens
de empresários alvos da ação policial e de suas empresas.
Segundo decisão do magistrado,
foram alvo dos bloqueios os três empresários presos temporariamente.
Alexandre Chuairy Cunha, apontado
como “sócio oculto” da Precision Soluções em Diagnósticos, teve bloqueado R$ 1,691 milhão, mesmo
valor do bloqueio em relação a Sormane Silva Santana, ex-sócio e operador da mesma empresa, segundo
os investigadores.
A decisão determinou, ainda, o
bloqueio de R$ 473 mil de João de
Deus Souza Lima Júnior, sócio responsável da C. J. Comércio Saneantes.
No seu despacho, Bonfim autorizou, por fim, o bloqueio de R$
1,691 milhão da Precision Soluções
em Diagnósticos, igual valor da
Global Diagnósticos e outros R$
473 mil da C. J. Comércio Saneantes.
"O bloqueio de ativos financeiros existentes nos nomes dos requeridos acima nominados, [deve
ser feito] por meio do sistema BACENJUD a ser executado por este
Juízo”, destacou o juiz na decisão.
Os empresários foram presos
temporariamente pela Polícia Federal na segunda-feira, 9, acusados
de montar um consórcio que combinava preços superfaturados durante a fase de cotação em processos de dispensa de licitação para
a compra emergencial de máscaras, EPIs e outros insumos destinados ao combate à pandemia do

O

Política e pandemia

Q

uando a pandemia chegou ao Maranhão, políticos de todas
as correntes usavam o discurso da unidade. Diziam que o
momento era de pensar em salvar vidas e não em política.
Alguns meses depois, a “união” perdeu espaço para a disputa por
dividendos políticos em meio à crise sanitária.
A vitrine para mostrar serviço contra do novo coronavírus está
em todas as esferas políticas, municipal, estadual e federal.
Da parte do governador Flávio Dino (PCdoB), a propaganda
para mostrar o que se tem feito não é usada com moderação.
A mais recente demonstração
do quanto a política opera em
Políticos do MA se
meio à pandeia foi o debate
preocupam mais
sobre quem trouxe ou deixou
de trazer 50 respiradores para
com os dividendos
hospitais estaduais. O senador
políticos com a
Roberto Rocha (PSDB) disse
que pediu pessoalmente para o pandemia do que
presidente Jair Bolsonaro a
realmente em
liberação dos aparelhos e que
isso foi atendido.
tentar salvar vidas
O tucano encheu as redes
sociais para mostrar que tem
influência e que não se importa se no Maranhão ele é adversário
do governador.
Já Dino, não faz qualquer esforço para reconhecer que
chegaram os respiradores e que um dos representantes do estado
conseguiu vialibilizá-los. Isso porque o comunista não quer fazer
a mesma propaganda que faz para seu governo e seus aliados.
Enfim, nesse jogo de quem fez ou não, quem reconhece ou não,
o que fica esquecido de fato é que todos devem buscar melhorias
para a população, porque isso é dever de todo político. Foram
eleitos para isso. Não é um favor!

Um quer se reeleger...
PF prendeu três
empresários na
operação
Bloqueio foi feito em
contas de acusados
e de empresas

novo coronavírus em pelo menos
sete prefeituras do Maranhão.
Em São Luís, de acordo com 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.

MAIS

Nota da CGU
A Controladoria-Geral da
União (CGU) informou em
nota, após a deflagração
da operação, em conjunto
com a Polícia Federal, que
uma das empresas
contratadas pela Semus de
São Luís para o
fornecimento de máscaras
contra a Covid-19 nunca

Sem irregularidades
A Semus nega qualquer irregularidade, e diz que efetuou a compra de todo o material “menor
preço proposto pelo mercado na
ocasião”.
O relatório que embasou a decisão judicial aponta, ainda, possíveis
irregularidades nos municípios de

havia fornecido o produto
antes. Para o órgão, uma das
empresas investigadas não
tinha “capacidade técnicooperacional” para vender os
equipamentos de proteção
individual. Suspeita-se,
ainda, que uma segunda
firma era “de fachada”,
gerida por “laranjas”.

Matinha e Timbiras, no interior do
estado. E cita contratos do mesmo
grupo em Icatu, Cajapió, Lago do
Junco, e Porto Rico do Maranhão.
Um sétimo contrato foi assinado em
Turilândia, na Baixada Maranhense,
mas não incluído nas investigações
porque publicado no Diário Oficial
apenas na sexta-feira passada, 5. 

Vereadores que compõem o núcleo mais crítico do Poder Executivo cobraram medidas da
gestão pública municipal; base do Governo prega cautela, mas reconhece gravidade dos fatos

A Operação da Polícia Federal, intitulada “Cobiça Fatal”, deflagrada para apurar possíveis irregularidades
na compra de equipamentos e outros produtos na gestão da saúde
em cidades maranhenses, incluindo São Luís, repercutiu na sessão extraordinária da Câmara Municipal
da capital. Parlamentares que compõem o núcleo mais crítico à gestão
do Executivo cobraram medidas da
administração pública. Já os membros da base governista adotaram
um tom mais ameno.
Após a apreciação da Ordem do
Dia, o presidente da Mesa Diretora
da Casa, Osmar Filho (PDT), abriu
espaço para que cada vereador se
manifestasse sobre tema livre por
três minutos. O primeiro a falar foi
o vereador Cezar Bombeiro (PSD).
“É preciso destacar a atuação do nobre colega, vereador Umbelino Júnior, que foi um dos que denunciaram a gestão pública municipal”,
afirmou.
Em seguida, o vereador Umbelino Júnior (PRTB) pediu a palavra.
Sem nominar autoridades, o parlamentar disse que cumpriu com sua
missão. “Em momento algum busquei agir de forma individual ou re-

ESTADO
MAIOR

PF prendeu três pessoas e cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em casa e escritório de investigados

Operação da PF repercute
na Câmara de São Luís
THIAGO BASTOS
Da editoria de Política

3

querendo perseguição a alguém.
Pelo contrário, somente fiz aquilo
que sou cobrado pela população.
Ofereci à denúncia que, depois, se
consolidou”, disse ao se referir à manifestação do dia 15 do mês passado em que teceu críticas à gestão
das EPIs.
O vereador Estevão Aragão elevou a crítica (PSDB) e chegou a sugerir o afastamento do secretário
municipal de Saúde, Lula Fylho. “Seria uma obrigação da gestão pública municipal”, disse. Ele relembrou
denúncias feitas por ele enquanto
membro da Comissão de Saúde da
Casa, relativas ao excesso de gastos,
segundo ele, com funcionários da
saúde.
O também vereador Honorato
Fernandes (PT) disse que é obrigação da Câmara acompanhar as investigações. “Como partiu a apuração de uma manifestação desta Casa, é preciso aprofundar estas questões. Todos são inocentes, até que
se prove o contrário, mas as denúncias são graves, garantindo a lisura e ampla defesa”, destacou.
Defesa
Por outro lado, membros mais próximos do Executivo reconheceram
a gravidade dos fatos previamente
revelados pela PF. Em contraparti-

SAIBA MAIS

A vontade de ser o salvador do Maranhão no momento de pandemia
tem um objetivo claro: 2022.
O senador Roberto Rocha busca espaços nesse momento para garantir uma reeleição, algo que não será tão simples.
Se aproxima do presidente Jair Bolsonaro por este ser claramente um
adversário de seu oponente natural. Assim, consegue espaços para buscar apoio de prefeitos e ainda tenta enfraquecer Dino.

... outro, a presidência
Já Flávio Dino se mantém firme na estratégia de mostrar ao Brasil que
é um governador diferenciado.
Para isso, muito do que é o Maranhão real não chega à mídia nacional.
Assim, o comunista vai tentando furar a fila grande da esquerda do
Brasil para chegar a concorrer ao Palácio do Planalto.

Segue internado
Continua grave o estado de saúde do deputado estadual Zé Gentil
(Republicanos). Ele está com a Covid-19 e desde o último fim de semana foi internado.
Ele está na UTI de um hospital particular de Teresina e respira com
ajuda de aparelhos. As informações são de que ele tem 50% do pulmão
comprometido devido ao novo coronavírus.
Zé Gentil tem 80 anos e sofre ainda de hipertensão e diabetes. A coluna torce pela recuperação do parlamentar.

Maranhense na Andes
O magistrado maranhense Marcelo Lima Buhatem foi eleito presidente da Associação Nacional de Desembargadores (Andes).
Entre as prioridades de Buhatem, está a aquisição por parte da entidade, de legitimidade para propor ações de inconstitucionalidade, as
ADINs.
O desembargador atua há 10 anos no Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Ele disse que o objetivo como presidente da entidade será dar ainda maior representatividade à função.

Quebra de sigilo
O juiz federal Régis Bonfim decidiu quebrar o sigilo fiscal e bancário
do secretário municipal de Saúde, Lula Fylho.
A decisão foi um pedido da Polícia Federal no bojo da operação Cobiça Fatal, que apura supostas irregularidades na compra de materiais
na gestão da Saúde de São Luís e de outros municípios.
Sobre o que determinou o magistrado, o titular da Semus não se manifestou até o fechamento da coluna.

Cautela
Membros da gestão pública
de São Luís definiram que,
nos próximos dias, a
estrategia será aguardar o
desdobramento das
apurações conduzidas pela
Polícia Federal (PF) acerca
de compras superfaturadas
na saúde. Por enquanto, a
saída do secretário Lula
Fylho é descartada.
Em nota divulgada na terçafeira (9), a Secretaria
Municipal de Saúde (Semus)

da, alguns vereadores defenderam
que as investigações não podem
atrapalhar a execução das medidas
de controle e proteção da população contra o coronavírus. “É preciso reconhecer a gravidade das denúncias. Porém, é preciso ter cautela. Essas informações colocam em
xeque a saúde e sei da seriedade da
gestão neste setor. Vamos aguardar
as investigações serem concluídas,
torcendo para que tudo seja elucidado”, disse o vereador Raimundo
Penha (PDT).

informou que a compra
citada no inquérito ocorreu
em obediência aos preceitos
legais e orientado por
normas que seguiram à
melhor oferta e preço. Até o
fechamento desta edição, a
pasta não se manifestou. A
direção da pasta estuda
aprofundar os
esclarecimentos em
coletiva. Além do Maranhão,
outros estados são alvos de
operações da PF.

O vereador Marquinhos (DEM)
foi o único a citar nominalmente o
secretário da Saúde de São Luís, Lula Fylho. Segundo ele, o gestor realiza um bom trabalho à frente da
pasta. “Acredito no trabalho do Lula [Fylho] e espero que a investigação ocorra de forma equilibrada”,
disse.
Outros parlamentares, como o
próprio presidente da Casa, Osmar
Filho (PDT), destacaram apenas o
papel do Legislativo na fiscalização
das ações dos outros poderes. 

DE OLHO

R$ 7,7 milhões

é valor bloqueado pela Justiça referente a valores ativos
ﬁnanceiros e bens de empresários alvos da ação policial e
de suas empresas na operação Cobiça Fatal.

Repercussão
Membros da base governista na Câmara de São Luís se manifestaram
sobre a Operação “Cobiça Fatal”.
Para Raimundo Penha (PDT), é preciso cautela. Ele reconhece a gravidade dos fatos.
Já o vereador Marquinhos Silva (DEM) defendeu nominalmente o secretário de Saúde, Lula Fylho.

E MAIS
• Durante a sessão de ontem da Câmara de São Luís, o vereador Ivaldo
Rodrigues (PDT) apresentou Moção de Repúdio em solidariedade à cantora Alcione.

• A cantora foi alvo de críticas consideradas racistas, proferidas pelo presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo.
• A sugestão de Ivaldo Rodrigues foi prontamente acatada pela Mesa Diretora e recebeu o apoio dos parlamentares.

Mais de 1 milhão de
pessoas já foram vacinadas
contra gripe no Maranhão
Em CIDADES 6

cidade@mirante.com.br
São Luís, Quinta-feira, 11 de junho de 2020

Lima Campos é uma das cidades com
maior incidência de Covid-19 no MA
Além desse município, onde está sendo utilizado o toque de recolher, Santa Inês e Zé Doca também
estão entre as 10 cidades com mais casos de coronavírus, segundo o levantamento feito pelo G1
Divulgação

boletim epidemiológico
divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde
(SES), na noite de terçafeira (9), mostrou que subiu para
52.069 o número de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus
no Maranhão. A quantidade de
mortos era de 1.285 – 796 homens
e 489 mulheres (até aquele boletim). Segundo levantamento feito
pelo G1, entre as 20 cidades brasileiras com maior incidência da
Covid-19, três estão no território
maranhense. Até pouco tempo, o
município de Urbano Santos estava no rol, mas, dessa vez, entrou
Lima Campos, onde está ocorrendo o toque de recolher como
medida de prevenção à doença.
De acordo com o levantamento,
verificado nesta quarta-feira (10),
as três cidades maranhenses com
mais casos do novo coronavírus no
contexto nacional são Santa Inês,
Zé Doca e Lima Campos. Respectivamente, possuem 2.926, 2.964 e
3.473 contaminados. Esse estudo
leva em consideração os casos
confirmados por 100 mil habitantes. Em primeiro lugar, está
Pedra Branca do Ampari, localizada no estado do Amapá, com
7.684 infectados, seguido de São
Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, com 5.046.
O monitoramento feito pelo
G1 demonstra que Lima Campos
está na oitava posição do ranking,
enquanto Zé Doca e Santa Inês
estão, respectivamente, na nona
e décima colocação. Por outro
lado, nenhum município maranhense está na lista daqueles com
maior mortalidade pela Covid-19.
Para essa pesquisa, foram consideradas as cidades com mais de
300 casos confirmados. Essa metodologia seguiu uma recomendação da Organização Mundial
de Saúde (OMS), para indicadores

O

AÇÃO
contra o
coronavírus tem
sido realizada pela
saúde pública de
Lima Campos

CIDADES COM MAIOR INCIDÊNCIA DA COVID-19 NO BRASIL
(Número de casos por 100 mil habitantes)
1º: Pedra Branca do Amapari (Amapá) –
7.684 asos
2º: São Gabriel da Cachoeira (Amazonas) –
5.046 casos
3º: Itapiranga (Amazonas) – 4.296 casos
4º: Laranjal do Jari (Amapá) – 4.081 casos
5º: Santo Antônio do Içá (Amazonas) – 4.000
casos
6º: Tefé (Amazonas) – 3.791 casos
7º: Canaã dos Carajás (Pará) – 3.632 casos
8º: Lima Campos (Maranhão) – 3.473 casos
9º: Zé Doca (Maranhão) – 2.964 casos

mais robustos. O levantamento utilizou informações colhidas das secretarias estaduais de Saúde.
Toque de recolher
No site da Prefeitura de Lima Cam-

10º: Santa Inês (Maranhão) – 2.926 casos
11º: Amaturá (Amazonas) – 2895 casos
12º: Manacapuru (Amazonas) – 2.773 casos
13º: Tapauá (Amazonas) – 2.658 casos
14º: Benjamin Constante (Amazonas) – 2.522
casos
15º: Coari (Amazonas) – 2.482 casos
16º: Alvarães (Amazonas) – 2.425 casos
17º: Caaporã (Paraíba) – 2.332 casos
18º: Barcelos (Amazonas) – 2.309 casos
19º: São Gonçalo do Amarante (Ceará) –
2.294 casos
20º: Anori (Amazonas) – 2.256 casos

pos, está descrito que a cidade tem
478 casos confirmados da Covid19, com registro de 10 óbitos. Outros 501 foram descartados e 24
continuam sob investigação. Para
conter a pandemia no município,

foram adotadas algumas medidas,
dentre as quais o controle e saída
da região, antecipação de três feriados e paralisação do transporte
alternativo. Foi instaurado, ainda,
o toque de recolher, que se carac-

Feriado de Corpus Christi terá
programação diferenciada
Maranhão decidiu adotar a data como feriado, porém comércio funcionará normalmente; confira a
programação da solenidade; missas serão realizadas de forma remota e não haverá o tradicional tapete
Arquivo

Nesta quinta-feira (11), acontece a
festa de Corpus Christi, uma comemoração da Igreja Católica que
existe desde o século XIII e celebra
o corpo e o sangue de cristo. Devido à crise mundial da Covid-19
que o estado enfrenta, a igreja católica fará toda a sua programação
de forma remota, as celebrações
serão transmitidas pelos meios de
comunicação da Arquidiocese Metropolitana de São Luís.
O governo do Maranhão decidiu
reconhecer a data como feriado estadual e também, decretar ponto facultativo na sexta-feira (12), portanto, algumas atividades estão
suspensas no dia de hoje (11). Já a
Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado do
Maranhão (Fecomércio-MA), informou que as atividades comerciais no estado funcionarão normalmente.
O Corpus Christi não é mais considerado um feriado nacional desde
o ano de 1996, quando foi sancio-

acaba funcionando como um feriado em dia útil. Este ano, o governo estadual decidiu estabelecer
a data como feriado, além de também decretar ponto facultativo no
dia seguinte (12 de junho).

tado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (Segep), não
haverá expediente nos órgãos da administração estadual, incluindo autarquias e fundações públicas, nesta
quinta-feira, 11, e também na sextafeira, 12. “A medida será obedecida
por todos os órgãos do Estado, com
exceção daqueles que prestam serviços considerados de natureza essencial, como por exemplo, hospitais
e plantões em delegacias”, completou a secretaria, em nota ao Estado.
A Fecomércio-MA, emitiu nota
informando que o comércio de São
Luís, que já começou o processo de
reabertura. “A Fecomércio-MA esclarece, ainda, que a data não consta
nas legislações municipal, estadual,
tampouco federal e, portanto, o trabalho nesse dia é considerado normal, não incidindo pagamento de
horas extras e nem gratificações extraordinárias para os empregados.

O que vai funcionar
De acordo com a Secretaria de Es-

Programação
Este ano as festividades de Corpus

Este ano, Corpus Christi não terá procissão nem o tradicional tapete

nada a Lei Municipal n° 3.432/96,
que tirou o dia do calendário de feriados municipais. Hoje a data é
considerada um ponto facultativo,
conforme determinação anual do
Ministério do Planejamento, então,
cabe aos estados e municípios decidirem se aderem à celebração
como um ponto facultativo, que

teriza pela proibição da circulação
de pessoas nas ruas em determinado horário. Além disso, as escolas estão com as aulas suspensas.
Somente as secretarias com serviços essenciais estão funcionando,
mas a orientação é para, quando
possível, o servidor realizar as tarefas de casa.
Conforme informado no site do
Município, a meta principal é não
permitir aglomeração de pessoas,
para achatar a curva de infecção
pelo novo coronavírus na cidade.
A Guarda Municipal, juntamente
com a Polícia Militar, está realizando fiscalização permanente na
região, para evitar concentração
de grupos, a fim de evitar o contágio. E, também, está ocorrendo
a organização de filas em comércios, agências bancárias, lotéricas
e açougues.
No último dia 5, houve o retorno da circulação das vans em
Lima Campos, de acordo com informações da Prefeitura.
Manutenção do distanciamento
Pelo Decreto nº 017, do dia 4 de
junho, o Município de Lima Campos determinou a manutenção do
distanciamento social, como
forma de evitar a transmissão comunitária da Covid-19. Obrigatoriamente, devem permanecer em
isolamento social/domiciliar pessoas com idade igual ou superior
a 60 anos; crianças, de 0 a 12 anos;
imunossuprimidos, independentemente da idade; portadores de
doenças crônicas gestantes e lactantes, e os que testaram positivo
para a doença.
Também foi restabelecido o uso
massivo da máscara de proteção.
E foi mantido o funcionamento de
atividades essenciais, como hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, drogarias, óticas, supermercados, peixarias, pontos de

vendas de alimentos, consultórios
veterinários, petshops, construção
civil, lojas de material de construção, borracharias, oficinas e serviços de manutenção/reparação de
veículos. Além de restaurantes, dedetizadoras, postos de combustíveis e outros.
O decreto enfatiza que permanecem suspensos os eventos e as
reuniões de qualquer natureza, de
caráter público ou privado, incluídas excursões, missas e cultos religiosos com mais de cinquenta
pessoas, observando um distanciamento mínimo de dois metros
entre os pedestres.
Coronavírus no Maranhão
Segundo o boletim epidemiológico da SES, o número de contaminados no Maranhão é de
52.069, com registro de 1285 mortes. O relatório mostra que 24.579
pessoas estão em isolamento domiciliar. Outras 654 estão internados em enfermaria e 431 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Dentre os novos casos ocorridos
no estado, 313 estão concentrados
na Grande Ilha – São Luís, São José
de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, 48 em Imperatriz e 2.337
nas demais regiões.
O boletim frisa que 25.120 pessoas estão recuperadas da Covid19 no estado. Os mais recentes
óbitos ocorreram nas cidades de
Água Doce do Maranhão, Alcântara, Anapurus, Bacuri, Balsas,
Barreirinhas, Colinas, Duque Bacelar, Itinga do Maranhão, Presidente Dutra, Raposa, Rosário,
Santa Helena, São Mateus do Maranhão, São José de Ribamar, São
Raimundo das Mangabeiras,
Cândido Mendes, Timon, Tutoia,
Lago da Pedra, Pinheiro e São
Luís. A maior quantidade aconteceu na capital maranhense, totalizando nove.

TAPETE SOLIDÁRIO
Este ano, a festividade não contará com a presença do tradicional
tapete ornamental, por onde todos os anos a procissão passa, no
entanto, a Arquidiocese resolveu implantar o Tapete Solidário.
Durante a live, serão arrecadados alimentos e matérias de
higiene e limpeza para doação. Quem quiser fazer uma doação,
pode deixar sua contribuição nas paróquias de sua região, ou
então, pelas contas disponibilizadas para doações em dinheiro.
Caixa Econômica: Agência 0027, poupança 013, conta 1988-6
(Arquidiocese de São Luís)
Banco do Brasil: Agência 2972-6, conta corrente 24001- X (Mitra
Arquidiocesana)

Christi serão diferenciadas, por causa
das medidas de combate ao coronavírus. “Aqui na Arquidiocese será
celebrado de um modo diferente, seguindo as orientações e as limitações
causadas pela pandemia”, esclareceu o coordenador geral do Corpus
Christi, Padre Robério Lima.
A parte da manhã, as celebrações
serão realizadas em nível paroquial,
ou seja, cada paróquia faz a sua celebração. O estudante de jornalismo
e músico da Paróquia Nossa Senhora
da Penha-Anjo da Guarda, Raunyr
dos Santos, fala que na sua igreja
acontecerá uma missa logo cedo, às
6h30, que será transmitida pelas mídias digitais, e que logo em seguida,
haverá uma carreata com o Santíssimo Sacramento. “O padre pediu
para que as pessoas, onde a carreata
vai passar, prepararem um altar com
flores, velas”, explicou ele. Essa foi

uma tentativa de suprir a falta do famoso tapete ornamental que é
comum na festa de Corpus Christi.
Ainda pela manhã, às 10h, acontecerá um sobrevoo com o Santíssimo, sobre toda as paróquias da
ilha de São Luís, abrangendo todas
as quatro cidades que compõem a
região metropolitana da capital (São
Luís, Paço do Lumiar, Raposa e São
José de Ribamar). A decolagem será
feita do Comando Geral da Polícia
Militar (CTA), o Padre Robério Lima
estará no helicóptero abençoando
todas as paróquias. Já na parte da
tarde, a partir das 15h, uma live presidida pelo arcebispo metropolitano, dom José Belisário da Silva, a
solenidade será transmitida pelo
canal do Youtube da Arquidiocese.
A programação se encerra às 17h
com a benção solene do Santíssimo
Sacramento.
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CIDADES

Estabelecimentos de
ensino devem cumprir
lei que dá desconto
em mensalidades
Legislação estadual nº 11.259/2020 determina reduzir o valor
de mensalidade durante o período da pandemia da Covid-19

O

s estabelecimentos de
ensino foram orientados
pela direção do Sindicato
dos Estabelecimentos
Particulares de Ensino do Maranhão
(Sinepe-MA) a cumprirem a legislação estadual de nº 11.259/2020,
mas, de acordo com a nota técnica,
elaborada pela assessória jurídica
do sindicato. A lei estadual determina a redução das mensalidades
de instituições privadas de ensino
durante o período de suspensão das
aulas presenciais devido a pandemia do novo coronavírus.
O presidente do Sinepe-MA,
Paulino Pereira, informou ontem,
por meio de nota, que a entidade
tem o poder de fazer a recomendação, mas não tem o papel de determinar como as instituições deverão prosseguir, dada a
autonomia de cada estabelecimento de ensino.
Ele ainda ressaltou que foi elaborada uma nota técnica, pela assessoria jurídica do sindicato, que
adotou as conclusões em relação a
Lei Estadual de nº 11.259/2020, que
estão submetidas à norma as instituições de ensino fundamental,
médio, técnico e superior da rede
privada, pós-graduações e cursos
pré-vestibular, pois, as escolas comunitárias foram desobrigadas de
promover os descontos.
Já, os alunos detentores de
bolsa de estudo não fazem jus aos
descontos previstos na Lei estudada. Neste caso, não há de se confundir bolsa de estudo com desconto de pontualidade, devendo
ser observado os termos do contrato celebrado com os pais ou responsáveis, sendo recomendável a
consulta à assessoria jurídica de
cada estabelecimento de ensino
para tanto.
Enquanto, os cursos livres de
língua estrangeira, as creches e as
escolas, que atuam com a educação infantil, não estão submetidos
à referida lei estadual. A lei não
gera efeitos retroativos, seja por

Divulgação

Divulgação

Ação Resgate vem sendo realizada com grupos específicos na pandemia

Pessoas em situação
vulnerável são alvo
de ação, no Centro
Trabalho social ofereceu a comunidade teste rápido
da Covid-19, vacinas, máscaras e kit de higiene

Sindicato pode orientar e recomendar sobre descontos, mas escolas têm autonomia para realizá-los

PROJETO DE LEI
A Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) aprovou, no dia 27 de abril deste ano, o
projeto de Lei 088/20 que determinava a redução proporcional de até 30%, das
mensalidades de instituições privadas de ensino durante o período de suspensão das aulas
presenciais em virtude da pandemia da Covid-19.
O projeto foi aprovado com 24 votos a favor, um contra e teve duas abstenções. Mesmo
sendo realizada por videoconferência, 14 deputados não votaram durante a sessão. O
projeto é de autoria do deputado Rildo Amaral (Solidariedade) e recebeu emenda dos
deputados Yglésio (PROS), Neto Evangelista (DEM) e Rafael Leitoa (PDT).
De acordo com o projeto, o desconto será cancelado automaticamente com o fim do Plano de
Contingência do novo coronavírus pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a liberação das
aulas presenciais. O Procon-MA é o órgão responsável por fazer a fiscalização no estado, e
em caso de descumprimento, as instituições podem ser multadas nos termos do Código de
Defesa do Consumidor.

ferir situações jurídicas consolidadas (ato jurídico perfeito e o direito
adquirido), seja por inexistir disposição expressa acerca da retroatividade.
Retorno das aulas
Paulino Pereira também informou
que, quanto à retomada das aulas
presenciais, o sindicato apenas vai

poder se manifestar após a publicação do Decreto Estadual, que
autoriza a volta das aulas, pois, por
enquanto o que há são apenas previsões. O sindicato possui um protocolo de segurança compatibilizado com as normas sanitárias e
de saúde, que foram decretadas
pelo governo estadual, para ser divulgado às escolas e demais ins-

tituições de ensino para o momento do retorno. Este documento
está em fase de elaboração.
Em relação às aulas remotas, o
presidente declarou que não é possível estabelecer quantos e quais
os estabelecimentos utilizam as
plataformas de aulas on-line durante esse período de pandemia
da Covid-19, novo coronavírus.

Mais de 1 milhão de pessoas já
foram vacinadas contra gripe

Os guardadores de carro, uma das
profissões atingidas durante a pandemia da Covid-19, usuários de entorpecentes e pessoas em situação
de rua participaram ontem da 7ª
Ação Resgate, promovida pela Delegacia de Costume e do Centro de
Atenção Psicossocial (Caps-AD) do
Monte Castelo, que ocorreu na Praça Benedito Leite, no Centro. Somente na capital, há 2.100 flanelinhas cadastrados no Ministério do
Trabalho e Emprego.
Um café da manhã foi ofertado
para a comunidade. Um dos coordenadores do evento, Marcelo Costa, disse que apenas no decorrer da
pandemia essa é a quarta ação social realizada na capital, sendo a
sétima neste ano. No trabalho realizado ontem, um total de 12 pessoas fizeram o teste rápido para
Covid-19 de forma gratuita, e deram não reagente, mais de 40 pes-

Um café da manhã
foi ofertado para a
comunidade
soas foram vacinadas e quatro pessoas em situação de rua foram levados para um abrigo, onde vão
passar por tratamento médico, psicológico e de assistência social.
Marcelo Costa informou que
ainda foram distribuídas 50 cestas básicas para os guardadores de
carro, kits de higiene e distribuição de máscaras. “Um dos intuitos desse trabalho social é amenizar as consequências físicas, mentais e sociais da pandemia, principalmente, no tocante a flaneli-

MAIS AÇÃO
A 6ª Ação Resgate ocorreu
no último dia 27, no
Mercado Central, área do
centro, e 40 pessoas foram
vacinadas do HIN1 como
ainda duas pessoas foram
retiradas das ruas.
Também foram ofertados
para a comunidade exame
rápido da Covid-19, HIV,
sífilis e orientações sobre
o perigo do novo
coronavírus.

nhas, que estão nas ruas diariamente”, contou.
O delegado da Costumes, Joviano Furtado, declarou que a próxima ação deve ocorrer ainda neste mês, na Deodoro, no Centro.
Em relação ao trabalho da Benedito Leite, foi destinado, principalmente, aos flanelinhas dessa
área e teve a preocupação de evitar aglomeração. “Estamos realizando a ação por partes e destinando a grupos específicos, para
evitar aglomerações durante esse
período de pandemia”, explicou.
Ele também contou que os
guardadores de carro tiveram uma
grande perda financeira nestes últimos meses, devido a diminuição
da circulação de veículos nas principais vias da cidade. Até o momento há 2.100 flanelinhas cadastrados no Ministério do Trabalho e Emprego e, no ano de 2011,
foram agraciados com o projeto
Guardador Legal. Eles ainda tiveram aulas sobre primeiros socorros, noções de turismo e relação
interpessoal.

De Jesus

Números são do Maranhão; campanha está em sua terceira etapa no Brasil, que foi
prorrogada para até o dia 30 de junho, conforme cronograma do Ministério da Saúde
Desde o dia 11 de maio, está
ocorrendo a terceira e última
etapa da Campanha Nacional de
Vacinação contra a Gripe, que é
coordenada pelo Ministério da
Saúde (MS), tendo sido antecipada devido à pandemia da
Covid-19. Essa fase - que contempla gestantes, crianças de 6
meses a 5 anos, professores e outros públicos - recentemente, foi
prorrogada para até o dia 30 de
junho. No Maranhão, de acordo
com levantamento divulgado
pela Secretaria de Estado da
Saúde (SES), já foram imunizadas 1.436.911 milhão de pessoas.
Conforme informado pela SES,
com essa quantidade de aplicações na campanha de imunização
contra Influenza, a cobertura parcial é de 81,97%. Essa porcentagem, entretanto, abrange todas as
etapas. Além disso, o órgão estadual frisou que o Ministério da
Saúde enviou, para essa terceira
fase, 1.569.600 milhão doses da
vacina. “Para controlar as aglo-

merações e ao mesmo tempo vacinar o maior número de pessoas
entre o público-alvo, a SES orienta
os municípios a estabelecerem
parcerias locais com instituições
públicas e privadas a fim de descentralizar o máximo possível a
vacinação para além das Unidades Básicas de Saúde (UBS)”, pontuou a secretaria.

301.901 mil
pessoas já foram
vacinadas em SL

Campanha na capital
Com relação à Campanha Nacional de Vacinação contra a
Gripe na capital maranhense, O
Estado apurou com a Secretaria
Municipal de Saúde (Semus) que
301.901 mil pessoas já foram vacinadas. Mas essa estatística é referente a todas as etapas, ou seja,

desde o início. O número de
doses para a terceira fase, nesse
primeiro momento, é de 75.860
mil. Porém, como o órgão municipal destacou, mais doses chegarão gradativamente a São Luís.
“A Secretaria reforça que nenhum local de imunização em
São Luís está sem vacina, pois os
locais de vacinação vão sendo
abastecidos, conforme vai havendo a solicitação por parte dos
responsáveis da sala de vacina”,
salientou a Semus.

mento que comprove o puerpério (certidão de nascimento do
filho, cartão da gestante, documento do hospital onde ocorreu
o parto), para as puérperas, Carteira de Identidade, para os adultos de 55 a 59 anos; crachá funcional, carteira do sindicato ou
declaração, para os professores;
e receita de medicação de uso
contínuo ou relatório médico,
para portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras
condições clínicas especiais.

Documentos solicitados
Para que alguém seja imunizado, é necessário que, além do
comparecimento, leve alguns
documentos, que serão apresentados nos locais de vacinação. Isto é, não pode chegar de
“mãos vazias”.
Desse modo, estão sendo solicitados os seguintes: caderneta
de vacina, para as crianças; cartão da gestante ou cartão de vacina, para as grávidas; docu-

Íntegra em oestadoma.com/485197

Campanha de vacinação contra a gripe tem continuidade no MA
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POLÍCIA

Três assassinatos a
tiros marcam a noite
de terça-feira na Ilha

Polícia Civil caça
quadrilheiros no
interior do estado
Somente na cidade de Pinheiro haviam sido
presos 10 criminosos do bando de assaltantes

Violência assusta na região da Grande Ilha e um dos crimes ocorreu no
Vassoural e a vítima foi um subtenente do Corpo de Bombeiros Militar
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

T

rês pessoas foram assassinadas a tiros somente durante o período da noite de
terça-feira (9), na Grande
Ilha e um total de 15 mortes violentas já ocorreram no decorrer deste
mês, segundo dados da Secretaria
de Segurança Pública (SSP). Um dos
casos ocorreu no bairro Vassoural,
em Paço do Lumiar, e a vítima foi o
subtenente do Corpo de Bombeiros Militar, Valber Nélio Costa Pereira, de 57 anos, que ainda teve a
sua pistola roubada.
A polícia informou que o bombeiro foi abordado pelos criminosos, que estavam em um veículo
Gol, quando chegava em sua residência, no Vassoural. Este carro havia sido roubado na Ilha. A vítima
reagiu ao assalto e houve troca de
tiros em plena via pública.
O subtenente acabou sendo
baleado na cabeça e levado primeiramente para a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) do
Parque Vitória, pelos seus familiares, mas, devido à gravidade do
ferimento, teve que ser encaminhado para o Hospital Municipal
Socorrão I, no Centro, mas morreu antes de ser submetido a tratamento cirúrgico. Há informações de que um dos bandidos
também foi baleado, mas não foi
levado para o hospital.
Os criminosos fugiram e levaram a arma do bombeiro. A polícia
ainda nessa noite realizou um cerco na Grande Ilha e conseguiu
prender duas pessoas suspeitas de
terem ajudado na fuga dos outros
envolvidos nessa ação criminosa.
Os detidos foram apresentados na

A polícia ainda ontem estava realizando incursões no interior para efetuar a prisão de integrantes
de um bando, que pretendia atacar instituições financeiras da Baixada Maranhense, como ainda
encontrar armamento de grosso
calibre. Até o momento, dez quadrilheiros haviam sido presos na
cidade de Pinheiro e foram
apreendidos com eles cordas, maçarico, revólver e várias ferramentas utilizadas durante assalto a bancos.
O major da Polícia Militar, Fábio, disse que os militares e policiais civis continuam em incursões no interior com objetivo de
localizar armamento de grosso
calibre, que seria utilizado por esses quadrilheiros, e conseguir

prender os outros bandidos desse bando.
Ainda segundo o major, a polícia ficou sabendo, por meio de
denúncias anônimas, que havia
criminosos em Pinheiro, que estavam planejando roubar bancos
da Baixada Maranhense. No último dia 9, os militares realizando
incursões nessa cidade conseguiram prender primeiramente o
paulista Vinícius José da Silva
Martins, o maranhense Marcos
Vinícius Privado como ainda José Filho Moreira Lima e Leydiane
Leão da Conceição Sousa, ambos
do estado do Tocantins.
Eles estavam em uma residência onde foram apreendidos
material utilizado durante as
ações criminosas. 

Quinze mortes violentas já ocorreram durante este mês, segundo dados da Secretaria de Segurança

SAIBA MAIS
Cronologia das mortes neste mês
Dia 3: vítima, não
identificada
Dia 5: Tony Carlos da Cruz
de Jesus, de 34 anos
Dia 6: Valmir Oliveira
(33 anos); Talita Frizero, (27
anos); Graça Maria Pereira
de Oliveira (58 anos);
Matheus Laune Nunes (18
anos); David Wallison
Cabral de Sousa (25 anos.
Dia 7: José Oscar de Freitas
Filho (50 anos)

Neris Rodrigues (29 anos)
Dia 9: Helli dos Santos Lima
(18 anos); Marcos Vinicius
R. Araújo (23 anos);
Rafael Washington Correa
Ribeiro, (32 anos);
Raimundo Nonato Pires dos
Santos (47 anos)
e Valber Néio Costa Pereira,
(57 anos)
--------------------------------15 mortes violentas já
ocorreram durante este mês
na Grande Ilha

3 assassinatos foram
Dia 8: João Victor Sousa da
Silva (20 anos); Joelson

registrados no decorrer da
última terça-feira

sede da Superintendência de Homicídio e Proteção a Pessoas
(SHPP), na Avenida Beira-Mar.
O caso está sendo investigado
como crime de latrocínio (roubo seguido de morte). Ainda segundo a
polícia, as incursões continuam sendo realizadas na Região Metropolitana de São Luís para prender os outros criminosos como também encontrar a arma de fogo da vítima.
Mais assassinatos
A polícia ainda registrou na noite
de terça-feira, 9, uma execução em
São José de Ribamar que teve como vítima Helli dos Santos Lima,
de 18 anos. De acordo com a polícia, a vítima estava dentro de um
táxi-lotação quando foi abordada
pelos criminosos, que estavam em
um veículo Gol branco;
A vítima morreu sentada no
banco carona e, segundo a polícia,
o condutor do carro e os outros
passageiros não ficaram feridos. O
carro ficou crivado de bala. 

Presos na Ilha dois
acusados de roubo
Idoso foi preso em São Luís, após crime em ônibus,
e homem no interior foi flagrado por delegado
Um cerco policial realizado ontem na Grande Ilha resultou na
prisão em cumprimento de ordem judicial de dois acusados de
roubo a estabelecimentos comerciais e foram encaminhados
para o Complexo Penitenciário
de Pedrinhas.
O delegado Carlos Alessandro
de Assis declarou que um dos criminosos foi preso no bairro do
São Francisco e ainda apreenderam uma arma de fogo. Ele é acusado de ter assaltado uma padaria, no João Paulo, no mês de
abril deste ano. O outro detido é
suspeito de ter tomando de as-

salto um veículo Punto, na Vila
Vicente Fialho, em janeiro deste
ano, como ainda manter pessoas
em cativeiro e roubos, no São
Raimundo. Em apenas um dos
assaltos, ele conseguiu obter
mais de R$ 25 mil, joias, e aparelhos eletrônicos.
Foragido
O empresário Geraldo Abade Souza já é considerado como foragido devido ser o principal acusado
da morte da sua ex-companheira
Graça Maria Pereira Oliveira, de
58 anos; e de Talita Oliveira Fizero, de 27anos. 

Mundo

Vacina chinesa contra
Covid-19 se mostra
promissora em testes
Vacina induziu anticorpos neutralizadores de alto nível em animais e
teste em humanos, com mais de mil participantes, vem sendo feito
Divulgação

PEQUIM
Uma possível vacina contra a
Covid-19 que está sendo desenvolvida por pesquisadores chineses se mostrou promissora em testes com macacos, desencadeando
anticorpos sem provocar temores
sobre sua segurança, segundo
pesquisadores, e um teste com
humanos com mais de mil participantes está em andamento.
A candidata a vacina, chamada
BBIBP-CorV, induziu anticorpos
neutralizadores de alto nível que
podem impedir que o vírus infecte células em macacos, ratos,
porquinhos da Índia e coelhos,
disseram pesquisadores em um
estudo divulgado pela publicação
científica Cell.
“Estes resultados apoiam a
avaliação posterior da BBIBPCorV em um teste clínico”, afirmaram os pesquisadores no estudo.
A BBIBP-CorV, desenvolvida

Mais de 100 vacinas estão sendo desenvolvidas em todo o mundo

pelo Instituto de Produtos Biológicos de Pequim, filiado à estatal China National Pharmaceutical Group (Sinopharm), é uma
de cinco candidatas que a China
está testando em humanos.
Mais de 100 vacinas em po-

tencial contra a Covid-19 estão
em vários estágios de desenvolvimento em todo o mundo. Entre as
mais promissoras atualmente em
teste com humanos estão as de
AstraZeneca, Pfizer, BioNtech,
Johnson & Johnson, Merck, Mo-

derna, Sanofi e a da chinesa CanSino Biologics.
Reforço dependente
Além de parecer segura e capaz
de gerar uma reação imunológica
em animais, a BBIBP-CorV não
pareceu desencadear anticorpos
que poderiam fortalecer a infecção —um fenômeno conhecido
como reforço dependente de anticorpos (ADE)—, disseram os
pesquisadores, embora isto não
necessariamente garanta que o
ADE não acontecerá em teste
com humanos.
Além da BBIBP-CorV, a Sinopharm, que já investiu o equivalente
a 141,40 milhões de dólares em
projetos de vacinas, está testando
em humanos outra candidata a vacina desenvolvida por sua unidade
de Wuhan —a cidade chinesa em
que o coronavírus supostamente
surgiu. Ambas foram administradas a mais de duas mil pessoas em
testes clínicos. 

Divulgação

O vencedor do Oscar “...E o Vento Levou” retrata escravidão nos EUA

Canal retira filme
do ar após protesto
contra o racismo
“...E o Vento Levou” foi removido do canal devido
ao modo como representa a escravidão na trama
NOVA YORK
A HBO Max removeu temporariamente o épico drama “...E o
Vento Levou” de seu serviço de
streaming recém-lançado devido ao modo como representa
a escravidão, informou a WarnerMedia nesta quarta-feira,
juntando-se a outras empresas
que suspenderam programas
de TV controversos à medida
que a demanda por sensibilidade racial aumenta nos Estados Unidos.
A morte de George Floyd sob
custódia da polícia de Mineá-

polis desencadeou protestos ao
redor do mundo contra a desigualdade racial, ao mesmo
tempo em que forçou as empresas a checarem o racismo
enraizado em programas e filmes populares que são considerados insensíveis.
A ViacomCBS não renovou
“Cops” e a Netflix retirou a série
“Little Britain” de sua programação, de acordo com diversos
relatos.
O vencedor do Oscar “...E o
Vento Levou” é ambientado em
uma plantação na Geórgia durante a Guerra Civil. 
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Lojista se reiventam
para driblar a crise com
shoppings fechados na
capital maranhense

O estado contabiliza até o momento mais de
52 mil pessoas infectadas pela Covid-19 de acordo
com o boletim da SES. Com isso, o Maranhão tem
um número maior que o registrado em países
da Europa como Bielorrússia (51.066); Países
Baixos (47.903) e Suécia (45.924). PÁGINA 3

Reabertura do comércio não-essencial
vem sendo discutida. Durante todo esse
tempo em que ficaram sem operar, lojistas
com negócios em shoppings colecionaram
prejuízos, fatais para alguns desses negócios,
mas alguns tiveram novas ideias. PÁGINA2

IMPACTO NO MAR

Especialistas alertam
sobre riscos ambientais
do afundamento de navio
A preocupação dos especialistas em meio ambiente são com os cuidados que deverão ser tomados para que não haja impacto na vida
marinha. De acordo com a Marinha, antes de afundar o navio, equipes especializadas neste tipo de operação ainda vão retirar o que sobrou
de óleo na embarcação. No último dia 4, o Stellar Banner foi rebocado de onde ficou encalhado e passou a ficar em águas mais profundas.
PÁGINA 9

Lives românticas embalam Dia dos Namorados
O Dia dos Namorados promete lives para todos os gostos musicais e em todos os horários. O Imparcial fez um levantamento de algumas apresentações que
acontecem hoje (11) e amanhã. Entre os principais nomes estão Sandy, Lucas Lucco, Fábio Jr., Xandy de Pilares e Nando Reis. PÁGINA 6

FIOCRUZ

FERIADO?

Vacina brasileira será
testada em animais

Confira o que abre e
o que fecha no dia de
Corpus Christi

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

Corpus Christi não é considerado feriado
por conta da data não constar nas
legislações municipal, estadual, e muito
menos federal, sendo assim é considerado
um dia normal. O comércio deve abrir
normalmente. E, para os funcionários,
isso não significa pagamento de horas
extras e gratificação. PÁGINA 10
TEMPO E TEMPERATURA

CONCURSO

Como se tornar um
diplomata no Brasil
PÁGINA 10

o 2020 perdido
BASTIDORES
APARTE Esqueçam
Transparentes
Se não bastasse o Brasil ter se tornando o epicentro da pandemia no
mundo e a ação em julgamento no Supremo Tribunal Federal contra a
chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão,
o que torna o cenário econômico ainda mais incerto são os indicadores.

TÁBUA DE MARÉ
QUI 11/06/2020
04H26 ................ 0.5M
10H39 ................ 6.0M
16H51 ................ 0.7M
23H02 ................ 6.0M
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FIOCRUZ

PANDEMIA

Medidas de combate
à violência aprovadas

Vacina brasileira será
testada em animais

A proposta havia sido aprovada em maio pelos deputados, mas sofreu alterações ao
tramitar no Senado. Câmara derrubou a maioria das mudanças

O

plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem um
projeto de lei que estabelece
medidas de combate à violência doméstica durante o estado de
emergência de saúde pública provocado pela pandemia de covid-19. O
texto segue para a sanção presidencial.
A proposta havia sido aprovada em
maio pelos deputados, mas sofreu alterações ao tramitar no Senado Federal. No entanto, a maioria das modiﬁcações propostas pelos senadores foram derrubadas na Câmara.
Deputados acataram apenas dois
pontos do texto aprovado pelos senadores. Pelo texto aprovado, passam a
ser serviços essenciais os órgãos de
atendimento a mulheres em situação
de violência doméstica e familiar; crianças, adolescentes, pessoas idosas e
pessoas com deﬁciência vítimas de violência. O registro da denúncia poderá ser realizado por meio eletrônico
ou por telefone de emergência especíﬁco, designado pelos órgãos de segurança pública.
Parlamentares também mantiveram os prazos processuais, a apreciação de matérias, o atendimento às
partes e a concessão de medidas protetivas que tenham relação com atos
de violência doméstica e familiar cometidos contra mulheres, crianças,
adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deﬁciência.
Denúncias
Segundo a autora do texto aprova-

VACINA FOI ANUNCIADA PELA FIOCRUZ ONTEM

UMA LISTA DE CRIMES FOI POSTA COMO PRIORIDADE DE ATENDIMENTO NA PANDEMIA
do, deputada Flávia Morais (PDTMG), O texto visa assegurar a continuidade do atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica em
meio à pandemia.
“Em tempos de crises sanitárias e
humanitárias os conﬂitos sociais são
potencializados, expondo ainda mais
a população mais vulnerável a se
transformarem em vítimas de violência, principalmente de natureza doméstica e familiar. Nesse cenário,
mostra-se fundamental que serviços
de atendimento às mulheres previstos
na Lei Maria da Penha não sejam descontinuados e que toda a sociedade
possa ser alertada, através de campanha pelos meios de comunicação sobre os canais de denúncia da violência
contra a mulher”, argumentou a deputada. As denúncias recebidas pelos
canais Ligue 180 (atendimento à mulher) ou Disque 100 (serviço de proteção de crianças e adolescentes com

foco em violência sexual) deverão ser
repassadas em até 48 horas para os órgãos competentes.
Crimes
Caso não seja possível realizar o
atendimento presencial em virtude
da pandemia do novo coronavírus, o
texto estabelece que os seguintes crimes devem ser considerados prioridade no atendimento:
– feminicídio; lesão corporal grave;
lesão corporal dolorosa gravíssima;
lesão corporal seguida de morte; ameaça com uso de arma de fogo; estupro; estupro de vulnerável; corrupção
de menores; praticar, na presença de
alguém menor de 14 anos, conjunção
carnal ou ato libidinoso, a ﬁm de satisfazer lascívia própria ou de outros;
descumprimento de medida protetiva; ilícitos previstos no Estatuto da
Criança e do Adolescente e Estatuto
do Idoso.

EVIDÊNCIA

Ontem, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou, em nota, que por meio do Instituto de Tecnologia
em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) vai testar uma
vacina contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2) em modelo animal.
Segundo a instituição, os estudos estão ainda em “fase pré-clínica”, momento em que são analisados aspectos de segurança por meio de testes laboratoriais e em
animais.
A instituição também informou que a abordagem do
projeto é de uma vacina sintética, com base em peptídeos antigênicos de células B e T – ou seja, com pequenas
partes de proteínas do vírus capazes de induzir a produção de anticorpos especíﬁcos para defender o organismo contra agentes desconhecidos – neste caso, o SarsCoV-2.
O instituto responsável por conduzir as pesquisas
aﬁrma que essas biomoléculas foram identiﬁcadas por
meio de modelo computacional e reproduzidas em laboratório (in vitro). Na próxima fase serão realizadas
“formulações vacinais” para avaliação.
A partir dos resultados dos estudos pré-clínicos, parte-se para a fase dos estudos clínicos de fases I, II e III.
De qualquer forma, mesmo em processo acelerado de
desenvolvimento tecnológico e, obtendo resultados positivos em todas as etapas futuras, a vacina autóctone de
Bio-Manguinhos/Fiocruz não chegará ao registro antes
de 2022, informou a instituição.
Os resultados dos estudos clínicos serão apresentados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai
avalizar os dados e, a partir daí, decidir se autoriza ou
não a inclusão do produto no mercado.

CASOS CONFIRMADOS

OMS nega relação entre frio e contaminação Maranhão ultrapassa
Holanda e Suécia

MARANHÃO ESTÁ SE APROXIMANDO DA BÉLGICA

SEGUNDO A ENTIDADE, NÃO HÁ QUALQUER EVIDÊNCIA CIENTÍFICA SOBRE O IMPACTO DA COVID-19 EM DIFERENTES ESTAÇÕES
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) negou, nesta quarta-feira
(10/6), que haja relação comprovada
entre baixas temperaturas e um aumento na disseminação do novo coronavírus. Segundo a entidade, não
há qualquer evidência cientíﬁca sobre
o impacto da covid-19 em diferentes
estações. Embora o vírus da Inﬂuenza
apresente um salto de infecções no
inverno, ainda não é possível estabelecer semelhanças entre as duas enfermidades.
“Sabemos que o vírus da Inﬂuenza
tem um ciclo, mas não sabemos como
o novo coronavírus vai se comportar
diante da mesma situação. E mesmo
no Inﬂuenza não há um padrão, pois
temos diferenças entre as zonas temperadas e as regiões mais próximas à
linha do Equador, no inverno do hemisfério sul. Não temos nenhum dado que sugira que haverá uma transmissão maior ou um comportamento
mais agressivo do coronavírus nesse
período”, esclareceu o diretor do programa de emergências da OMS, Michael Ryan.

Assintomáticos
Em seu discurso de abertura nesta
quarta, o diretor-geral da OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, reaﬁrmou o
posicionamento de que pessoas assintomáticas podem, sim, transmitir
o novo coronavírus. “Desde o início
de fevereiro, dizemos que pessoas assintomáticas podem transmtir o vírus. Mas precisamos de mais pesquisas para determinar em que medida
isso acontece. As pesquisas estão em
progresso. O que sabemos é que encontrar, isolar e testar as pessoas sus“Há riscos trazidos pelos dois tipos peitas e, ao mesmo tempo, rastrear os
de clima, mas não estão especiﬁca- contatos é a forma mais essencial de
mente associados ao vírus, e sim ao dar ﬁm à transmissão. Muitos países
comportamento humano trazido pe- tiveram êxito fazendo exatamente islas diferentes temperaturas. Indepen- so”, disse Tedros. A polêmica sobre o
dentemente da estação, temos um au- caso começou na segunda-feira (8/6),
mento progressivo de casos na Améri- quando a diretora técnica, Maria Van
ca Latina, principalmente na América Kerkhove, classiﬁcou como “muito rado Sul. Precisamos nos concentrar em ra” essa possibilidade. Um dia depois,
conter a transmissão, não podemos porém, Van Kerkhove e Michael Ryan
esperar que a temperatura dê uma esclareceram que pacientes da covidresposta ao problema. O que funciona 19 sem sintomas são capazes de prosão medidas de distanciamento soci- pagar o vírus, apesar de a proporção
não ser conhecida.
al”, aﬁrmou.
Para Ryan, aumentos ou quedas de
doenças virais de acordo com as estações estão ligadas ao comportamento
humano, e não apenas ao clima. No
verão, exempliﬁca, as pessoas tendem
a sair mais de casa e frequentar ambientes abertos, mas também podem ﬁcar mais reclusas, em lugares fechados, principalmente por conta do ar
condicionado. Preocupado com a situação da América do Sul, o diretor
alertou que a temperatura não trará
solução para os problemas.

O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que o Maranhão chegou a mais de 50 mil casos registrados do novo
coronavírus. O estado contabiliza até o momento 52.069
pessoas infectadas pela Covid-19. Com isso, o Maranhão tem um número maior que o registrado em países
da Europa como Bielorrússia (51.066); Países Baixos
(47.903) e Suécia (45.924).
Os dados revelam ainda que o Maranhão se aproxima
de países como a Bélgica que atualmente possui 59.569
e também do continente africano já que a África do Sul
registrou que 52.991 pessoas foram infectadas pela Covid-19.
O boletim informa ainda que no Maranhão, 2.698 novos casos foram registrados nas últimas 24h. Do número
total de infectados pela doença, 1.285 pessoas vieram a
óbito e 25.120 estão curadas da Covid-19 no estado.
Ainda segundo as informações, mais 1.848 pessoas
obtiveram a recuperação e estão de alta da quarentena,
desses, 44 são proﬁssionais da saúde.
O boletim conﬁrmou ainda óbitos nos municípios de
Água Doce do Maranhão, Alcântara, Anapurus, Bacuri,
Balsas, Barreirinhas, Colinas, Duque Bacelar, Itinga,
Presidente Dutra, Raposa, Rosário, Santa Helena, São
Mateus, São José de Ribamar, São Raimundo das Mangabeiras, Cândido Mendes (2), Timon (2), Tutóia (2), Lago da Pedra (3), Pinheiro (4) e São Luís (9).
Dos casos novos, 313 foram na Ilha de São Luís (São
Luís, Raposa, Paço do Lumiar e São José de Ribamar), 48
em Imperatriz e 2.337 em outros municípios. No Maranhão dos 217 municípios, 213 já registraram casos do
novo coronavírus.
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SÃO LUÍS

Vereadores votam
ações contra covid-19
Os parlamentares ludovicenses apresentaram novas proposições, impondo e sugerindo
medidas para o enfrentamento da pandemia e suas consequências.

D

esde o início da pandemia
do novo coronavírus no
país, a Câmara Municipal
de São Luís, presidida pelo
vereador Osmar Filho (PDT), tem trabalhado em conjunto dentro do próprio Legislativo, e de forma coletiva
com demais poderes e setores da sociedade civil, para desenvolver ações
econômicas contra a crise e elaborar
medidas assistenciais e de saúde.
Neste período, os parlamentares
construíram vários PLs (Projetos de
Lei) com diversas propostas de combate à Covid-19, e aprovaram importantes ações com o objetivo de somar
esforços na prevenção e combate à
doença visando contribuir para a redução de seus impactos no município.
Na manhã desta quarta-feira (10),
em mais uma sessão extraordinária,
que é a 8ª realizada de maneira remota, os parlamentares ludovicenses
apresentaram novas proposições, impondo e sugerindo medidas para o
enfrentamento da pandemia e suas
consequências.
No pacote de novos projetos que
passou a tramitar na Casa destaque
para a oferta de alimentação para população vulnerável à covid-19 e reconhecimento do coronavírus como doença ocupacional. Além disso, a preocupação com o psicológico dos proﬁssionais de saúde durante a pandemia também virou tema de proposição que estava em pauta durante sessão virtual no legislativo ludovicense.
Para virar leis na capital maranhen-

estabelecimentos de ensino será condicionado à passagem pelo detector
de metais.
Caso o equipamento indique a presença de qualquer item de metal, a
pessoa deverá submeter seus pertences à veriﬁcação visual. O projeto que
visa conter a violência que ultrapasDos seis projetos que constavam na sou os muros das unidades de ensino,
ordem do dia, dois estavam em pri- foi encaminhado para redação ﬁnal e
meira discussão e 1ª votação e quatro seguirá para sanção do prefeito Edipassaram a tramitar nas Comissões valdo Júnior (PDT).
de Justiça, Saúde, Assistência Social e
Orçamento. Os autores das propostas
foram os vereadores Ricardo Diniz
(DEM), Fátima Araújo (PCdoB), Chico
Carvalho (PSL) e Concita Pinto (PCdoB).
se, entretanto, as normas devem ir à
deliberação das comissões temáticas
e, sem seguida, serem votados pelos
vereadores em plenário de forma presencial (ou por votação remota) para
seguir a avaliação do chefe do executivo.

SEGURO ANTICORRUPÇÃO
Visando restituir os cofres públicos
de possíveis prejuízos e de problemas
com atrasos, em relação ao que tiver
sido contratado, o PL nº 102/19, de Ricardo Diniz (DEM), tinha a intenção
de obrigar o município a contratar um
seguro anticorrupção para toda obra
pública que a Prefeitura pretenda licitar. O projeto que estava em primeira
discussão e 1ª votação, foi retirado de
pauta devido à sua inconstitucionalidade.
Outra sugestão que aguardava a 2ª
votação e foi aprovada na sessão desta
quarta-feira, foi apresentada por Chico Carvalho (PSL), por meio do PL nº
066/19, que autoriza a instalação de
detectores de metais nas escolas da
rede pública municipal. Pela proposta, o acesso de qualquer pessoa aos

Esqueçam o 2020
perdido
Se não bastasse o Brasil ter se tornando o epicentro da
pandemia no mundo e a ação em julgamento no Supremo Tribunal Federal contra a chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão, o que
torna o cenário econômico ainda mais incerto são os indicadores projetados para o Produto Interno Bruto (PIB)
do Brasil e do resto do mundo para 2020. As previsão de
menos 4,5 ou 5% em março, já aparecem nos organismo
internacionais com variações entre -5% e – 7%.
O Banco Mundial é mais pessimista quanto o Brasil,
em relação ao projeto com queda de 8% em 2020, o que
seria uma retração global nunca vista antes desde Segunda Guerra Mundial. Em janeiro o mesmo organismo
internacional projetava crescimento de 2% para o Brasil
neste ano. Na ocasião, o ministro Paulo Guedes falava
em pouco mais de 2,5%. Mas agora, diante da imensidão
da crise do coronavírus, nem projeção ele arrisca fazer
mais. Ultimamente, Guedes tem dado pouco palpite sobre esse tema carregado de incerteza nos quatro cantos
do mundo. Além de ter uma retração superior à média
mundial de 5,2%, o país terá uma recuperação mais lenta.
A projeção de crescimento para 2021 é de 2,2%, pouco, mais da metade do crescimento mundial de 4,2% esperado para o próximo ano. Ontem a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico)
estimou uma contração maior da economia brasileira,
no patamar de 9,1% para este ano de 2020, caso ocorra
uma segunda onda de disseminação do novo coronavírus. Pelo menos é isso que sugerem várias pesquisadores ao redor do mundo.

A reunião foi presidida pelo vereador Osmar Filho (PDT)

Antecipação do pagamento do 13º salários

Se tais dados se conﬁrmarem no Brasil, o Maranhão,
com seus fundamentos econômicos apoiados no agronegócio e suas commodities de exportação e um contingente populacional superiores à metade dos 7,1 milhões
de habitantes vivendo na pobreza, pode ser arrastado
com maior força pela crise. Não há dúvida de que quando todas as atividades econômicas estiverem em plena
carga, lá para julho, o desemprego no Maranhão será
bem maior do que quando a crise começou e as restrições foram impostas. Só nos resta esperar a união das
forças políticas, econômicas, e torcer para Deus indicar
o rumo certo na superação dessa onda devastadora do
coronavírus.

Bancada coordenada
Com um voto de vantagem, dos 21 parlamentares
maranhenses no Congresso Nacional, o deputado Júnior Marreca (Patriota) será o novo coordenador federal
em Brasília. O deputado André Fufuca (PP) desistiu ontem de disputar a posição, pois ﬁcou nos 10 votos.

Pau a pau
A eleição para o coordenador seria ontem à tarde, porém, logo de manhã André Fufuca recuou quando percebeu que não alcançaria a maioria dos votos dos 18 deputados federais e três senadores. Agora, Marreca substituirá Juscelino Filho na coordenação.

Consenso
A encrencada disputa durou mais de uma semana. O
deputado Josimar do Maranhãozinho – que está em todas – entrou na queda de braço, apoiando Júnior Lourenço que, porém, desistiu. Marreca, 28, é da base ﬂavista e o mais jovem do Maranhão.

PROJETOS QUE PASSARAM A TRAMITAR NA CASA. DESTAQUE PARA A OFERTA DE ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO VULNERÁVEL

DOENÇA OCUPACIONAL

ronavírus. Para isso, o texto propõe a
Outras duas propostas apresenta- oferta de um acompanhamento psidas pelo parlamentar foi o PL nº cológico para os servidores da saúde
093/20, que considera de utilidade durante a pandemia. O projeto paspública a Igreja Evangélica Assem- sou a tramitar nas Comissões de Justibléia de Deus Nova Visão e o PL nº ça, Saúde e Orçamento.
097/20, que dispõe sobre a morte ou
redução da capacidade laboral, de- PARCERIA
Preocupada com a situação das
corrente do contágio da doença Covid-19 causada pelo coronavírus, aos pessoas em vulnerabilidade socioeguardas municipais e proﬁssionais de conômica durante a pandemia do Cosaúde, social e do serviço funerário, vid-19, Concita Pinto (PCdoB) apresendo considerado acidente em servi- sentou o PL nº 096/20 que autoriza
ço ou ato de serviço para ﬁns de reﬂe- parceria da Prefeitura com o Governo
xos previdenciários, ﬁnanceiros e tra- do Estado para que restaurantes pobalhistas. As matérias foram encami- pulares forneçam alimentação destinhadas às Comissões de Justiça, Saú- nadas à população em situação vulnerável atendidas pela Secretaria Mude e Orçamento.
nicipal da Criança e Assistência Social
(Semcas). A norma tramita nas CoFOCO NA SAÚDE MENTAL
Assinado por Fátima Araújo (PC- missões de Justiça Assistência Social.
doB), o PL nº 080/20 tem foco na saúde mental dos proﬁssionais que estão OUTRAS SUGESTÕES
Além dos projetos de leis aprovana linha de frente ao combate do co-

dos e dos que passaram a tramitar nos
colegiados da Casa, sugestão de antecipação do pagamento do 13º (décimo terceiro) salário aos servidores
públicos municipais, ativos e inativos,
priorizando os aposentados e pensionistas, população mais vulnerável à
pandemia; proposta de sessão solene
com entrega de placa de honra ao mérito ao governador Flávio Dino, ao
prefeito Edivaldo Júnior e ao Juiz
Douglas Martins, pela iniciativa de estabelecer o “lockdown” na ilha de São
Luís, para proteger famílias ludovicenses contra o vírus Covid-19; e solicitação ao Governo do Estado para
implantação de uma Unidade de
Pronto Atendimento – UPA, no antigo
prédio do Incra, na Avenida Santos
Dumont, no Anil, dentre outros, foram temas de requerimentos e indicações de diferentes vereadores que serão encaminhadas pela Mesa Diretora.

“Sai daqui”.

Do presidente Jair Bolsonaro a uma mulher apoiadora
que o cobrou, ontem, pelas 38 mil mortes. Após ouvir que
“traiu a população”, presidente mandou cobrar dos governadores a responsabilidade pelos óbitos por Covid-19.

1

É bom que ﬁque bem claro: os decretos de calamidade pública que a Assembleia Legislativa
do Maranhão tem aprovado para mais de 30
municípios atingidos pela crise do covid19, não são cartas brancas para gestores sair fazendo barbaridade com
o dinheiro público.

2

A Empresa maranhense de Administração Portuária (Emap) foi autorizada (terça-feira, 9)
pelo Ministério da Infraestrutura a explorar
indiretamente áreas não afetas às operações
portuárias do Porto do Itaqui (MA).

3

Pela portaria do Minfra, as áreas estão limitadas
aos termos de proposta encaminhada pela
EMAP, que consta no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) do Porto Público
do Maranhão. A atualização foi aprovada no início

VIDA
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NA QUARENTENA

NAVIO MV STELLAR BANNER

Os impactos de
afundar o navio

Como comemorar o
Dia dos Namorados

DIVULGAÇÃO

A Marinha do Brasil solicitou oficialmente à Capitania dos Portos do Maranhão
autorização para o afundamento da embarcação previsto para o dia 12
JOABE/ CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

PATRÍCIA CUNHA

FAZER SURPRESA PARA O AMOR SEMPRE É BOM NESTA DATA

A

pós três meses e 15 dias encalhado na Baía de São Marcos,
o navio mercante Stellar Banner será afundado a 150 km
da costa maranhense, ou alijado, o
termo técnico náutico adequado para
a operação. A Marinha do Brasil, em
nota, informou que a empresa Polaris
Shipping, proprietária do navio, solicitou oﬁcialmente à Capitania dos
Portos do Maranhão (CPMA) autorização para o afundamento da embarcação, cabendo às autoridades Marítima e Ambiental a apreciação e aprovação do plano. A previsão é de que a
operação aconteça na sexta-feira, 12.
APÓS RELATÓRIOS, FICOU DEFINIDO QUE O NAVIO DEVE SER AFUNDADO AMANHÃ

A preocupação dos especialistas
em meio ambiente são com os cuidados que deverão ser tomados para
que não haja impacto na vida marinha.

De acordo com a Marinha, antes de
afundar o navio, equipes especializadas neste tipo de operação ainda vão
retirar o que sobrou de óleo na embarcação. No último dia 4, o Stellar Banner foi rebocado de onde ﬁcou encalhado e passou a ﬁcar em águas mais
profundas.
A engenheira ambiental Larisse Aires, disse que embora seja um processo planejado, porque já foram removidos cerca de 145 mil toneladas de
minério de ferro e 4.000 toneladas de
metros cúbicos de óleo de embarcação, ainda em abril, deve haver sim
um impacto ambiental. “Quando a
gente fala sobre alijamento de navio
vale ressaltar que há sim um impacto
ambiental inerente a esse processo
principalmente aos seres vivos bentônicos (macroalgas, microalgas e plantas aquáticas…) e alguns micro seres
menores da cadeia marinha que são

imediatamente impactados, principalmente por produtos tóxicos, que
envolve o óleo, a tinta do navio e etc”,
disse a engenheira.

Quando a gente fala
sobre alijamento de
navio vale ressaltar que
há sim um impacto
ambiental inerente a
esse processo
principalmente aos seres
vivos bentônicos

Assim como foi o Dia das Mães, outra data comemorativa deve sofrer impacto com a quarentena do novo
coronavírus: o Dia dos Namorados. Para não perder o
romance e dar leveza aos casais nesse momento, separamos algumas dicas do que fazer para comemorar a data tanto para quem mora junto, quanto para quem vai
passar esse dia separado.Vamos para as dicas?
Para casais que não moram juntos
1. Comece o dia com uma surpresa
Prepare uma cesta de café da manhã ou envie alguns
quitutes para que o seu amor comece o dia com várias
comidinhas gostosas.
2. Prepare uma playlist
Você usa Spotify? Monte uma playlist com as músicas favoritas de vocês!
3. O jantar
Não dá para ir até um restaurante legal esse ano, mas dá
para comer “junto”. Peça a comida do seu restaurante
favorito ou cozinhe um prato, cada um na sua casa.
4. Comece o dia tranquilo
Façam juntos uma receita favorita para o café da manhã,
troquem presentes e façam planos para o futuro. Isso vai
passar e vocês poderão comemorar em uma viagem ou
em um passeio em breve.
5. Vejam um filme juntos
Tire o dia para ﬁcar jogado no sofá fazendo maratona de
ﬁlmes e séries que vocês amam! Façam uma lista de ﬁlmes, peguem a pipoca e a coberta, liguem a Netﬂix e
montem um cinema particular dentro de casa!
6. Cozinhe a comida favorita de vocês
Todo casal tem um prato favorito. Procure uma receita
na internet e tente reproduzir em casa. Não precisa ser
um cozinheiro experiente nem arrasar na escolha.
7. Organize o jantar
Agora que a comida já está pronta, que tal abrir um vinho? Monte uma decoração para o momento especial.
Vale colocar uma roupa de sair e se arrumar.

CASO MÃE E FILHA

Suspeito de feminicídio
“Vai ser liberado um material fino nas águas” é considerado foragido

DIVULGAÇÃO

O engenheiro ambiental Márcio
Vaz, disse que, em um contexto geral,
um impacto, embora menos signiﬁcativo, pode ser estabelecido, segundo
ele, como a turbidez das águas no entorno do casco.
“Se não foi retirado todo o minério
deixado no porão, não é grave porque
o minério é material inerte, é argila,
óxido de ferro. Esse material vai oxidar, vai enferrujar e vai ser liberado
um material ﬁno nas águas de entorno modiﬁcando material em suspensão que a gente chama de turbidez, só
que isso não é signiﬁcativo em função
do volume de sedimento que seria liberado a partir desse minério no contexto de milhões e milhões de metros
cúbicos de água do mar no entorno.
Então, no máximo, você poderia ter
uma turbidez sendo afetada localmente no entorno do casco, que não
seria de forma algum impacto signiﬁcativo no ambiente marinho”, disse
Márcio Vaz.

Você poderia ter uma
turbidez sendo afetada
localmente no entorno
do casco

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema)
disse que o plano ﬁnal para alijamento do Stellar Banner segue em análise
pela Marinha do Brasil e Ibama. Estão
sendo considerados todos os pontos
relevantes à segurança da operação,
bem como ações que minimizem possíveis impactos ambientais causados
em decorrência do afundamento. Todos os procedimentos e protocolos
estão seguindo a “Convenção de Londres” e normas técnicas da Diretoria
de Portos e Costas da Marinha. “A decisão de afundamento do navio foi da
empresa armadora da embarcação,
Polaris Shipping, uma vez que todas
as possibilidades se esgotaram, sendo
o alijamento a solução mais segura e
viável, levando em consideração as
severas avarias sofridas pelo navio,
constatadas após análise de relatórios
estruturais. A Sema vem acompanhando as tratativas e procedimentos
adotados pela empresa de salvatagem
desde o início do incidente marítimo,
auxiliando na tomada de decisões das
autoridades marítima e ambiental”,
informou.
Para atestar que nenhum impacto
ambiental aconteça no processo de
alijamento, as embarcações AHTS
(Anchor Handling Tug Supply) Bear,
OSRV (Oil Spill Response Vessel) Água
Marinha, OSV (Offshore Support Vessel) Normand Installer e o Navio-Pa-

trulha “Guanabara” devem acompanhar a ação.

O alijamento a solução
mais segura e viável,
levando em

GERALDO É CONSIDERADO O PRINCIPAL SUSPEITO DO CRIME

consideração as severas

SAULO DUAILIBE

avarias sofridas pelo
navio, constatadas após
análise de relatórios
estruturais
Acidente com o navio

O navio Stellar Banner sofreu duas
ﬁssuras no casco no dia 25 de fevereiro, logo após ter saído do Terminal
Portuário da Ponta da Madeira em
São Luís, com destino a um comprador em Quingdo, na China. A embarcação possui capacidade para 300 mil
toneladas de minério de ferro e tem
340 metros de comprimento, o equivalente a dois campos de futebol. O
navio tinha 20 tripulantes, sendo 12
coreanos e oito ﬁlipinos. Ninguém ﬁcou ferido.

As investigações do caso de feminicídio, que vitimou
mãe e ﬁlha, no bairro Quintas do Calhau, no último domingo (7), já indicam o empresário Geraldo Abade como foragido.
Ele é o principal suspeito de ter assassinado a ex-esposa Graça Maria Pereira de Oliveira e a ﬂha dela, Talita
Friseiro de Oliveira, de 27 anos. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Maranhão conﬁrmou a informação.
Geraldo é empresário do ramo de locação de containers, e está sendo procurado pela polícia desde o dia do
duplo feminicídio. O Instituto de Criminalística (Icrim)
retirou material genético do corpo das duas vítimas,
principalmente de Talita.
O material foi retirado das unhas dela, pois há indícios de luta corporal entre ela e o autor do crime, inclusive
Talita estava com três unhas quebradas.
Talita ainda sofreu traumatismo craniano, em virtude
de fortes pancadas na cabeça, enquanto Graça Oliveira
foi morta por estrangulamento.
As duas foram achadas mortas e enroladas em um
lençol, dentro de um dos carros que estavam na garagem da residência das vítimas, localizada na Rua Duque
Bacelar, nº 21, Quinta dos Calhau.
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LOUVADO SEJA DEUS

Deputados do MA contribuem com sugestões a Bolsonaro
para aperfeiçoar medidas econômicas de combate à Covid
PÁG.3

Receita
regulamenta
Programa
de Apoio às
Microempresas
e Empresas de
Pequeno Porte
PÁG. 11

Maranhão
possui
25.391
casos ativos
da Covid-19
e 26.795
recuperados

Justiça
manda soltar
empresário
preso na
operação
Cobiça Fatal da
Polícia Federal

PÁG. 12

Weverton
reforça que
Congresso
dará palavra
final sobre
adiamento
das eleições

PÁG. 12

PÁG. 3

RODOVIAS
QUE CORTAM O
MARANHÃO ENTRAM
NO PROGRAMA DE
CONCESSÕES DO
GOVERNO FEDERAL
Trecho aprovado é fundamental para o escoamento
de grãos do Matopiba, que envolve Maranhão,
Tocantins, Piauí e Bahia

Além do arrendamento de sete terminais, foi aprovada a desestatização do Porto de Itajaí e a
relicitação dos aeroportos de São Gonçalo/RN e Viracopos/SP

Rodovias federais que cortam o Maranhão, as BRs 135 e 316 entraram no programa de concessões do Governo Federal. Elas fazem parte dos onze novos ativos de infraestrutura de transportes que foram
qualificados na tarde desta quarta-feira (10), durante a 13ª Reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI). O trecho de 438 km é fundamental para o escoamento de grãos da região
conhecida como Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e deve ir a leilão em 2022. PÁG. 3

AVISO AO LEITOR

Centro Histórico

AÇÃO SOCIAL BENEFICIA GUARDADORES
DE CARROS COM TESTES DE COVID-19,
EPIS E CESTAS BÁSICAS

Informamos aos nossos leitores que o Jornal
Pequeno não circulará nesta sexta-feira,12, em
função do feriado de hoje, de Corpus Christie,
quando os nossos funcionários estarão liberados.
O JP volta a circular normalmente no sábado.
A Diretoria

GILSON FERREIRA

A Polícia Civil, a
Secretaria Municipal da
Criança e Assistência
Social (Semcas) e o
Centro de Atenção
Psicossocial Álcool
e Drogas (CapsAD) fizeram, ontem
(10), testes rápidos
de coronavírus em
guardadores de carro do
Centro Histórico de São
Luís. Os exames foram
feitos no coreto da
Praça Benedito Leite.
PÁG. 5

Empresário
suspeito de
matar mãe
e filha é
considerado
foragido
Guardadores de carro foram beneficiados com testes do novo coronavírus e vacina contra a H1N1

O empresário Geraldo Abade Souza, ex-marido de Graça
Maria Pereira de Oliveira, de 59 anos, já é considerado
foragido pela Polícia Civil, segundo informações
confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP)
PÁG. 12
ao blog O Informante, nessa quarta-feira (10).

Cotação – Comercial C. R$ 5,0832| V. R$ 5,0862 – Turismo C. R$ 5,05 | V. 5,36 – Euro C. R$ 5,717| V. R$5,7224 – Libra C. R$ 6,3979 | V. R$ 6,4037– Poupança 0,5000%
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Lotofácil – 1978 (10/06/2020) – 01-04-05-06-07-08-09-10-12-13-15-16-20-23-24 |
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YELLOW BLACK

TEMPO – Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com
chuva a qualquer hora.
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Atos, Fatos & Baratos
Fisioterapeuta
Esp. Microfisioterapia, Leitura Biológica, Terapia Manual,
Terapia Cranio Sacral e Psych-k

Atendimento Online: (98) 98105-1414

Silenciar para
perceber as emoções
O medo de expressar aquilo
que sente pode levar você a um
lugar perigoso de isolamento
social, sofrimento interior e
dor. Conter uma emoção gera
bloqueio tanto no corpo sutil
(energético) quanto no corpo
físico.
O corpo humano tem a
capacidade de equilibrar o
meio externo com o interno,
denominado autopoiese
(auto cura); porém, quando
o trauma é muito forte, ou
o sistema imunológico está
fraco por conta de tantos
sabotadores (mágoas,
decepções, frustrações, crenças
limitantes...), a célula pode
não reconhecer o agressor
(antígeno) e, dessa forma, não
consegue produzir anticorpos
para combater o antígeno.
O medo gera desequilíbrio e
dúvida do seu lugar no mundo
e de quem você é de verdade.
Quando você se deixa ser
conduzido pela mente e
esquece de ouvir seu coração,
você passa a ser guiado apenas
pelas suas programações
mentais limitadas.
A mente limita e capta as

sensações por experiências
interpretadas, como certo ou
errado, como bom ou ruim
criando uma persona(?) de
você vítima ou agressor
daquele acontecimento.
As percepções são distorcidas
do que de fato são por
serem vistas apenas por uma
perspectiva da realidade.
Se você deseja solucionar
algo em sua vida é necessário
ir além da visão limitada
da mente. Práticas como
meditação diária, respiração
consciente, processo de auto
desenvolvimento, yoga,
música, dança... são excelentes
ferramentas para o auxílio do
seu despertar interior, para
silenciar os ruídos internos
e alcançar o estado de
vulnerabilidade.
Esse estado inclui a sensação
percebida como dolorosa
e cria um espaço vazio de
reconhecimento e acolhimento,
um lugar de solidariedade e
compaixão consigo.
A alma busca conexão e
expansão. Dizer um SIM à sua
história da forma como foi é
libertador e te permite fluir.

Justiça lança campanha nacional
para incentivar denúncia de
violência doméstica
A Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB) e o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) uniram
forças e lançaram, nesta quartafeira (10), a campanha Sinal
Vermelho contra a violência
doméstica. O Tribunal de Justiça
do Maranhão (TJMA), por meio
da Coordenadoria Estadual
da Mulher em Situação de
Violência Doméstica e Familiar
(CEMulher), promoverá a
campanha no âmbito do Estado
do Maranhão. A CEMulher é
presidida pelo desembargador
Cleones Cunha.

atendente da farmácia, a vítima
poderá receber auxílio e acionar
as autoridades.
A ação conta com a participação
de quase 10 mil farmácias em
todo o país, e é uma resposta
conjunta de membros do
Judiciário ao recente aumento
nos registros de violência em
meio à pandemia. Uma das
consequências da quarentena foi
expôr mulheres e crianças a uma
maior vulnerabilidade dentro do
próprio lar. “A vítima, muitas
vezes, não consegue denunciar
as agressões porque está sob
constante vigilância. Por isso,
é preciso agir com urgência”,
explica a presidente da AMB,
Renata Gil, que é juíza criminal
no Rio de Janeiro há 22 anos.

FARMÁCIAS
O objetivo é incentivar denúncias
por meio de um símbolo: ao
desenhar um “X” na mão e
exibi-lo ao farmacêutico ou ao

SESI-MA inicia vacinação contra
H1N1 em indústrias maranhenses
O Serviço Social da Indústria
do Maranhão (SESI-MA)
está desenvolvendo o serviço
de vacinação contra a H1N1
dentro das empresas. Os
estabelecimentos interessados
podem entrar em contato com
o SESI-MA para aquisição
das doses da vacina, que têm
valores diferenciados para o setor
industrial.
Somente nesta semana, duas
grandes indústrias estão sendo
atendidas em São Luís: a Cimento
Bravo e a Moinhos Cruzeiro do
Sul. Além delas, os colaboradores
do Sistema FIEMA (SESI,

SENAI, IEL e Federação) também
estão sendo imunizados até nesta
sexta-feira. A gripe atinge pessoas
de qualquer idade e é considerada
um dos graves problemas de
saúde pública.
O acesso às vacinas pode ser
realizado pelo número (98)
2109-1859 para atendimentos em
São Luís, Caxias e Imperatriz. A
empresa também pode escolher se
deseja enviar seus colaboradores
para a imunização na clínica do
SESI, no caso da capital, ou se
prefere ser atendida via unidade
móvel, dentro da própria empresa.
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“Interventores em universidades é coisa
de ditadura”, diz Márcio Jerry sobre
decreto de Jair Bolsonaro
GIL MARANHÃO

O vice-líder do PCdoB na Câmara
Federal, deputado Márcio Jerry
(MA), criticou, nessa quarta-feira,
10, a nova Medida Provisória
editada pelo presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) que
permite ao ministro da Educação
escolher reitores temporários das
universidades e institutos federais,
sem a necessidade de consultar a
comunidade acadêmica.
“Interventores em universidades
é coisa de ditadura. E, apesar da
vontade de Bolsonaro, o Brasil
não é nem voltará a ser. Total
repúdio a essa decisão absurda
do governo federal contra a qual
a bancada do PCdoB na Câmara

“Total repúdio a essa MP”, disse Márcio Jerry
recorrerá. Não a intervenções”,
disse o parlamentar maranhense.
A MP foi publicada ontem, no
Diário Oficial da União, e já

está em vigor. O texto precisa
ser aprovado pelo Congresso em
até 120 dias para não perder a
validade.

Série de lives do Teatro Arthur Azevedo,
recebe cantor e compositor Zeca Baleiro
Bate-Palco, série de lives do
Teatro Arthur Azevedo no
Instagram, recebe, nesta sextafeira (12), o cantor e compositor
Zeca Baleiro, para uma conversa
sobre os caminhos da arte e
adaptações do fazer artístico no
atual cenário.
Com uma carreira consolidada
na música – e a mais conhecida
do grande público – Zeca Baleiro
é também cronista e bastante
envolvido com a produção teatral.
No Teatro Arthur Azevedo, foram
inúmeras as apresentações e
algumas produções, como o disco
“O Samba é Bom”, do Mestre
Antônio Vieira, gravado no Teatro
Arthur Azevedo em 2001.
Maranhense de São Luís, Zeca
Baleiro lançou seu primeiro
disco, “Por Onde Andará Stephen
Fry?”, em 1997. Desde então,
lançou outros dez discos autorais,
projetos especiais e oito DVDs.
“Bate-Palco” é parte do projeto
Conexão Cultural e traz artistas,
produtores e técnicos em
uma boa conversa sobre arte
e cultura às sextas-feiras, das
17h30 às 18h30, no Instagram
do Teatro Arthur Azevedo (@
teatroarthurazevedooficial). As
entrevistas estarão disponíveis
também no IGTV.
Vacina brasileira contra a

Covid-19 será testada in vivo pela
Fiocruz
Uma vacina contra a Covid-19
será testada em seres vivos
pela Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), por meio do Instituto de
Tecnologia em Imunobiológicos
(Bio-Manguinhos). O teste
será em modelo animal, fase de
desenvolvimento chamada de
estudos pré-clínicos. A informação
foi divulgada em nota, nesta
quarta-feira (10), pela Fiocruz.
“A abordagem do projeto é de
uma vacina sintética, com base em
peptídeos antigênicos de células
B e T – ou seja, com pequenas
partes de proteínas do vírus
capazes de induzir a produção
de anticorpos específicos para
defender o organismo contra
agentes desconhecidos – neste
caso, o Sars-CoV-2 [covid-19]”,
explicou a Fiocruz.
Segundo o instituto, essas
biomoléculas, identificadas
em modelo computacional (in
silico), foram produzidas por
síntese química e validadas
in vitro. Os peptídeos foram
acoplados em nanopartículas,
que funcionam como uma forma
de “entrega”, para apresentar
essas biomoléculas para o
sistema imune com melhor
imunogenicidade e ativar sua

defesa.
“As vantagens da abordagem
vacinal sintética são a rapidez
no desenvolvimento em
comparação às metodologias
tradicionais e o não requerimento
de instalações de biossegurança
nível 3 para as primeiras etapas
de desenvolvimento (sendo
necessárias somente a partir dos
estudos pré-clínicos), bem como
o custo reduzido de produção
e a estabilidade da vacina para
armazenagem”, detalhou a
Fiocruz.
A fundação explicou que, na
próxima etapa, serão feitas
formulações vacinais com essas
biomoléculas acopladas em
nanopartículas, para avaliação
in vivo, onde serão obtidos os
primeiros resultados relacionados
à imunidade conferida ao novo
coronavírus.
“A partir dos resultados dos
estudos pré-clínicos, parte-se
para a fase dos estudos clínicos
de fases I, II e III. De qualquer
forma, mesmo em processo
acelerado de desenvolvimento
tecnológico e, obtendo resultados
positivos em todas as etapas
futuras, a vacina autóctone de
Bio-Manguinhos/Fiocruz não
chegará ao registro antes de
2022”, concluiu.

MDR amplia prazo de inscrições para
contratação de temporários aposentados
O Ministério do Desenvolvimento
Regional (MDR) ampliou,
até domingo (14), o período
de inscrições para o edital
que possibilita a contratação
de 249 profissionais que
integrarão quadros técnicos
da Pasta por até 2 anos. Serão
preenchidas posições para
engenheiros, arquitetos e analistas
administrativos. As vagas são
destinadas exclusivamente a
aposentados do Regime Próprio
de Previdência Social da União.
A admissão dos profissionais será
feita por meio do chamamento
público já disponível. O objetivo é
atender à necessidade temporária
e excepcional, de acordo com a
Lei n. 8.745/1993.

“Essa iniciativa permitirá que
reforcemos o quadro do MDR
para atender à demanda que
temos atualmente. Isso vai
garantir mais celeridade à análise
e acompanhamento de processos
e obras públicas sob supervisão
do Ministério, possibilitando
que as ações sejam aplicadas de
forma mais efetiva e alcancem
seu objetivo principal: beneficiar
a população”, destacou o ministro
do Desenvolvimento Regional,
Rogério Marinho.
Serão contratados 144
engenheiros e arquitetos – oito
vagas são destinadas a pessoas
com deficiência. A maior parte
dos profissionais, 119, atuará no
Distrito Federal. Outros 16 deles

desempenharão atividades nos
estados do Pará, Pernambuco, Rio
de Janeiro e Rio Grande do Sul,
sendo quatro para cada unidade
federativa. Outras nove posições
serão preenchidas para atuação
na Bahia, Ceará e Minas Gerais –
três por Unidade Federativa.
Os engenheiros exercerão
atividades de planejamento,
coordenação e elaboração de
projetos e relatórios de obras
públicas em geral.
Também há 105 vagas para
analistas administrativos, com
seis voltadas para pessoas
com deficiência. Todas as
oportunidades são para atuação no
Distrito Federal. (MDR)

Senadordefende controle de
qualidade na compra de respiradores
O senador Weverton (PDTMA) quer garantir a compra
de respiradores com qualidade
para a população. O parlamentar
apresentou uma emenda ao
PL 2294/2020, que muda as
regras para a Anvisa autorizar a
fabricação e a comercialização
de equipamentos ventiladores
pulmonares durante a pandemia.
A proposta apresentada pelo
senador garante autonomia para
a Anvisa indeferir pedidos de
registros de equipamentos que
apresentem algum risco à saúde
dos pacientes.
“Diversos mecanismos estão
previstos para que as empresas

fabriquem equipamentos. Já
ouvimos notícias de fraudes e
não vamos permitir que a saúde
da população seja prejudicada”,
declarou Weverton.
O projeto prevê que a fabricação
e comercialização de ventiladores
pulmonares ficam autorizadas, em
regime extraordinário, a qualquer
empresa com condições técnicas,
independentemente de seu objeto
social. A medida visa suprir a
insuficiência de equipamentos
disponíveis atualmente, para
responder ao rápido aumento de
hospitalizados em decorrência da
Covid-19.
“É preciso fiscalizar. Saber se o
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“Deus usa o silêncio para ensinar sobre a
responsabilidade das palavras”.
(Paulo Coelho, Manual do Guerreiro
da Luz, 1997)
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equipamento fabricado atende a
todos os requisitos de segurança”,
ressaltou.
A Anvisa será o órgão responsável
pela análise, certificação e
autorização das empresas
interessadas na fabricação e
comercialização dos ventiladores
pulmonares. Para o pleito, porém,
é necessário o cumprimento de
alguns requisitos. “Essa emenda
é importante porque prevê a
possibilidade de cancelamento
de uma autorização já concedida,
caso o equipamento não tenha
condições de funcionar em
segurança”, explicou.

Abraço do Dia
O nosso abraço desta quintafeira vai para o ator maranhense
Domingos de Almeida, que
apresentará a cena vencedora do
Festival Virtual Cenas Curtas de
Teatro do LuAr, às 20h, nas redes
sociais da Universidade Federal
do Maranhão (@cultura.ufma e
ufma.cultura). Com ‘Seguindo em
Frente’, adaptação do monólogo
‘Filho da Coragem, Filho do
Nordeste’, de Raul Lenk, o artista
venceu o festival nacional,
realizado pela Escola Lugar de
Arte, no Rio de Janeiro/RJ.

Tuitaços
Cancelaram E O VENTO
LEVOU.Nunca é demais lembrar
que toda ditadura de submissão
totalitária começa com boas
intenções. @franciscorazzo
O pessoal quer apagar a história.
HBO retirou E o vento levou
do catálogo. Estão derrubando
estátuas de personalidades.
Vão destruir todos os bustos de
Nero ou de César também? Em
que isso contribui para o fim da
discriminação? @anartam
“E o Vento Levou” foi retirado
de uma plataforma de streaming
pela gritaria dos mimizentos.
Os mesmos que dizem ser
antifascistas e vandalizam a
estátua do Churchill. Os mesmos
“democratas” que defendem o uso
da violência. Gente chata, mimada
e hipócrita. Não podemos nos
calar. @paulomathias
O passado deve nos servir de
referência, tanto de coisas boas
— que devemos exaltar, preservar
e repetir — quanto de coisas
ruins — que devemos evitar. Não
se destrói o passado; destruir o
passado é perder as referências, e
tentar construir o futuro no vácuo
ideológico. @paulocruzphi
Já repararam que depois que
aquele Haitiano falou pro
Bolsonaro: “Você acabou, o
Governo acabou, Bolsonaro!”,
a coisa desandou de vez? @
priweinstein

Rarará
Em tempos de coronavírus
Me recuso a envelhecer um ano
que não vivi.
***
A quarentena vai me transformar
em um carro. Já apareceu outro
pneu.
***
Contra o Coronavírus: mastigue
duas cabeças de alho. Não serve
pra nada, mas todos ficarão a uma
distância segura de você.
***
Esse vai ser o primeiro ano que
eu não tiro férias em Dubai, por
causa da pandemia. Nos outros
anos, foi por falta de dinheiro
mesmo.
***
Em isolamento, sem me contagiar
com o COVID-19, finalmente
descobri o significado da frase: “O
que não mata, engorda”
***
Não sou muito bom com frases
motivacionais, mas vamos lá:
Você que lute.

Sobe/Desce
Sobe
A cidade de São Luís está entre
as que apresentam menor ritmo
de contágio do coronavírus, de
acordo com estudo da plataforma
Farol Covid divulgado nessa
quarta-feira (10) pelo portal G1,
da TV Globo.

Desce
Uma mulher foi condenada
na Justiça do Trabalho por
manter uma emprega doméstica
trabalhando por mais de 35 anos
sem receber remuneração, em
Santo Antônio de Jesus, recôncavo
da Bahia. A trabalhadora informou
que o serviço era trocado pela
moradia, alimentação e vestuário.

S Ã O

L U Í S

4

–

M A R A N H Ã O

| Q U I N T A

E

S E X T A - F E I R A

|

1 1

E

1 2

D E

J U N H O

D E

2 0 2 0

|

J O R N A L

P E Q U E N O

Política

redacao@jornalpequeno.com.br | www.jornalpequeno.com.br

Esplanada
Leandro
Mazzini
PODER, POLÍTICA & MERCADO
www.colunaesplanada.com.br | contato@colunaesplanada.com.br
Pautas, denúncias, críticas, sugestões para:
LEMA Comunicação | AC TJDFT Caixa Postal 8002 – CEP 70094-971 – Brasília-DF
(61) 32634265 / 992485757 | ©® 2011 – 2017 Coluna Esplanada – Todos os direitos reservados.

República dos Togados
Sete homens tiram o sono do presidente da República, Jair Bolsonaro.
São os ministros titulares do Tribunal Superior Eleitoral que analisam
ações que pedem cassação da chapa vitoriosa de 2018 para o Planalto,
por crimes eleitorais – principalmente envolvendo fake news. Na
terça-feira, a maioria na Corte suspendeu duas ações e pediu perícias
em documentos nos autos. Caso derrube todas as ações em análise,
Bolsonaro corre para o abraço, porque já conseguiu a governabilidade
no Congresso Nacional, ao abrir espaço para o Centrão. Mas se houver
cassação da chapa no TSE, e referendada pelo STF, será o fim. Neste
cenário, nada passa pelo aval do Congresso.

Seu dinheiro
Aliás, o TSE enquadrou 31
partidos , que terão de devolver
R$ 27 milhões por arquivos
irregulares na prestação de
contas do Fundo Partidário de
2014.

Lado B
Há barracos de lona com
moradores em calçadas de
Taguatinga e Ceilândia, no DF, e

até no Sudoeste, bairro nobre de
Brasília, que surgiram há dois
meses.

Americanos
O STJ autorizou entrada no
Brasil de casal de idosos norteamericano (87 e 88 anos), após
o Ministério da Justiça recusar.
Mas mediante provas de que não
estão infectados por Covid-19.
Já o brasileiro que quer chegar
aos Estados Unidos....

Vidente
A Operação Covidão já atingiu três governadores (por acaso, são
de oposição ao presidente Jair Bolsonaro: Waldez Gois, do Amapá;
Wilson Witzel, do Rio de Janeiro; e Hélder Barbalho, do Pará. A
deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) tem o desafio de provar
que é vidente, ou sabia de algo. É uma ou outra coisa. Não tem meio
termo.

Vai, Catolé!
A Prefeitura de Catolé do Rocha (PB) é outra pioneira no País em
pagar caro nessa pandemia. Saiu na frente com camburão atrás,
pelo visto. Vai pagar R$ 2.800 a unidade do kit de teste rápido para
diagnóstico de Covid-19. Serão R$ 56 mil para 20 kits.

Alívio oficial
O clã Bolsonaro lavou a alma.
Ninguém melhor para eles que
um delegado do Departamento
de Homicídios da Polícia Civil
do Rio, subordinada ao rival
político Wilson Witzel, para
afirmar que a família não tem
nada a ver com a morte da
vereadora Marielle Franco. São
palavras do delegado Antônio
Nunes. O resto é politicagem

Desabafo
O senador Flávio Bolsonaro, o
Zero Um dos irmãos, desabafou
pelo whatsapp: “É menos uma
narrativa escrota e mentirosa
que a esquerda tem para atacar
a família Bolsonaro e tentar
vinculá-los, criminosamente, a
milícias”.

Rifa da Mercedes
Um empresário dono de

conhecida revenda de carros de
Brasília inovou – embora tenha
arriscado. Está rifando (talão a
R$ 590) para no máximo 100
participantes uma Mercedes
C250 ano 2015 (R$ 130 mil).
Interessados são cadastrados
num grupo de whatsapp. Ele já
rifou mês passado uma BMW, e
entregou a um feliz que pagou
R$ 500

Cidadania virtual
O Mercado Livre e a Plataforma
Parceiros pela Amazônia
se uniram para promover
soluções inovadoras para o
desenvolvimento sustentável
da região. Nesta Semana do
Meio Ambiente acontece o
lançamento das vendas online
de produtos da biodiversidade
amazônica, de artesãos
indígenas e nativos de diferentes
comunidades.

CNBB..
A CNBB mandou nota sobre o publicado na terça, referente a
orientações para não uso de cloroquina em pessoas contaminadas – o
site da entidade replicou e avalizou ofício da Pastoral da Criança com
recomendações baseadas em estudos médicos.

..e Cloroquina
“A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil esclarece que não emite
manifestações a respeito de medicamentos a serem utilizados ou não
em casos de Covid-19 e em qualquer outra circunstância. Recomenda
que sigam-se sempre as orientações das autoridades médicas”.

Ponto Final
“Quem criou o ‘nós contra eles’ foi o Lula. O Bolsonaro vitaminou”.
Do jornalista Eduardo Oinegue, pertinente, na rádio Band News.

ESPLANADEIRA
# A Arezzo lança nova linha de calçados homewear, a Arezzo Home,
dia 18. # 10ª edição do Festival #ZiriguidumEmCasa conta com
a participação de Danielle Coimbra, Chico Chico, Dorina e João
Suplicy de 12 e 14. https://pag.ae/7W4RLc6uo. # Pesquisa da TIM
revela que 98% dos colaboradores preferem continuar em home
office após pandemia, e que 72% dos trabalhadores se sentem mais
produtivos em casa. # Grupo Boticário abre 48 vagas para área de
tecnologia, em Curitiba e SP. Interessados devem se inscrever até dia
30, no www.eufacobonito.com.br .

Advogado-geral pede ao Supremo que
preserve liberdade de expressão ampla
“Na dúvida entre liberdade de
expressão e possível fake news,
deve ser assegurada a liberdade de
expressão”, afirmou nessa quartafeira (10) o Advogado-Geral
da União, José Levi Mello, no
Supremo Tribunal Federal (STF).
A declaração foi dada durante
sustentação oral no julgamento
por videoconferência da Arguição
de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 572, por
meio da qual o partido Rede
Sustentabilidade questiona o
Inquérito (INQ) 4781 – aberto
para apurar a disseminação de
notícias falsas e ameaças contra o
Supremo.
José Levi defendeu a regularidade

da portaria que instaurou o
inquérito. Para o Advogado-Geral,
não se pode recusar à Suprema
Corte do país os meios necessários
para o próprio resguardo
constitucional. Levi ponderou,
no entanto, que tal instrumento
não exclui a possibilidade de
realizar ponderações sobre o
desenvolvimento do inquérito.
“Não se pode criminalizar a
liberdade de expressão ou a
liberdade de imprensa, inclusive e
em especial na Internet”, afirmou.
Liberdade plena
“Quando um país, quando uma
nação, quando um povo tem a
inestimável fortuna de construir
uma democracia, o desafio

seguinte é buscar progressivo
aprimoramento na prática
democrática, ou seja, avançar
na qualidade da democracia”,
afirmou o Advogado-Geral. “Em
uma democracia saudável, a
liberdade de expressão deve ser
plena, assim como a liberdade de
imprensa. Ademais, para decantar
potenciais erros e manipulações,
a democracia exige fontes
alternativas e independentes de
informação para que os cidadãos
tenham a necessária compreensão
esclarecida acerca dos negócios
públicos. Isso envolve as
liberdades de expressão e de
imprensa pelos meios tradicionais,
mas também, pelos novos meios

eletrônicos que tanto aproximam
as pessoas, sejam elas jornalistas
ou não”, acrescentou.
O Advogado-Geral afirmou ainda
que a inviolabilidade parlamentar,
enquanto forma mais ampla da
liberdade de expressão, também
deve ser preservada, e sugeriu
que a distinção entre liberdade
de expressão e fake News deve
ser feita conforme o art. 17 da
Constituição Federal, que impõe o
resguardo da soberania nacional;
do regime democrático; do
pluripartidarismo e, sobretudo, dos
direitos fundamentais da pessoa
humana, entre eles o de expressão.
O julgamento segue em
andamento. (AGU)

Câmara reforça ações de enfrentamento à Covid-19
em São Luís com apreciação de novas propostas
Desde o início da pandemia
do novo coronavírus no país, a
Câmara Municipal de São Luís,
presidida pelo vereador Osmar
Filho (PDT), tem trabalhado
em conjunto dentro do próprio
Legislativo para desenvolver
ações econômicas contra a crise
e elaborar medidas assistenciais
e de saúde.
Neste período, os parlamentares
construíram vários PLs
(Projetos de Lei) com propostas
de combate à Covid-19, e
aprovaram importantes ações
com o objetivo de somar
esforços na prevenção e combate
à doença visando contribuir para
a redução de seus impactos no
município.
Ontem (10), durante sessão
extraordinária, os parlamentares
ludovicenses apresentaram
novas proposições, impondo
e sugerindo medidas para o
enfrentamento da pandemia e
suas consequências.
Para virar leis na capital
maranhense, entretanto, as

normas devem ir à deliberação
das comissões temáticas e, sem
seguida, serem votadas pelos
vereadores em plenário de forma
presencial (ou por votação
remota).
Dos seis projetos que constavam
na ordem do dia, dois estavam
em primeira discussão e 1ª
votação e quatro passaram
a tramitar nas Comissões de
Justiça, Saúde, Assistência Social
e Orçamento. Os autores das
propostas foram os vereadores
Ricardo Diniz (DEM), Fátima
Araújo (PCdoB), Chico Carvalho
(PSL) e Concita Pinto (PCdoB).
SEGURO
ANTICORRUPÇÃO
Visando restituir os cofres
públicos de possíveis prejuízos
e de problemas com atrasos,
em relação ao que tiver sido
contratado, o PL nº 102/19,
de Ricardo Diniz (DEM),
tinha a intenção de obrigar
o município a contratar um
seguro anticorrupção para toda

obra pública que a Prefeitura
pretenda licitar. O projeto foi
retirado de pauta devido à sua
inconstitucionalidade.
Outra sugestão que aguardava
a 2ª votação e foi aprovada
quarta-feira, foi apresentada por
Chico Carvalho (PSL), por meio
do PL nº 066/19, que autoriza
a instalação de detectores de
metais nas escolas da rede
pública municipal. Pela proposta,
o acesso de qualquer pessoa aos
estabelecimentos de ensino será
condicionado à passagem pelo
detector de metais.
DOENÇA
OCUPACIONAL
Outras duas propostas
apresentadas pelo parlamentar
foi o PL nº 093/20, que considera
de utilidade pública a Igreja
Evangélica Assembleia de
Deus Nova Visão e o PL nº
097/20, que dispõe sobre a
morte ou redução da capacidade
laboral, decorrente do contágio
da doença Covid-19 causada

pelo coronavírus, aos guardas
municipais e profissionais
de saúde, social e do serviço
funerário, sendo considerado
acidente em serviço ou ato de
serviço para fins de reflexos
previdenciários, financeiros e
trabalhistas. As matérias foram
encaminhadas às Comissões de
Justiça, Saúde e Orçamento.
PARCERIA PARA
ALIMENTAÇÃO
Preocupada com a situação das
pessoas em vulnerabilidade
socioeconômica durante a
pandemia do covid-19, Concita
Pinto (PCdoB) apresentou o PL
nº 096/20 que autoriza parceria
da Prefeitura com o Governo
do Estado para que restaurantes
populares forneçam alimentação
destinada à população em
situação vulnerável atendidas
pela Secretaria Municipal da
Criança e Assistência Social
(Semcas). A norma tramita
nas Comissões de Justiça e
Assistência Social.

Seinc apoia mediação e arbitragem empresarial
para celeridade na resolução de conflitos
Com a pandemia do novo
coronavírus, cresceu a procura
por arbitragem para resolução
de conflitos empresariais
e gestão de processos. No
Estado, a Câmara de Mediação
e Arbitragem Empresarial do
Maranhão (CBMAE-MA), que
conta com o apoio da Secretaria
de Indústria, Comércio e Energia
(Seinc) e de diversas entidades
empresariais, tem realizado os
serviços, que acontecem via online e proporcionam agilidade aos

processos.
Durante a pandemia, a Câmara de
Arbitragem pode ser uma aliada
na resolução de conflitos, inclusive
trabalhista, como explicou o
secretário da Seinc, Simplício
Araújo. “A resolução de conflitos
on-line nesse período ajuda em
processos como os trabalhistas
por exemplo. A Câmara recebe
nosso apoio, tendo em vista
que a celeridade nesse período
é fundamental para empresas
e também para empregadores

possam ganhar tempo e resolver
as questões”, avaliou Simplício
Araújo.
O empresário faz sua solicitação
na plataforma, a outra parte é
convidada para uma negociação
e os dois transacionam 100%
online, com ou sem o auxílio de
um mediador capacitado e treinado
para estimular a negociação
e propostas. Em média, uma
ação via Câmara de Mediação é
julgada entre 30 dias a 6 meses, no
máximo.

“A celeridade no tratamento
de um conflito por mediação
ou do julgamento da causa por
arbitragem é um benefício atrativo,
pois gera para as empresas rapidez,
sigilo e segurança jurídica. Uma
ação judicial pode levar um certo
tempo, superando as vezes o prazo
de 5 a 10 anos para ser julgado, o
que ocasiona além da demora na
solução do conflito, o aumento dos
custos do processo e prejuízos para
a empresa”, explicou o presidente
CBMAE-MA, Ivaldo Praddo

Vacinas na linha de frente irão para testes clínicos em breve, diz OMS
O diretor-geral da Organização
Mundial de Saúde (OMS),
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
afirmou nesta quarta-feira, 10,
que as vacinas contra a covid-19
na linha de frente das pesquisas
em andamento seguirão para
testes clínicos “em breve”. Ele
não mencionou, porém, prazos
ou expectativas para uma
eventualvacina eficiente para a
doença.
Durante entrevista coletiva da

entidade, Ghebreyesus disse que
há “mais de 37 países” envolvidos
no ensaio clínico Solidariedade
da OMS, inclusive da América
Latina. No caso das vacinas, ele
notou que a entidade não tolerará
qualquer teste direcionado para
alguma população ou país como
“cobaia”, mas buscará garantir
que os protocolos sejam usados e
aplicados da mesma maneira em
todas as nações envolvidas.
Em outro momento, o diretor-

geral pediu que exista um
compromisso político dos países
para que, quando uma vacina for
encontrada, ela esteja disponível
para todos.
Diretor executivo da OMS,
Michael Ryan foi questionado
sobre um estudo da Escola de
Medicina de Harvard, segundo o
qual o novo coronavírus poderia
ter surgido antes do que se sabe
na China.
O estudo usava imagens de

satélite para monitorar o
tráfego em seis hospitais de
Wuhan, epicentro da pandemia,
e descobriu um aumento
significativo do tráfego nesses
centros a partir de agosto, com
pico em dezembro. Ryan disse que
a investigação mostrava um uso
interessante de informações do
tipo, mas pediu “cautela quando
se faz essas associações” de que a
covid-19 teria então surgido antes.

(ESTADÃO CONTEÚDO)

S Ã O

L U Í S

10

–

M A R A N H Ã O

|

Q U I N T A

Estado

E

S E X T A - F E I R A

|

1 1

E

1 2

D E

J U N H O

D E

2 0 2 0

|

J O R N A L

P E Q U E N O

www.jornalpequeno.com.br | jpesporteamador@gmail.com | jonycfn@hotmail.com

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020-EMAP
A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP torna público que
realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Lote, no modo de
disputa aberto, com orçamento sigiloso, no dia 10/07/2020, às 09h30 – Hora de Brasília - DF, por
meio do uso de recursos de tecnologia da informação, pelo sitio www.licitacoes-e.com.br, para
contratação de empresa especializada para renovação de subscrição de Suporte Premium (LOTE 1)
e licença Threat prevention (LOTE 2) para SOLUÇÃO DE FIREWALL - PALOALTO NETWORKS, de
acordo com o constante no Processo Administrativo n.º 0571/2020 - EMAP, de 17/04/2020 e
especificações e condições do Edital e seus Anexos, e em conformidade disposições do
Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP,
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, Lei Estadual n° 10.403 de 29
de dezembro de 2015 e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus anexos estão
à disposição dos interessados nos sítios www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link
Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, através da
apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (pen drive), durante os dias úteis, das 08h
às 12h e das 13h às 17h. Fone: (98) 3216-6533/3216-6531/3216-6532 e 3216-6028.
São Luís-MA, 10 de junho de 2020.
Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho
Gerente de Compras e Contratos da EMAP

A EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO, inscrita no CNPJ Nº
06.272.793/0001-84, torna público, que recebeu junto à Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão, a Licença
Ambiental Única - LAU, conforme processo N.º 245101/2019, para a
interligação do ponto de suprimento São Luís IV (Rede Básica) ao sistema
de distribuição da Ilha de São Luís em tensão de 69 kV, a se localizar na
Zona Industrial Portuária em São Luís.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020.
A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através de sua
Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento
de todos que estará realizando licitação na MODALIDADE:
Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO:
Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação
e retirada de bombas, serviços técnicos CBM submersível,em
atendimento as necessidades da Secretaria de Infraestrutura
do Município de Barra do Corda. BASE LEGAL: Lei Federal
nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e
alterações posteriores e as condições do Edital. Recebimento
e abertura dos envelopes Proposta e Habilitação: às 09h do
dia 26 de Junho de 2020. O Edital estará à disposição para
consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no
site do Município. Os interessados na aquisição dos mesmos
deverão recolher o valor de R$ 20,00 (vinte reais) mediante a
retirada do DAM, na Rua Isaac Martins, nº 371, Centro, Barra do
Corda - MA. Sara Ferreira Costa Fleury- Pregoeira.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020.
A Pregoeira da Prefeitura Barra do Corda-MA, torna público
para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a
égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal nº 015/2020, lei
nº 13.979/2020 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º
8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade
Pregão Eletrônico – do tipo menor preço por item, que tem como
objeto Contratação de empresa para aquisição de 04 (quatro)
ambulâncias zero km do tipo (A) simples remoçãoconforme termo
de referência, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde
de Barra do Corda, no dia18 de Junho de 2020, às 09:00 horas
(horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da
informação, site https://www.comprasnet.gov.br, sendo presidida
pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal na sala da Comissão
Permanente de Licitação, situada na Rua Isaac Martins, nº 371,
Centro, Barra do Corda - MA. O edital e seus anexos encontramse disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas
– endereço https://www.comprasnet.gov.br. Esclarecimentos
adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: cpl@barradocorda.
ma.gov.br das 08:00 as 12:00hs. Barra do Corda – MA, 09 de
junho de 2020. Aldely da Silva Souza Pregoeira
SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE SÃO LUÍS
E REGIÃO
-SINPROVEFARMEDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os associados fundadores do SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE SÃO LUÍS E REGIÃO - SINPROVEFARM, convocam a categoria para a Assembleia Geral Extraordinária a
se realizar no dia 18 de junho de 2020, às 09:00h, na sua sede, sito à Avenida Jerônimo, n- 3719, sala 107, Casa do Trabalhador, Calhau - São Luís/
MA, CEP: 65070-903, para deliberarem sobre a seguinte pauta:
a. Reativação e Reorganização do Sindicato;
b. Eleição da gestão provisória.

José Luiz Almeida

Desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão. Escreve para o Jornal Pequeno aos Domingos, quinzenalmente / jose.luiz.almeida@globo.com / www.joseluizalmeida.com

O direito de se contaminar
Chamo a atenção, de logo,
para o seu direito – ainda que
o exercício desse direito seja
uma excentricidade perigosa
- de, querendo, se expor à
contaminação pelo coronavírus;
decisão que, de rigor, não há
como ser controlada, conquanto
seja razoável, em face dos riscos
decorrentes da Covid-19, evitar,
na medida do possível, expor-se à
contaminação.
Na mesma toada digo, no entanto,
que você não tem o direito de,
conscientemente, expor outras
pessoas à contaminação, porque
dessa ação voluntária e consciente
pode resultar, sim, consequências
legais/morais.
Dito isso, digo, agora, ingressando
no tema que trago à reflexão,
que, nas situações adversas e
extremadas, o homem se revela –
para o bem ou para o mal.
Lembro-me, à guisa de
ilustração, de um filme a que
assisti recentemente, intitulado
“Até o último homem”, de Mel
Gibson. É um drama biográfico,
de nacionalidade Australiana/
americana, disponível nos
melhores serviços de streaming de
vídeos.
Nele, o protagonista, um
médico do exército americano,
durante a Segunda Guerra
Mundial, se recusa a pegar em
arma para matar pessoas, pelo
que é incompreendido e, até,
desrespeitado.
Todavia, durante a Batalha de
Okinawa, na ala médica, ele,
superando todas as adversidades,

salva 75 homens, a reafirmar o
que eu disse no início, ou seja,
que, diante das adversidades, o
homem se supera, para o bem ou
para o mal.
Em relação à pandemia que
vivenciamos nos dias presentes,
há, da mesma forma e com a
mesma intensidade do exemplo
ilustrativo acima narrado,
profissionais de saúde superando
as adversidades para salvar vidas;
superação para o bem, portanto.
Mas há, noutro giro, diante
da mesma tragédia dos dias
presentes, os que se revelam
para o mal, com destaque, nessa
perspectiva, para os que não se
colocam no lugar do próximo,
destituídos de sentimentos básicos
que devem permear as relações
entre as pessoas.
Falo, nessa senda, dos que
afrontam o novo coronavírus
e se expõem à infecção como
um desafio, sem medir as
consequências que decorrem da
possibilidade de expor outras
pessoas à contaminação, inclusive
de sua própria família, esquecidos
que, em termos difíceis, exige-se
sacrifício compartilhado (Thiago
Bronzatto, filósofo americano).
Um dia desses, acreditem,
assisti, no YouTube, um cidadão
dizendo não estar nem aí para o
coronavírus, e que era preciso
enfrentá-lo como homem,
repetindo o que ouviu de uma
determinada liderança política.
No mesmo YouTube, vi um grupo
de jovens, todos aparentemente
saudáveis, num iate portentoso,

num ambiente animado - e ao que
tudo indica, regado a muito álcool
-, em plena pandemia, trocando
beijos e carícias, e, pasmem,
debochando do sars-cov-2.
Diante de comportamentos dessa
natureza, reafirmo o que eu disse
no início deste artigo: o cidadão
(?), ainda que isso flerte com a
irracionalidade, tem o direito de se
expor à Covid-19, mas não pode
nem deve expor outras pessoas à
contaminação.
As cenas dantescas descritas
acima revoltam, mas a mim
não surpreendem, pois apenas
reafirmam a minha constatação:
há pessoas que se superam na
capacidade de fazer o mal, como
há, da mesma forma, as que se
superam pela capacidade de fazer
o bem.
No cenário devastado pela
Covid-19, não são poucos os que,
embora podendo não o fazer, se
expõem ao novo coronavírus,
quase como um capricho, como
um desafio, até mesmo para dar
vazão aos seus sentimentos mais
egoísticos.
E, o que é mais grave no quadro
acima delineado, é que não são
poucos os que o fazem por birra
(acredite!), por alinhamento
político, ideologizando o novo
coronavírus, apontado, nesse afã,
como consequência de uma ação
de esquerdistas.
A que ponto chegamos?!
É preciso ter presente que, diante
de um inimigo tão poderoso e
devastador, todos devem assumir
padrões de comportamento

adequados. E é bom que
esqueçam - se é que é possível aos
radicais - que não há coronavírus
de direita ou de esquerda, na
medida em que, seja qual for
a ideologia do seu portador, a
Covid-19 pode levar à morte.
Lembro, agora, que, se é verdade
que todos nós temos o direito
constitucional de ir e vir –
argumento dos negacionistas
para descumprirem o isolamento
social –, não é menos verdadeiro
que nenhum direito é absoluto.
Ademais, temos que ter respeito
pelo próximo, sobretudo
por aqueles que, racional e
responsavelmente, têm-se mantido
isolados, não porque queiram,
mas pelo fato de ser necessário
fazê-lo, para preservarem tanto a
si quanto ao próximo e aos seus
entes queridos.
Repito, já temendo pela exaustão,
as pessoas, diante do inusitado,
costumam se superar, para o
bem e para o mal; os exemplos
citados acima e o mais que tenho
testemunhado todos os dias
reafirmam essa verdade elementar.
A propósito dos dias que vivemos
e do comportamento insano dos
que, mesmo podendo, não deixam
de se expor ao novo coronavírus,
lembro, inspirado no poeta
popular, que “ninguém destrói
essa guerra plantando brisa e
colhendo vendaval”, música/tema
(do saudoso Moraes Moreira)
da novela Roque Santeiro, que
a minha geração conhece muito
bem.
É isso.

Paulo Ramos/Marajá do Sena

MPMA requer transparência
de gastos de combate à pandemia
Para garantir a transparência
das despesas realizadas pelas
Prefeituras de Paulo Ramos e
Marajá do Sena no combate
à pandemia de Covid-19, o
Ministério Público do Maranhão
(MPMA) ajuizou duas Ações
Civis Públicas, com pedidos de
tutela de urgência contra os dois
municípios, respectivamente, nos
dias 3 e 8 de junho.
As manifestações foram
formuladas pelo titular da
Promotoria de Justiça de Paulo
Ramos, Rodrigo Freire Wiltshire
de Carvalho. Marajá do Sena é
termo judiciário de Paulo Ramos.
Nas ACPs, o representante
do MPMA requer a criação
e a alimentação diária de
abas específicas nos referidos
Portais da Transparência,
informando detalhadamente
valores orçamentários e despesas
executadas, relativos ao combate
à pandemia.

As informações devem incluir
contratos de prestação e
fornecimento de bens e serviços,
notas de empenho, liquidação e
pagamentos. Também devem ser
descritos os bens e/ou serviços,
com quantidades, valores
unitários e totais das aquisições.
Devem ser, ainda, informadas
datas das aquisições e nomes dos
fornecedores (com CNPJ).
A divulgação dos valores e
despesas é prevista pela lei
federal nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, que dispõe
sobre medidas de enfrentamento
da pandemia. Segundo a lei,
contratações ou aquisições
nela baseadas devem ser
imediatamente disponibilizadas
em website específico.
Em função da pandemia, os
dois Municípios tomaram
medidas de combate ao vírus,
incluindo higienização de
logradouros públicos e aquisição

de termômetros infravermelhos,
equipamentos de proteção
individual (EPIs).
No caso do Município de Marajá
do Sena, acrescentaram-se às
medidas a compra de leitos,
200 testes rápidos e balões
de oxigênio. Além disso,
havia a intenção de locar uma
ambulância.

PAULO RAMOS
Os pedidos do MPMA ao
Município já haviam sido feitos
em Recomendação encaminhada,
em abril, à secretária municipal
de Saúde, Rosana Almeida, que
informou que a Prefeitura já tinha
dado cumprimento. Entretanto, o
Ministério Público constatou que,
apesar de haver aba específica no
referido Portal da Transparência
para valores orçamentários
e despesas executadas, as
informações não são publicadas
detalhadamente.

MARAJÁ DO SENA
Também em abril, a Promotoria
de Justiça de Paulo Ramos
encaminhou Recomendação ao
secretário municipal de Saúde de
Marajá do Sena, Bruno Henrique
Oliveira, fazendo os mesmos
pedidos da ACP ajuizada contra o
referido Município.
A Recomendação também
solicitava que fossem informadas
as providências tomadas para
o cumprimento dos pedidos,
reforçados por um ofício – que
dava 10 dias para fornecer as
informações. Não houve nenhuma
resposta do Município aos
documentos.
No caso do Município, foi
constatada a inexistência de
aba específica e, obviamente, a
atualização diária detalhada de
valores orçamentários e execução
de despesas relacionadas à
pandemia.

Judiciário extingue pedido para suspender
instalação de UTIs no Hospital Walber Rodrigues
O juiz Marco Adriano Ramos
Fonsêca (1ª Vara da comarca
de Pedreiras) extinguiu, por
falta de requisitos legais para
sua admissão, Ação Popular em
que o advogado José Walterby
Nunes Silva, pediu a suspensão
do contrato firmado pelo Estado
do Maranhão para instalação de
UTIs no Hospital “Dr. Walber
Rodrigues”, no bairro do
Engenho, na cidade de Pedreiras.

De acordo com a sentença
judicial, os pedidos formulados
pelo autor ultrapassam os limites
objetivos da ação constitucional,
por tratar da impugnação
aos critérios de escolhas
administrativas feita pelo Estado
do Maranhão para definição de
qual ou quais estabelecimentos
hospitalares da cidade deveriam
ser instalados temporariamente
(hospitais de campanha).

Segundo o juiz, o pedido trata
sobre a discricionariedade
administrativa das escolhas do
gestor público estadual, no estrito
exercício de suas prerrogativas,
sem discriminar em que medida
tal ato configuraria ilegalidade
e, consequentemente, não cabe
a ação popular nesse caso. Cabe
recurso da sentença ao Tribunal de
Justiça do Estado.
“[...] Nenhum dos expedientes

apresentados pelo autor apresenta
quais seriam os indícios de
violação a princípios com estatura
constitucional ou legal, e desta
forma, evidencia a fragilidade do
instrumental documental acostado
à inicial, não tendo o autor sequer
diligenciado para apresentar o
suposto contrato ou convênio, ou
justificar o motivo pelo qual não
teve acesso a tais documentos”,
ressaltou o juiz.

Membros do MP da Regional de Timon
debatem ações de combate à Covid-19
Membros do Ministério Público
do Maranhão participaram, na
manhã dessa quarta-feira, dia 10, de
uma reunião virtual da Comissão
Intergestores Regional (CIR) de
Timon, que teve como pauta as
ações de combate ao enfrentamento
da pandemia da Covid-19 pelos
municípios da região.

Participaram das discussões os
promotores de justiça Renato
IghorViturino Aragão – da Comarca
de Matões, Carlos Pinto de Almeida
Júnior – de Parnarama, Leonardo
Soares Bezerra – de São Francisco
do Maranhão, e Antônio Borges
Nunes Júnior – de Timon, além de
todos os secretários municipais de

saúde dos quatro municípios que
compõem a Região de Saúde de
Timon - Leste Maranhense.
Entre os itens debatidos, teve
destaque, especialmente,
o levantamento dos dados
epidemiológicos sobre a Covid-19
e a atual estrutura de atendimento
nas redes de saúde dos quatro

municípios.
Esta foi a segunda reunião virtual
da CIR, durante a pandemia, em
que os membros do Ministério
Público discutiram diretamente as
estratégias de enfrentamento com
os quatro gestores municipais. A
primeira ocorreu no dia 5 de maio
passado.
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Receita regulamenta Programa Nacional
de Apoio às Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte
A Receita Federal iniciará envio
de comunicado às Microempresas
(ME) e Empresas de Pequeno
Porte (EPP), com a informação
do valor da receita bruta, com
base nas declarações desses
contribuintes ao fisco, para
viabilizar a análise à linha de
crédito do Pronampe, junto às
instituições financeiras.
Nesta primeira etapa, receberão
o comunicado, a partir de 9 de
junho, via Domicílio Tributário
Eletrônico do Simples Nacional
(DTE-SN) as ME e EPP optantes
pelo Simples Nacional.
Numa segunda etapa, que terá
início, a partir do dia 11 de junho,
o comunicado será enviado via
Caixa postal localizada no e-CAC
às ME e EPP não incluídas no
Simples Nacional.

Terão direito ao programa as
empresas com data de abertura
até 31/dezembro/2019. Somente
receberão os comunicados as
ME e as EPP que declararam,
respectivamente, suas receitas nas
respectivas declarações da tabela
acima (Origem das informações
enviadas pela RFB).
Caso exista divergência na
informação da receita bruta ou
não tenha ocorrido a entrega
da respectiva declaração, a
retificação ou inclusão da
informação de receita bruta
deverá ser realizada por meio da
respectiva declaração.
O detalhamento da medida está na
Portaria RFB nº 978 de 8 de junho
de 2020, publicada no Diário
Oficial da União de hoje (09/06).
O Pronampe, que poderá

ser acessado por um total de
aproximadamente 4,58 milhões
de Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (cerca de 3.8
milhões do Simples e cerca de 78o
mil de fora do Simples), prevê
como regra geral, que a linha
de crédito corresponderá a no
máximo 30% (trinta por cento) da
receita bruta anual, calculada com
base no exercício de 2019.
No caso das empresas que tenham
menos de um ano de atividade,
a linha de crédito concedida
corresponderá ao maior valor
apurado, desde o início das suas
atividades, entre: 50% do seu
capital social;ou30% da média de
seu faturamento mensal.
Os recursos recebidos no
âmbito do Pronampe servirão
ao ﬁnanciamento da atividade

empresarial nas suas diversas
dimensões e poderão ser utilizados
para investimentos e para capital
de giro, vedada a sua destinação
para distribuição de lucros e
dividendos entre os sócios.
A medida não será aplicada às
Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte que iniciaram
as suas atividades em 2020,
conforme estabeleceu a Lei nº
13.999, de 18 de maio de 2020,
que instituiu o programa.
A Receita Federal está
trabalhando para facilitar a adesão
das Micro e Pequenas Empresas
ao Pronampe, tornando mais fácil
para as empresas interessadas
comprovarem a sua receita
declarada, entretanto, a concessão
depende da instituição financeira
participante do programa.

Boi Oriente celebra 30 anos de devoção
à cultura popular maranhense

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

R$180,00 TRATAR 98738-5960

ALUGA-SE QUITINETE

98827-2475

COMUNICADO
GABRIEL INTROVINI, C.P.F.:338.765.179-15, torna público que REQUEREU
junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA,
A Licença Única Ambiental de Regularização– LUAR,para a atividade
Agrossilvipastoril,conforme processo nº77533/2020.A ser localizadona Fazenda São Bernardo e outros, ZonaRural de Buriti – MA.

Boi Oriente comemora seus 30 anos presentes no São João do Maranhão
No dia 21 de abril, o Boi Oriente
completou 30 anos de existência
e intensas atividades culturais.
No entanto, sem grandes
comemorações devido à pandemia
que assola o país. Uma celebração
contida, baseada no amor, fé
e devoção à cultura popular
maranhense.
Originário da Baixada
Maranhense, o Boi Oriente surgiu
no município de São João Batista,
onde o Sr. Benedito Santos se
dedicou por mais de 60 anos na
brincadeira de bumba-meu-boi,
motivando desta forma a sua filha,
Dona Juliana, a desenvolver sua
expressiva dedicação e devoção

pela cultura popular.
Presidente do Boi Oriente, D.
Maria Juliana conduziu a entidade
cultural a aproveitar como poucos
as oportunidades que surgiram,
como: viajar para Brasília, Rio
de Janeiro e São Paulo, para
mostrar o brilho e o encanto
da manifestação genuinamente
maranhense. Além do bumbameu-boi, a associação também
mantém o Tambor de Crioula
Oriente, como mais uma forma de
propagar a cultura pelo Maranhão
e Brasil afora.
Entre os momentos de destaque
do Boi Oriente, está a participação
no Programa Esquenta, da Regina

Cazé na Rede Globo, no ano de
2009.

DISCOGRAFIA
Nesse período de 30 anos, o
Boi Oriente lançou no mercado
cultural 11 CDs e 3 DVDs que
fazem parte da sua biografia,
além de enaltecer a cultura e o
estado do Maranhão pelas suas
qualidades, por onde quer que
passe.

BATIZADO
Apesar do momento difícil que o
país atravessa com a pandemia,
o Boi Oriente mantém viva suas
tradições, tanto que no próximo

dia 13 de junho, como todos
os anos, acontece o Batizado
do Boi. E este ano, como não
poderia ser diferente, mas sem as
mesmas comemorações das vezes
anteriores.
Considerado um ato religioso,
o batizado do Boi Oriente
está garantido na agenda da
associação, que acontecerá
observando todas as medidas de
segurança sanitária, somente com
os padrinhos da manifestação
cultural. O evento será transmitido
por Live para que todos os
brincantes e simpatizante possam
assistir e se emocionar, afirmou
Maria Juliana, a presidente.

Fundada em 02/04/1972 Carta Sindical N.º 322.667/1972 CNPJ: 06.062.327/0001-74 Site: www.fetaema.org.br
Rua Urucutiua nº 11 – Araçagy – São José de Ribamar/MA CEP: 65.110-000 Fone/fax: 3219-8700 / 8704

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 188, de 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde
declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo
novo Coronavírus; CONSIDERANDO que, em 11 de março do corrente ano, a Organização Mundial de
Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia de COVID-19; CONSIDERANDO os sucessivos decretos do
governador do Estado do Maranhão estabelecendo regras de isolamento social, inclusive lock down na região
metropolitana de São Luís, proibindo qualquer tipo de aglomeração de pessoas; CONSIDERANDO o último
decreto governamental, de nº 35.831, de 20 de maio de 2020, no seu artigo 5º, II, proibindo qualquer
aglomeração de pessoas em locais públicos ou privados, incluindo congressos e plenárias; CONSIDERANDO
a necessidade de proteger vida e a saúde de seus associados, boa parte deles idosos e pessoas vulneráveis
à infecção da pandemia; CONSIDERANDO que a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura –
CONTAG por intermédio da PARECER de nº 02/2020, autoriza a realização de congressos, conselhos e
plenárias virtuais para as eleições das FETAGs em todo território nacional; CONSIDERANDO que a
FETAEMA, com base no PARECER de nº 02/2020 da CONTAG, aprovou no dia 09 de junho de 2020 a

2ª Vara da Infância adota inspeção
virtual em centros socioeducativos
O juiz José dos Santos Costa,
titular da 2ª Vara da Infância e da
Juventude de São Luís, adotou
o sistema de videoconferência
para realizar inspeção em centros
socioeducativos da Grande Ilha.
Na última semana do mês de
maio, a nova tecnologia garantiu
a realização de inspeções nas seis
unidades sob a competência da
Unidade, que realiza as inspeções
a cada dois meses.
A medida adotada pelo
magistrado segue orientação
técnica do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), elaborada a
partir da Resolução 313 e da

Recomendação 62, também
editadas pelo órgão. A norma
visa garantir a manutenção da
realização das inspeções em
estabelecimentos de internação
de pessoas a distância, ao mesmo
tempo em que assegura a proteção
ao contágio pela Covid-19.
Com o uso da nova ferramenta,
o juiz ouviu diretores,
coordenadores e membros de
equipes técnicas, além de três
adolescentes (socioeducandos)
de cada uma das seis unidades.
Foram inspecionados os centros
socioeducativos Canaã, São
José de Ribamar, São Cristóvão,

Sítio Nova Vida, do Vinhais e
Florescer, que é feminina.
Em São Luís, a 2ª Vara da
Infância e da Juventude tem
competência para apurar e julgar
atos infracionais cometidos
por adolescentes e acompanhar
a execução de medidas
em meio aberto (liberdade
assistida, prestação de serviço à
comunidade e reparação de dano).
A Unidade também é responsável
pelo acompanhamento da
execução em meio fechado
em toda a Comarca da Ilha,
contemplando os municípios de
São José de Ribamar, Paço do

RESOLUÇÃO de nº 03/2020, que define em caráter excepcional as regras que adotará, bem como as
providências para realizar seu Congresso Estadual a partir das tecnologias virtuais disponíveis, evitando
aglomerações de pessoas conforme as orientações sanitárias em vigor. A Federação dos Trabalhadores
Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Maranhão – FETAEMA, por intermédio de seu
presidente, com fundamento nos art. 26, inciso I; art. 30 do seu Estatuto Social, CONVOCA todos os
sindicatos filiados e quites com suas obrigações sociais para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Lumiar e Raposa.
Por dentro da notícia – É
comum a utilização da expressão
“adolescente em conflito da
lei”. Ela está correta e deve ser
empregada para fazer referência
ao adolescente envolvido na
prática de um ato infracional.
No entanto, há diferença entre a
aplicação dos termos “interno”,
usado para adolescente que
cumpre medida cautelar de 45
dias (internação provisória) e
“socioeducando”, quando o menor
cumpre medida socioeducativa,
após ser sentenciado.

140,00

DO CONSELHO DELIBERATIVO, a ser realizada no dia 19 de junho de 2020, com início às 9h, em primeira
convocação e às 9:30h em segunda e última convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia,
ADOTANDO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL A TECNOLOGIA VIRTUAL: a) aprovação do novo modelo de
congresso virtual; b) aprovação do regimento eleitoral do Congresso Virtual da FETAEMA; c) eleição da
comissão eleitoral do Congresso Virtual da FETAEMA; d) reforma estatutária; e) outros assuntos de interesse
da categoria. A assembléia Geral extraordinária funcionará conforme os seguintes critérios de representação,
considerando a situação de excepcionalidade de crise sanitária: * 02 (dois) delegados(as) para sindicatos de
200 a 1.000 sócios quites; * 04 (quatro) delegados(as) para sindicatos com 1.001 a 2.000 sócios quites; * 06
(seis) delegados (as) com sindicatos com mais de 2.001 associados quites. O link de acesso para a sala
virtual da Assembleia Geral Extraordinária Conselho será divulgado por meio eletrônico para todos os
sindicatos associados até o dia anterior da reunião.
São José de Ribamar/MA, 09 de junho de 2020.

Contatos: fetaema@fetaema.org.br - secgeral@fetaema.org.br - secfinancas@fetaema.com.br - secagraria@fetaema.org.br - secagricola@fetaema.org.br
secformacao@fetaema.org.br - secsociais@fetaema.org.br - secassalariados@fetaema.org.br - secmulheres@fetaema.org.br - secjovens@fetaema.org.br
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Empresário suspeito de matar
mãe e filha é considerado foragido
Os corpos das vítimas foram achados dentro de um carro, na manhã de domingo (7), na casa
onde elas moravam
FOTOS: DIVULGAÇÃO
AIDÊ ROCHA
O empresário Geraldo Abade
Souza, ex-marido de Graça Maria
Pereira de Oliveira, de 59 anos,
já é considerado foragido pela
Polícia Civil, segundo informações
confirmadas pela Secretaria de
Segurança Pública (SSP) ao blog
O Informante, nessa quarta-feira
(10). Os corpos de Graça e da filha
dela, Talita Frizeiro de Oliveira, 25,
foram encontrados por familiares,
no domingo (7),dentro de um carro,
na casa onde as duas moravam, no
bairro Quintas do Calhau.
De acordo com a delegada Viviane
Fontinelle, chefe do Departamento
de Feminicídio, da Superintendência
Estadual de Homicídios e Proteção
à Pessoa (SHPP), Talita Frizeiro foi
encontrada no banco do passageiro,
na frente do veículo; e a empresária
no banco traseiro. Ambas estavam
com as mãos amarradas com arame
e amordaçadas.
Ainda segundo a Polícia Civil, os
primeiros levantamentos periciais
apontam que as vítimas podem
ter travado luta corporal com o
suspeito; além de também terem
sido torturadas antes de serem
assassinadas.

O empresário Geraldo Abade é o principal suspeito de ter matado
Graça Maria e Talita Frizeiro
“Foram coletados vários vestígios.
Talita, de acordo com informações
preliminares da perícia, teve uma
luta corporal muito grande com o
agressor. Tanto que foram quebradas
três unhas; todo esse material foi
encaminhado para que seja feita
extração de DNA e um futuro
confronto genético com o suspeito
do crime”, explicou.
Ainda conforme a delegadaViviane
Fontinelle, o crime de latrocínio foi
logo descartado, visto que a casa
não tinha sinais de arrombamento e
nenhum objeto de valor foi levado.

Viviane Fontinelle disse que, por
não haver sinais de arrombamento,
a principal hipótese é que o autor
do duplo assassinato tenha entrado
no imóvel com o consentimento das
vítimas.
DE SEXTA PARA SÁBADO
Conforme levantado por equipes
do plantão da SHPP e do Instituto
de Criminalística do Maranhão
(Icrim), o crime pode ter acontecido
entre a noite de sexta-feira (5) e a
madrugada de sábado (6). Também
foi determinado que Graça Maria

Subtenente do Corpo de Bombeiros é
morto por assaltantes com tiro na cabeça
O subtenente do Corpo de
BombeirosVálber Nélio Costa
Pereira, de 57 anos, foi morto
com um tiro na cabeça durante
um assalto, na noite de terça-feira
(9), no bairro Vassoural, em Paço
do Lumiar. O crime foi cometido
por suspeitos, que estavam em
um Gol branco, e abordaram o
militar quando ele chegava em sua
residência.
De acordo com a Polícia Militar,
a vítima desceu do carro para
abrir o portão de casa, quando
foi abordada pelos suspeitos, que
estavam escondidos em um matagal
nas proximidades. Na ocasião,
o subtenente reagiu e teve início
a uma troca de tiros. Ele acabou
alvejado com um tiro na cabeça
e um dos envolvidos também foi
possivelmente atingido, conforme
levantamentos feitos pelos policiais.
Após o crime, os suspeitos, que
estavam em um Gol branco, de placa
clonada, fugiram levando a pistola
da vítima. Um celular usado por eles
foi encontrado no local.
Familiares de Válber ainda o
levaram com vida à Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) do
Parque Vitória. De lá, o subtenente
foi encaminhado ao Hospital
Municipal Djalma Marques,o

DIVULGAÇÃO

como Luís Carmerindo Sales Neto
e Alisson Brendo Cabral Pinheiro.
Ambos seriam moradores do bairro
Anjo da Guarda.
Conforme informações da polícia, a
dupla voltou, em um veículo Vectra
prata, placa NNC-3216, ao local do
crime para resgatar um dos suspeitos
que acabou sendo deixado pelos
comparsas durante a fuga.
Segundo o delegado Felipe César, da
Superintendência de Homicídios e
Proteção à Pessoa (SHPP), a polícia
segue investigando o caso para
prender os demais envolvidos no
latrocínio. (AIDÊ ROCHA)

Mais quatro assassinatos na
terça-feira, na Grande São Luís
O subtenente Válber Nélio
foi abordado e morto por
assaltantes quando chegava em
casa, em Paço do Lumiar
Socorrão 1, onde chegou a passar
pelos primeiros atendimentos, mas
não resistiu aos ferimentos.
SUSPEITOS PRESOS E UM
MORTO
Durante diligências feitas pela
Polícia Militar, ainda na noite de
terça-feira (9), um dos suspeitos
teria sido localizado na região do
Anjo da Guarda. Daniel William
Cabral de Sousa, de 25 anos, morreu

Padrasto é suspeito pela morte de
criança de um ano em Coelho Neto
Um crime bárbaro chocou os
moradores da cidade de Coelho
Neto. Uma criança de apenas um
ano de idade morreu, na terça-feira
(9), após ser agredida pelo padrasto,
um adolescente de 17 anos.
De acordo com a Polícia Civil,
conselheiras tutelares da cidade
foram à delegacia e informaram
que a criança havia dado entrada na
maternidade desacordada. No local,
o padrasto disse que ela se engasgou
enquanto tomava mamadeira.
O médico, conforme a polícia,
desconfiou da versão ao verificar
vários sinais de agressões físicas
pelo corpo da menina.
“Fomos à maternidade e, ao

no Socorrão 1, depois de ter sido
ferido durante troca de tiros com os
policiais.
O carro, modelo Gol, utilizado pelos
assaltantes e um revólver calibre 38
foram apreendidos. Também foram
presasduas pessoas; que, segundo
a polícia, deram apoio logístico
na ação que resultou na morte do
subtenente. Elas foram identificadas

pode ter sido morta no banheiro
do seu quarto, tendo o autor,
em seguida, atacado Talita. “As
duas vítimas foram amarradas,
amordaçadas e tinham várias lesões
pelo corpo, o que indica que podem
ter sido torturadas”, revelou um dos
investigadores. Foi dito ainda que,
após toda essa sessão de agressão e
tortura, mãe e filha foram mortas por
estrangulamento.
CASADOS POR 15 ANOS
Um dos pontos levantados pela
polícia para a motivação do crime
seria uma disputa judicial entre
Graça Maria e o ex-marido.
O casal, que se relacionou por 15
anos, estava separado há cinco.
Desde então, vinham brigando na
justiça por imóveis, inclusive o no
qual mãe e filha foram mortas, e pela
divisão da empresa da qual eram
sócios.
De acordo com parentes, a vítima já
tinha ganhado a causa e garantido
metade dos bens, mas o ex-marido
não aceitava a decisão e se negava
a dividir.
Por considerado o principal suspeito
de matar mãe e filha, o empresário
está sendo procurado pela polícia
desde o dia do crime.

conversar com o médico, ele
afirmou suspeitar das agressões
físicas. Nesse momento, percebi que
a criança ainda estava desacordada
e com várias manchas roxas pelo
corpo e na cabeça”, relatou o
delegado titular de Coelho Neto,
Márcio Mendes.
Ainda segundo o delegado, o
padrasto foi apreendido horas
depois. Ele negou o crime, mas
também não teria sabido explicar
os hematomas na criança. O
adolescente foi autuado em
flagrante, inicialmente, pelo crime
de ato infracional análogo à lesão
corporal grave.
“Quando ele foi autuado e a

Além da morte do subtenente

Válber Nélio e de Daniel William,
a terça-feira (9) registrou mais três
homicídios e um latrocínio na região
metropolitana de São Luís.
No Coroadinho, ainda pela manhã,
Jhonatan William Fernandes dos
Santos, foi assassinado ao reagir a
uma abordagem policial. Ele era um
dos suspeitos pela morte de Joelson
Neris, assassinado na segunda-feira
(8).
Também pela manhã, no Residencial
Ribeira, Rafael Washington Correa
Ribeiro, de 32 anos, foi assassinado
com um tiro na nuca. Ele era
morador do Bairro de Fátima e no
momento do crime trabalhava como

apreensão comunicada ao Poder
Judiciário, a criança ainda estava
viva. Agora se instaura auto de
investigação de ato infracional.
Vamos ouvir testemunhas e levantar
mais informações, ao final a
conclusão se dará, possivelmente,
pelo homicídio ou lesões corporais
seguidas de morte”, pontuou.
A mãe, também uma adolescente de
17 anos, foi ouvida, e disse apenas
que desconfiava das marcas na
filha. Durante as buscas do suspeito,
testemunhas confirmaram que
ouviam constantemente gritos do
suspeito e choros fortes da criança
quando a mãe não estava em casa.
O corpo da meninafoi encaminhado
ao Instituto Médico Legal (IML),
onde serão feitos exames que
identifiquem a causa da morte. (AR)

motorista de aplicativo.
Já no bairro J. Câmara, em São José
de Ribamar, próximo à feira, Heli
Santos Lima, de 18 anos, foi morto
com quatro tiros. De acordo com
testemunhas, os suspeitos chegaram
em um veículo Gol e dispararam
contra a vítima, que estava dentro de
um táxi lotação.
Na Jordoa, Raimundo Nonato Pires
dos Santos, de 47 anos, foi vítima de
latrocínio, quando voltava da feira
do João Paulo, onde trabalhava.
Segundo a mulher da vítima, dois
homens chegaram em uma moto e
anunciaram o assalto. Ela disse que o
marido não reagiu, mas mesmo assim
foi alvejado com um tiro na cabeça.

Câmara de Chapadinha
é alvo de operação da
Polícia Civil
Uma operação da Polícia Civil,
nessa quarta-feira (10), deu
cumprimento a mandado de busca
e apreensão na Câmara Municipal
de Vereadores de Chapadinha. Na
ocasião, uma empresa provedora de
serviços de internet,as residências
dos gestores da Câmara e da
empresa, também, foram alvos da
ação policial. Durante as buscas, os
policiais apreenderam três aparelhos
telefônicos, três notebooks, um
tablet e três computadores. Um
pistolaTaurus, calibre 380,com 16
munições, também foi encontrada.
De acordo com informações da
Polícia Civil, a operação intitulada
“Arroba” envolve investigações
que apuram fraudes em licitações e
peculato.(AR)

Últimas Notícias
Solto empresário preso
na Operação Cobiça Fatal
Nessa quarta-feira (10), o juiz
federal Francisco Codevila
concedeu habeas corpus
ao empresário Alexandre
Chuairy Cunha. Ele é uma das
três pessoas presas durante
a Operação Cobiça Fatal,
desencadeada pela Polícia
Federal, na terça-feira (9), nas
cidades de São Luís e São José

de Ribamar, para investigar
suposto superfaturamento na
compra de EPIs para uso no
combate ao novo coronavírus.
Os advogados do empresário
alegaram não existir indícios
suficientes de materialidade
delitiva, e que sua prisão foi
decretada com fundamentação
genérica.

Maranhão possui 25.391 casos ativos
da Covid-19 e 26.795 recuperados
O Maranhão registrou, nessa quarta-feira (10), 1.439 novos casos da
Covid-19. Foram 258 casos na Ilha de São Luís, 48 em Imperatriz
e 1.133 nas demais regiões do estado. Com isso, o número total de
casos chegou a 53.508. Destes, 25.391 estão ativos, 1.322 pessoas
faleceram e há 26.795 pacientes recuperados. Já foram realizados
98.904 testes, sendo 44.822 casos descartados e há 868 suspeitos. O
número de profissionais de saúde infectados chegou a 1.505. Destes,
1.357 se recuperaram e 24 faleceram.
ÓBITOS – Foram registrados no boletim de ontem mais 37 óbitos:
doze em Açailândia, nove em Imperatriz, três em São Luís. Caxias e
Ribamar Fiquene, Davinópolis, Matinha, Barreirinhas, Porto Franco,
Cajari e Grajaú registraram 1 caso cada um.
INTERNAÇÕES – Estão em isolamento domiciliar 24.304
pacientes; 663 pessoas estão em enfermarias, sendo 74 na rede
particular e 589 na rede pública de saúde. Em UTIs se encontram 424
pacientes, sendo 61 na rede particular e 363 na rede pública.
Há 84,17% de ocupação dos leitos de UTI na rede pública de saúde
na Ilha de São Luís e 24,07% de ocupação nos leitos de enfermaria
do SUS. Em Imperatriz a taxa de ocupação dos leitos do SUS de
UTI está em 83,33% e os leitos de enfermaria estão com 79,01% de
ocupação.
Nas demais regiões do estado os leitos de UTI do SUS possuem
79,45% de ocupação e 78,72% nos leitos de enfermaria do SUS.

Fachin vota pela validade do inquérito
das fake News e julgamento é suspenso
O ministro Edson Fachin
votou nesta quarta-feira (10) a
favor da validade do chamado
“inquérito das fake news”, que
investiga ameaças a ministros
no Supremo Tribunal Federal
(STF) e a disseminação de
conteúdo falso na internet. Após
o voto de Fachin, relator do
caso, o julgamento foi suspenso
e será retomado na próxima
quarta (17). O inquérito foi
instaurado no ano passado sem
pedido da Procuradoria Geral
da República – o presidente

do STF, Dias Toffoli, abriu
a investigação “de ofício” e
nomeou o ministro Alexandre
de Moraes como relator. A
investigação foi questionada
em ação movida pelo partido
Rede Sustentabilidade. Na
ocasião, o partido argumentou
que o inquérito tinha sido
instaurado sem alvos
determinados e que teria
como suspeitos “servidores
da Receita que investigavam
pessoas politicamente expostas
e congressistas”.

Assembleia do Rio abre processo de
Impeachment contra governador Witzel
A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) decidiu, por
unanimidade em votação, ontem, 10, abrir o processo de impeachment
contra o governador Wilson Witzel. A decisão não o afasta do cargo.
O anúncio foi feito por volta de 17h35 pelo presidente da Casa,
André Ceciliano (PT), a quem cabia acolher o pedido ou não. Antes,
entretanto, ele colocou a decisão para uma votação simbólica no
plenário. O pleito foi unânime com 69 votos favoráveis. Witzel é
acusado de crime de responsabilidade em casos ligados à pandemia do
coronavírus e às contas do governo.
Após confirmação do resultado, Witzel, que permanece no cargo
até o fim do processo na Aler j, disse ter tranquilidade sobre sua
inocência. “Recebo a notícia com espírito democrático e resiliência”,
afirmou.
A insatisfação com o governador é grande. Nos bastidores,
parlamentares afirmam estar sendo chantageados, com ameaça de uso
de dossiês, para vetar o impeachment.
Agora será formada uma comissão especial para analisar as denúncias
contra o governador.

Com 1.300 novas mortes, Brasil se
aproxima dos 40 mil casos fatais de Covid
O Brasil se aproxima do
número de mortes registrados
pelo Reino Unido, segundo
país com mais óbitos ligados
à pandemia do coronavírus.
Hoje, o país chegou a
39.797 casos fatais — 1.300
confirmados nas últimas 24
horas. Também acrescentou
33.100 casos à lista de
contágios, que soma 775.184.
Os dados foram compilados
pelo consórcio de veículos de
imprensa.
O Ministério da Saúde também
divulgou novo boletim, por
volta das 19h, em que confirma
772.416 contágios e 39.680
óbitos.

São Paulo voltou a registrar
recorde de mortes, com a
confirmação de 340 vítimas em
24 horas. O governo paulista
recuou no plano de flexibilizar
restrições no interior — três
regiões terão que voltar à
quarentena mais rígida. O
governador João Doria (PSDB)
também prorrogou, pela quinta
vez, a quarentena no estado.
Hoje, a cidade de São Paulo
reabriu o comércio de rua.
O estado do Rio passou de 7
mil mortes por Covid-19. A
prefeitura da capital fluminense
antecipou para esta quinta-feira
a reabertura dos shoppings
centers na cidade.

Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês
tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições;
contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo”.
JOÃO 16:33
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Polícia Civil faz busca e apreensão na Câmara de
Chapadinha, em casas de vereadores e em empresa de
tecnologia em operação contra corrupção
Por Daniel Matos • quinta-feira, 11 de junho de 2020

0

comentário

Viatura da Polícia Civil em frente à Câmara Municipal de Chapadinha no ato da busca e apreensão

A Polícia Civil do Estado do Maranhão deflagrou, nessa quarta-feira (10), a Operação “Arroba” e cumpriu, em
Chapadinha, mandados de busca e apreensão na Câmara de Vereadores do município, em uma empresa
provedora de serviços de internet e nas residências dos gestores da Câmara e da referida empresa.
Na ocasião, foram apreendidos três aparelhos telefônicos, três notebooks, um tablet e três computadores, além de
uma arma de fogo (pistola Taurus calibre 380), com 16 munições. A Operação envolve investigações que apuram
fraudes em licitações e peculato.
A Polícia Civil em Chapadinha dispõe do número (98) 98145-4350 para o recebimento de denúncias, por meio do
aplicativo WhatsApp, com garantia de garantido sigilo absoluto.

POLÍTICA

Polícia Civil faz busca e
apreensão contra Vera Lúcia e na
Câmara de Chapadinha
Operação Arroba apura suposta fraude em licitação e peculato pela
presidente da Casa, vereadora Vera Lúcia

YURI ALMEIDA

PUBLICADO POR
A Polícia Civil Maranhão cumpriu quatro
HÁ 11 HORAS
mandados de busca e apreensão em
Chapadinha, nesta quarta-feira 10, durante a deflagração da
Operação Arroba, que apura suposta fraude em licitação e
peculato.

A presidente da Câmara de Vereadores, Vera Lúcia Aguiar (PTB), e o próprio
Palácio Francisco Carneiro Almeida, sede do Poder Legislativo do municipal,
figuram entre os alvos.

Na ação, foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos, como celulares,
notebooks, computadores e tablet. Não há informações sobre apreensão de
documentos.
O inquérito, segundo a Polícia Civil, permanece sob sigilo.
Em nota, Vera Lúcia disse que a Câmara de Chapadinha “possui certificado de
transparência”, e que a investigação policial, instaurada a partir de denúncia
formulada por vereadores que fazem oposição à sua gestão, tem o “intuito único e
exclusivo” de atacá-la. “Todos os dados oriundos de folha de pagamento,
pagamento de fornecedores entre outros encontram-se inseridos no portal da
transparência”, garantiu.

Polícia Civil faz busca e apreensão contra Vera Lúcia e na
Câmara de Chapadinha
ATUAL7
Operação Arroba apura suposta fraude em licitação e peculato pela presidente da
Casa, vereadora Vera Lúcia

A Polícia Civil Maranhão cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Chapadinha, nesta
quarta-feira 10, durante a deflagração da Operação Arroba, que apura suposta fraude em licitação e
peculato.

A presidente da Câmara de Vereadores, Vera Lúcia Aguiar (PTB), e o próprio Palácio
Francisco Carneiro Almeida, sede do Poder Legislativo do municipal, figuram entre os
alvos.
Na ação, foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos, como celulares, notebooks,
computadores e tablet. Não há informações sobre apreensão de documentos.
O inquérito, segundo a Polícia Civil, permanece sob sigilo.
Em nota, Vera Lúcia disse que a Câmara de Chapadinha “possui certificado de
transparência”, e que a investigação policial, instaurada a partir de denúncia formulada
por vereadores que fazem oposição à sua gestão, tem o “intuito único e exclusivo” de

atacá-la. “Todos os dados oriundos de folha de pagamento, pagamento de fornecedores
entre outros encontram-se inseridos no portal da transparência”, garantiu.

Edilázio aciona a Justiça por devolução de R$ 4,9
milhões pagos por respiradores no MA
O deputado federal Edilázio Júnior (PSD) 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 HempCare Pharma sejam obrigados a devolver aos cofres
públicos os mais de R$ 4,9 milhões que o governo Flávio Dino (PCdoB) repassou ao
consórcio para a compra de 30 respiradores que seriam utilizados em UTIs de
Covid-19, mas nunca foram entregues pela empresa.

Na ação, o parlamentar pede, ainda, que os três réus sejam obrigados a pagar dano
moral coletivo de valor igual ao desembolsado pelos equipamentos que não chegaram ao
Maranhão.
“Os fatos e as provas atestam a ausência de lisura na gestão do patrimônio público e a
prática de ato ilícito, ao realizar adiantamento do pagamento mesmo sem ter o
recebimento dos respiradores, o que não se coaduna com os princípios mais básicos do
direito administrativo e do que s e entenda por aquisição idônea”, destaca trecho da ação.

Edilázio afirma que o caso é ainda mais grave quando analisado no contexto da pandemia
do novo coronavírus, em que vários maranhenses infectados “agonizam nos hospitais”
principalmente em virtude da falta de equipamentos como ventiladores mecânicos.
“O ato jurídico praticado ganha ainda mais relevo no contexto atual, no qual os recursos
para o combate da pandemia do coronavírus são escassos e os pacientes em estado
grave agonizam nos hospitais em virtude, principalmente, da falta de equipamentos para
atender à demanda. É manifesto o atentado ao direito coletivo no caso em espeque, afinal
é assegurado a todo cidadão ter uma administração honesta, profícua e respeitadora dos
princípios que regem a Administração Pública”, completa.
Edilázio aguarda a decisão da Justiça.

Saúde teve recursos extras de R$ 13,6
milhões em São Luís
POSTED ON 10/06/2020 BY MARCO AURÉLIO D'EÇA
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Dinheiro repassado por membros da bancada federal
maranhense (R$ 7,4 milhões) e por vereadores (R$ 6,2
milhões) foram usados exclusivamente no custeio de unidades
de saúde, nas ações de combate ao coronavírus e na compra
de equipamentos de proteção individual, como as máscaras,
agora sob investigação da Polícia Federal

Lula Fylho (primeiro no alto, à esquerda) na audiência pública da Câmara Municipal em que declarou
usar R$ 3,1 milhões das emendas parlamentares na compra de EPIs

Reportagem Especial
A Secretaria de Saúde de São Luís movimentou – exclusivamente no combate ao
coronavírus – nada menos que R$ 13,6 milhões em recursos extras, repassados por
membros da bancada federal maranhense e por vereadores.

Segundo levantamento do blog Marco Aurélio D’Eça, foram R$ 7,4 milhões
destinados por três parlamentares e outros R$ 6,2 milhões em emendas da Câmara
Municipal.
A Semus efetivou, entre março e maio, a compra de máscaras descartáveis
superfaturadas em mais de R$ 2,3 milhões, segundo investigação da Polícia Federal.
A compra culminou na prisão de empresários e na quebra do sigilo bancário do
secretário Lula Fylho. (Relembre aqui, aqui e aqui)
No dia 20 de março, quando havia sido registrado o primeiro caso de coVID-19 em
São Luís, os vereadores aprovaram emenda coletiva de R$ 3,1 milhões (cada um
participando com R$ 100 mil) para ajudar no combate ao coronavírus.
Quatro dias depois, em 24 de março – em “inédita audiência pública virtual”,segundo
o próprio release do Parlamento – o secretário Lula Fylho anunciou que os recursos
destinados pelos vereadores seriam usados na aquisição de insumos e EPIs
(Equipamentos de Proteção Individual) para as unidades de Saúde.
Disse textualmente o secretário:
– Agradeço o apoio da Câmara e gostaria de afirmar que os R$ 3,1 milhões serão
usados na compra de EPIs e insumos para ações de combate à expansão do
vírus. (Veja a íntegra da audiência aqui)

Vereadores em visita ao almoxarifado da Semus, após as primeiras denúncias de suspeitas na
compra de equipamentos contra a coVID-19

No dia 31 de março, a Câmara voltou a aprovar nova emenda coletiva de R$ 3,1
milhões, desta feita para “a Secretaria da Criança e Assistência Social usar no
benefício a famílias carentes inscritas nos seus programas sociais e em situação de
extrema vulnerabilidade”. (Entenda aqui)
No dia 16 de abril, a própria Prefeitura de São Luís publicou em sua página oficial
notícia dando conta de que usaria os R$ 3,1 milhões dos vereadores para comprar
EPIs.

R$ 7,4 milhões em recursos extras da bancada federal
Além dos recursos locais para uso contra a coVID-19, a prefeitura também teve
recursos federais extras abastecendo sua conta para o combate à coVID-19.
Levantamento do blog Marco Aurélio D’Eça confirmou três fontes distintas de
repasses, totalizando R$ 7,4 milhões a mais, exclusivamente para uso no combate ao
coronavírus.
No dia 30 de março, o deputado federal Márcio Jerry (PCdoB) anunciou recursos da
ordem de R$ 5,3 milhões, divididos entre o Governo do Estado e a prefeitura,
exclusivamente no custeio da rede de saúde. (Entenda aqui)
No dia 1º de maio, o senador Roberto Rocha anunciou que destinou R$ 1,4 milhão
para uso no Hospital da Mulher, usado como referência da prefeitura no atendimento a
pacientes de coVID-19.
E no dia 8 e maio o também senador Weverton Rocha (PDT) destinou mais R$ 1
milhão, para “ações de combate e prevenção à coVID-19”.

Policiais Federais no mesmo almoxarifado da Prefeitura de São Luís, constatando que a visita dos
vereadores apenas chancelou a irregularidade da Semus

Outros milhões foram repassados voluntariamente pelo Governo Federal, e também
por emendas parlamentares, à conta da Prefeitura de São Luís, para o combate ao
coVID-19. (Entenda aqui)
Mas estes R$ 13,6 milhões são mais significativos para o atual momento por que
podem estar no bolo da compra superfaturada de máscaras descartáveis, que resultou
na operação “Cobiça Fatal”, da Polícia Federal.
E podem levar a novas investigações…

‘Cobiça Fatal’: alvo da PF fechou contratos de
material didático em ITZ
Publicado em 10 de junho de 2020 por gilbertoleda
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Uma das empresas alvo da Polícia Federal na “Operação Cobiça Fatal”, a Pleno Distribuidora mantém, ou manteve, pelo
menos três contratos com a Prefeitura de Imperatriz entre 2019 e 2020.
Em todos, o objeto era o fornecimento de material didático.
Num deles, a empresa foi contratada em 20 de novembro do ano passado, por R$ 1.370.834,40, para fornecer “Material
Didático para Combate e Prevenção ao Bullying, Prevenção e Cuidados com Drogas e Educação Física, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Administração (Administração Geral)”. O contrato foi dividido com a Inca
Tecnologia de Produtos e Serviços.
No segundo caso, o contrato foi de R$ 1,5 milhão, com validade a partir do dia 8 de abril de 2020. Objeto: material
didático de Educação Física para o Ensino Fundamental da rede municipal de ensino.

Uma terceira contratação é anterior a essa duas. Em março de 2019, a Pleno Distribuidora venceu pregão e arrematou,
também por R$ 1,5 milhão, dois lotes de uma licitação para fornecimento de material didático.
Participação
A Pleno Distribuidora pertence a João Antônio Martins Bringel, alvo de busca e apreensão na Península durante a
deflagração da “Cobiça Fatal”.
Segundo a PF, a empresa dele integrou o consórcio que se uniu para fraudar licitações de máscaras e EPIs em processos
nas prefeituras de Timbiras e Matinha, no interior do Maranhão.
Bringel também teve os sigilos bancário e fiscal quebrados por ordem do juiz Luiz Régis Bomfim Filho, da 1ª Vara de São
Luís. O magistrado autorizou, ainda, a quebra do sigilo de emails da Pleno Distribuidora.

Justiça bloqueou R$ 7,7 milhões de alvos da
‘Operação Cobiça Fatal’
Publicado em 11 de junho de 2020 por gilbertoleda
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De O Estado
O juiz juiz Luiz Régis Bomfim Filho, da 1ª Vara de São Luís e relator da “Operação Cobiça Fatal” na Justiça Federal,
deferiu pedidos da Polícia Federal e bloqueou R$ 7,7 milhões em ativos financeiros e bens de empresários alvos da ação
policial e de suas empresas.
Segundo decisão do magistrado, foram alvo dos bloqueios os três empresários presos temporariamente. Alexandre
Chuairy Cunha, apontado como “sócio oculto” da Precision Soluções em Diagnósticos, teve bloqueado R$ 1,691 milhão,
mesmo valor do bloqueio em relação a Sormane Silva Santana, ex-sócio e operador da mesma empresa, segundo os
investigadores.
A decisão determinou, ainda, o bloqueio de R$ 473 mil de João de Deus Souza Lima Júnior, sócio responsável da C. J.
Comércio Saneantes.
No seu despacho, Bonfim autorizou, por fim, o bloqueio de R$ 1,691 milhão da Precision Soluções em Diagnósticos, igual
valor da Global Diagnósticos e outros R$ 473 mil da C. J. Comércio Saneantes.
“O bloqueio de ativos financeiros existentes nos nomes dos requeridos acima nominados, [deve ser feito] por meio do
sistema BACENJUD a ser executado por este Juízo”, destacou o juiz na decisão.
Os empresários foram presos temporariamente pela Polícia Federal na segunda-feira, 9, acusados de montar um
consórcio que combinava preços superfaturados durante a fase de cotação em processos de dispensa de licitação para a
compra emergencial de máscaras, EPIs e outros insumos destinados ao combate à pandemia do novo coronavírus em
pelo menos sete prefeitura do Maranhão.
Em São Luís, de acordo coma 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.

A Semus nega qualquer irregularidade, e diz que efetuou a compra de todo o material “menor preço proposto pelo
mercado na ocasião”.
O relatório que embasou a decisão judicial aponta, ainda, possíveis irregularidades nos municípios de Matinha e Timbiras,
no interior do estado. E cita contratos do mesmo grupo em Icatu, Cajapió, Lago do Junco, e Porto Rico do Maranhão. Um
sétimo contrato foi assinado em Turilândia, na Baixada Maranhense, mas não incluído nas investigações porque
publicado no Diário Oficial apenas na sexta-feira passada, 5.
Mais
A Controladoria-Geral da União (CGU) informou em nota, após a deflagração da operação, em conjunto com a Polícia
Federal, que uma das empresas contratadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de São Luís para o
fornecimento de máscaras contra a Covid-19 nunca havia fornecido o produto antes. Para o órgão, uma das empresas
investigadas não tinha “capacidade técnico-operacional” para vender os equipamentos de proteção individual. Suspeitase, ainda, que uma segunda firma era “de fachada”, gerida por “laranjas”.

