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Inacreditável constatar que transformaram a presidência do Brasil em vala comum 
de figuras com patentes no mundo marginal. Sempre estiveram presentes corrup-
tos afim de dilapidar o patrimônio dos brasileiros, todos os governos ficaram mar-
cados pelas manchas dos escândalos.

Começo do fim? 

Maranhense é o recordista brasileiro de memória
Um apaixonado pela mente humana. Assim é o novo recordista brasileiro de 

memória, o maranhense de 34 anos, natural da cidade de Caxias, Cayro Léda, 
que entra para a história do RankBrasil-2020, por alcançar o menor tempo para 

memorização de 52 cartas de um baralho embaralhadas (speed cards).PÁGINA 8

A política de compra de respiradores e insumos fora do Brasil para o enfrentamento do novo coronavírus (covid-19), presente em todos 
os estados, continua sendo uma verdadeira batalha para os governadores e autoridades de saúde e foi alvo de críticas do governador Flávio 

Dino (PC do B) durante a entrevista coletiva virtual à imprensa. PÁGINA 5
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Academias voltam a funcionar com restrições hoje
Academias de ginástica, estúdios de pilates, centros de treinamento, box de 

crossfit e congêneres, já podem reabrir, mas calma. De acordo com as regras 
sanitárias estabelecidas por portaria do Governo, os estabelecimentos terão 

que seguir à risca uma norma rígida para a reabertura. PÁGINA 8

70 anos do Nhozinho Santos: estádio deve receber jogos ainda em 2020
O anúncio do reinício das atividades esportivas deve acontecer em agosto, assim que o futebol maranhense deve retornar com suas ativida-

des para a continuação do Campeonato Maranhense de 2020. O estádio Nhozinho Santos agora tem novo gramado e modernos sistemas de ir-
rigação e drenagem. Os vestiários estão totalmente reformados e foram instalados sistemas de ventilação.  PÁGINA 9

Nova ferramenta 
do Senai liga o 
candidato ao 

emprego ideal
Por meio de inteligência artificial, 

o programa mostra ao ofertante os 
currículos que mais se aproximam 
do que está buscando, não só pelas 
competências técnicas, mas pelas 
competências emocionais. PÁGINA 7

Entraves em compra de 
testes podem fazer com 
que o Brasil não chegue 
na meta estabelecida
Anunciada no dia 20 de abril, a compra 

emergencial de 12 milhões de testes rápidos da 
covid-19 está travada no Ministério da Saúde. 
O processo não tem data para ser concluído e 
pode até ser cancelado por questionamentos 
sobre possíveis irregularidades. PÁGINA 3
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MÁR CIO THA DEU SIL VA MAR QUES
Pro mo tor de Jus ti ça

» AI DA FEI TO SA » CE CÍ LIA BI ZER RA
SOU SA
Jor na lis tas, dou to ran das em co mu ni ca -
ção e in te gran tes da Co mis são de Jor na -
lis tas pe la Igual da de Ra ci al (Co ji ra-DF)

O “X” COMO REMÉDIO

Sinal vermelho contra a violência doméstica

Em uma far má cia, um ca sal é abor da do
pe la PM e a mu lher pe de so cor ro, re la tan do
a vi o lên cia psi co ló gi ca que vi nha so fren do
de seu acom pa nhan te. A in ter ven ção se deu
co mo re mé dio e par tiu do de se nho de um
“x” es cri to com ba tom na pal ma da mão da
ví ti ma. Foi o aten den te da far má cia que viu o
si nal, aco lheu a mu lher e aci o nou o sis te ma
de ga ran tia de di rei tos. Is so po de es tar acon- 
te cen do ago ra, pe la ini ci a ti va me ri tó ria do
Con se lho Na ci o nal de Jus ti ça (CNJ) e da As- 
so ci a ção dos Ma gis tra dos Bra si lei ros (AMB),
em ra zão da cam pa nha Si nal Ver me lho con- 
tra a Vi o lên cia Do més ti ca que, de for ma ino- 
va do ra, cri ou um ca nal de de nún cia si len ci- 
o so pa ra as ví ti mas des sas agres sões, nes tes
tem pos em que a pan de mia re du ziu as opor- 
tu ni da des e pos si bi li da des de que bus quem
aju da, pois mui tas es tão so fren do cár ce re
pri va do dis far ça do de iso la men to so ci al. Por
ser um pe di do de so cor ro não ver bal, o “x”
mar ca do na pal ma da mão per mi te que mu- 
lhe res pa ra li sa das pe lo me do, ou pe la ver go- 
nha, ou pe la vi gi lân cia ater ra do ra, fa çam
ces sar o ci clo de vi o lên cia.

Já há mais de dez mil far má ci as par cei ras
da cam pa nha, com aten den tes e far ma cêu- 

ti cos re ce ben do in for ma ções so bre co mo se
con du zi rem nes sas si tu a ções por meio das
re des so ci ais, nos per fis @cam pa nha si nal- 
ver me lho (Ins ta gram e Fa ce bo ok) e @si nal- 
ver me lho (Twit ter), bem as sim em car ti lhas
dis po ní veis no en de re ço
www.amb.com.br/si nal ver me lho. Os pro to- 
co los de aten di men to hu ma ni za do e dis cre- 
to es tão nes ses ma te ri ais e não en vol vem a
ne ces si da de dos em pre ga dos das far má ci as
ser vi rem co mo tes te mu nhas nos pro ces sos.

Se gun do o Fó rum Bra si lei ro de Se gu ran- 
ça Pú bli ca (FBSP), em do ze Es ta dos pes qui- 
sa dos, en tre mar ço e abril des te ano, já du- 
ran te a pan de mia, hou ve a ele va ção na or- 
dem de 22,2% nos ca sos de fe mi ni cí dio, con- 
si de ran do igual pe río do em 2019. En tre tan- 
to, o mes mo es tu do apon ta que da na aber tu- 
ra de bo le tins de ocor rên cia so bre vi o lên cia
do més ti ca con tra a mu lher, ex pon do a que é
in dis pen sá vel cri ar no vas pos si bi li da des
des sas mu lhe res for ma li za rem a no tí cia dos
ter ro res que so frem.

No Ma ra nhão, pe la Lei nº 11.265, de 25 de
maio de 2020, pro pos ta pe lo pre si den te da
As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra nhão an te
pro vo ca ção dos ór gãos do sis te ma de ga ran- 
ti as lo ta dos na Ca sa da Mu lher Bra si lei ra, se
fa ci li tou es sa for ma li za ção com a au to ri za- 
ção de que o re gis tro des ses bo le tins de ocor- 

rên cia se ja re a li za do pe la in ter net, no si te da
De le ga cia On-li ne (https://de le ga ci a on li-
ne.ssp.ma.gov.br/ ). So bre es se avan ço, três
ob ser va ções. A per mis são le gal é ape nas du-
ran te a pan de mia, o que de ve ser re a va li a do,
a fim de que se tor ne um ca nal per ma nen te.
Por ou tro la do, no si te da De le ga cia On Li ne,
há res tri ção de re gis tro de vi o lên cia do més-
ti ca fí si ca e se xu al con tra a mu lher, ve da ção
que a lei re fe ri da não faz e que pre ci sa ser
cor ri gi da. Fi nal men te, no mes mo for mu lá- 
rio ele trô ni co, a mu lher po de ma ni fes tar o
in te res se em re que rer a me di da pro te ti va de
ur gên cia, co mo a re ti ra da do agres sor da ca- 
sa.  To da for ma de se re ti rar a in vi si bi li da de e
de se des na tu ra li zar a vi o lên cia do més ti ca
con tra a mu lher é vá li da e de ve ser in cen ti-
va da. A cam pa nha da AMB e do CNJ é apoi a- 
da pe lo Con se lho Na ci o nal do Mi nis té rio
Pú bli co, Abra far ma, Abra fad, Ins ti tu to Mary
Kay, Gru po Mu lhe res do Bra sil, Mu lhe res do
Va re jo, Con se lho Fe de ral de Far má ci as, Con- 
se lho Na ci o nal dos Che fes da Po lí cia Ci vil,
Con se lho Na ci o nal dos Co man dan tes Ge- 
rais, Co lé gio das Co or de na do ri as Es ta du ais
da Mu lher em Si tu a ção de Vi o lên cia Do més- 
ti ca, Fo na vid, Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba- 
lho e Co lé gio Na ci o nal dos De fen so res Pú- 
bli cos Ge rais. Di vul gue es sas in for ma ções e
sal ve vi das!

Jornalismo e cobertura da violência policial

Os úl ti mos di as têm si do de ex ten sa
co ber tu ra jor na lís ti ca so bre a ques tão
ra ci al no mun do, o que tem obri ga do
os veí cu los tra di ci o nais e as mí di as
so ci ais bra si lei ras a en fren ta rem o tão
evi ta do de ba te so bre ra cis mo. A hash- 
tag #blac kli ves mat ters (#vi das ne gra- 
sim por tam) ga nhou as re des e as ru as
nu ma for ça de mo bi li za ção tal vez
nun ca vis ta. Is so em meio a uma pan- 
de mia.

 O as sas si na to bru tal de Ge or ge
Floyd es can ca rou a fe ri da co lo ni al
que nun ca ci ca tri zou nos Es ta dos
Uni dos e no Bra sil. En tre tan to, per ce- 
be mos uma di fe ren ça ex plí ci ta na co- 
ber tu ra jor na lís ti ca da qui e de lá e nos
per gun ta mos: 1) Por que aqui o jor na- 
lis mo não diz a cor de quem é mor to
pe la bru ta li da de da po lí cia no Bra sil?
2) Por que há tão pou cos jor na lis tas
ne gros no jor na lis mo bra si lei ro?

Acom pa nhan do a co ber tu ra os ten- 
si va de três gran des ca nais de no tí ci as
bra si lei ros — Glo bo News, Band News
e CNN — so bre as ma ni fes ta ções que
eclo di ram nos EUA, es pa lha ram-se
pe lo mun do e con ti nu am até ho je
des ta ca mos a rei te ra da fa la dos re pór- 
te res so bre a cau sa dos pro tes tos: o fa- 
to de um ho mem ne gro ter si do mor to
bru tal men te por um po li ci al bran co.
Mas co ber tu ra se me lhan te não ocor- 
reu quan do os veí cu los no ti ci a ram a
mor te do ado les cen te ne gro João Pe- 
dro, de 14 anos, que, em 18 de maio,
foi as sas si na do pe la po lí cia na ca sa
dos ti os em São Gon ça lo, re gião me- 
tro po li ta na do Rio de Ja nei ro. Ape sar

da fo to mos tra da não dei xar dú vi das
so bre a cor de João Pe dro, o da do não
foi ci ta do pe la mai o ria dos veí cu los.

Nes se con tex to, me re ce men ção e
aná li se o dia his tó ri co de 3 de ju nho
em que a te la da Glo bo News ene gre- 
ceu: o ân co ra e mais cin co jor na lis tas
ne gras de ba te ram ra cis mo em re de
na ci o nal no pro gra ma Em Pau ta, jun- 
to ao anún cio de que Flá via Oli vei ra e
Zi lei de Sil va pas sa ri am a co men ta ris- 
tas fi xas. 

A ação foi res pos ta às crí ti cas na in- 
ter net em re la ção ao que ha via ocor ri- 
do no dia an te ri or: se te jor na lis tas
bran cos e ne nhum ne gro fa zen do
aná li ses so bre a ques tão ra ci al. As crí- 
ti cas de cor rem de anos de de ba te e
evi den ci am que, de fa to, não se tra ta
de me ra con ces são, uma vez que a
emis so ra se viu pra ti ca men te obri ga- 
da a es sa ação de re pa ra ção. A ini ci a ti- 
va foi tão bem re ce bi da que a pro gra- 
ma ção da gra de aber ta da emis so ra foi
al te ra da pa ra re pri sar a dis cus são nu- 
ma edi ção do pro gra ma Glo bo Re pór- 
ter so bre ra cis mo.

Além da co ber tu ra dos pro tes tos,
au men tou o nú me ro de pes so as ne- 
gras con vi da das a co men tar as ma ni- 
fes ta ções e seus des do bra men tos nas
dis cus sões ra ci ais nos mais va ri a dos
as pec tos. Em re cen te en tre vis ta à
CNN, a es cri to ra afro-por tu gue sa
Gra da Ki lom ba pro põe a ne ces si da de
de di zer o in di zí vel pa ra de fi nir e com- 
ba ter o ra cis mo e a su pre ma cia bran- 
ca. Gra da des ta cou que as prá ti cas ra- 
cis tas são as so ci a ções de ima gens e
pa la vras e, por se cons ti tuí rem fenô- 
me no glo bal, de vem ser com ba ti das
glo bal men te. “A his tó ria co lo ni al é fe- 
ri da mui to pro fun da, que nun ca foi
tra ta da. O co lo ni a lis mo é sem pre vis- 
to co mo al go que já pas sou, não pre ci- 

sa ser re vis to ho je. Mas a fe ri da que
per ten ce ao pas sa do san gra no pre- 
sen te e, às ve zes, in fla ma”, dis se.

A dou to ra em co mu ni ca ção e pro-
fes so ra da UnB Kelly Qui ri no, que pes- 
qui sou a co ber tu ra ra ci al no jor na lis- 
mo bra si lei ro na te se de dou to ra men- 
to, foi uma das con vi da das da Band- 
News pa ra co men tar os pro tes tos. Ao
ana li sar a co ber tu ra da Fo lha de S.
Pau lo en tre 2003 e 2017, ve ri fi cou que
a co ber tu ra do jor nal so bre as mor tes
de jo vens ne gros por au tos de re sis- 
tên cia (em de cor rên cia da ati vi da de
po li ci al) não é com ple xa, nem ra ci a li- 
za da. Das 133 no tí ci as ana li sa das,
ape nas 15 in di cam cor ou ra ça.

Co mo can ta o gru po de rap bra si- 
lei ro Ra ci o nais MCs em Ne gro Dra ma
(2002), “Olha quem mor re, en tão, ve ja
vo cê quem ma ta”, tam bém fa ze mos
co ro à ne ces si da de de ra ci a li zar quem
ma ta e quem mor re no Bra sil e, as sim,
que brar o ci clo dis cur si vo do ra cis mo.
Pas sou da ho ra de dei xar ex plí ci to nos
ma nu ais de re da ção dos veí cu los que
a co ber tu ra no ti ci o sa tem que no me-
ar e mos trar em da dos o ra cis mo a que
a po pu la ção ne gra bra si lei ra é sub me- 
ti da. 

Daí, ao ten tar res pon der às du as
ques tões co lo ca das no iní cio, ter mi- 
na mos es te ar ti go com mais uma
ques tão, que gos ta ría mos de se guir
re fle tin do com pes so as ne gras e não
ne gras que se in for mam pe la mí dia
bra si lei ra. A cres cen te pau ta da ques- 
tão ra ci al se rá ape nas fa cha da mo- 
men tâ nea ou es te cri té rio se rá con si-
de ra do em ou tros mo men tos, em ou- 
tros de ba tes so bre te mas além do ra- 
cis mo e, es pe ci al men te, na ocu pa ção
de es pa ços de de ci são de nos sas re da- 
ções, não ape nas de vi si bi li da de?

TA TI A NA PE REI RA
Se cre tá ria de Es ta do da Ju ven tu de e Kleil son Nu nes

Pla no Ju ven tu de
Vi va: no vos
ho ri zon tes pa ra a
ju ven tu de ne gra
ma ra nhen se

Em meio a pan de mia mun di al do No vo Co ro na ví rus
al gu mas ma ze las so ci ais fo ram fi can do evi den te, for ta- 
le cen do ca da vez a im por tân cia das po lí ti cas so ci ais e
as sis ten ci ais. E tam bém não po de mos dei xar de fa lar
que em meio a tu do is so, te mos um bo om de ma ni fes ta- 
ções ao re dor do mun do, e que o Co ro na ví rus não é a
pau ta. O Ra cis mo, a vi o lên cia e o ge no cí dio da po pu la- 
ção ne gra, prin ci pal men te os jo vens, fi ze ram o mun do
se vol tar pa ra as mo bi li za ções so ci ais com mais for ça
nos Es ta dos Uni dos e na Eu ro pa, mas que no Bra sil tam- 
bém trou xe jun to a pau ta do com ba te ao Fas cis mo.

A vi o lên cia que aco me te a nos sa ju ven tu de ne gra é
uma pau ta pre o cu pan te na ges tão do Go ver no Flá vio
Di no, te mos nos em pe nha do em iden ti fi car as cau sas,
de ba ter e pro por me lho ri as de po lí ti cas pú bli cas afir- 
ma ti vas no es ta do, 76% dos jo vens ma ra nhen ses são ne- 
gros, e na sua mai o ria jo vens mu lhe res.

No Ma pa da Vi o lên cia de 2011, fei ta pe la Se cre ta ria
Na ci o nal da Ju ven tu de, des ta ca 9 mu ni cí pi os ma ra- 
nhen ses con si de ra dos os mais vul ne rá veis pa ra a ju ven- 
tu de ne gra, sen do Açai lân dia, Im pe ra triz, Ba ca bal, Co- 
dó, Ca xi as, São Jo sé de Ri ba mar, São Luís e Pa ço do Lu- 
mi ar. 

Pa ra pau tar e efe ti var po lí ti cas pa ra me lho rar es ses
da dos e pro por ci o nar mais qua li da de de vi da da ju ven- 
tu de ne gra ma ra nhen se, o Go ver no do Ma ra nhão, atra- 
vés de emen da fe de ral, faz ade são ao Pla no Ju ven tu de
Vi va, exe cu ta do pe la Se cre ta ria de Es ta do da Ju ven tu de,
o Di ag nós ti co So ci al so bre a re a li da de da ju ven tu de ne- 
gra nos 9 mu ni cí pi os que apa re cem no ma pa da vi o lên- 
cia.

Re a li zou-se  pro ces so de es cu ta da ju ven tu de nos ter- 
ri tó ri os, dos po de res cons ti tuí dos es ta do-mu ni cí pio e
da so ci e da de ci vil or ga ni za da e que atra vés des te pro- 
ces so de par ti ci pa ção so ci al fo ram cons ti tuí dos co mi tês
mu ni ci pais de pre ven ção à mor ta li da de da ju ven tu de
ne gra. E com os co mi tês, ca da ci da de atra vés das su as
re a li da des lo cais com a par ti ci pa ção da ju ven tu de,
cons truí ram pro pos tas de po lí ti cas pú bli cas efe ti vas.

O Pla no de Pre ven ção à Vi o lên cia con tra a Ju ven tu de
Ne gra – Pla no Ju ven tu de Vi va é o re sul ta do de to do es se
pro ces so de es cu ta e par ti ci pa ção so ci al, pois acre di ta- 
mos que po lí ti cas efe ti vas se faz com o po vo.  Cons ti tuí- 
do de ações de po lí ti cas pú bli cas nos ei xos As sis tên cia
So ci al, Edu ca ção e Pro fis si o na li za ção, Saú de, Tra ba lho e
Ren da, Cul tu ra e Es por te e Se gu ran ça Pú bli ca, o pla no
traz ações que vi sam di mi nuir as vul ne ra bi li da des e re a- 
li zar tra ba lhos de sen si bi li za ção no com ba te ao ra cis mo
ins ti tu ci o nal.

O Pla no Ju ven tu de Vi va é uma res pos ta do Ma ra nhão
pa ra es se ce ná rio mun di al de lu ta con tra a vi o lên cia,
con tri buin do com ações efe ti vas pa ra que a nos sa ju- 
ven tu de ne gra pos sa vi ver, ter mais aces so a di rei tos e
que irá im pac tar po si ti va men te na vi da dos nos sos jo- 
vens. Uma ação in ter se to ri al en tre a Se cre ta ria de Es ta- 
do da Ju ven tu de e a Se cre ta ria de Es ta do da Igual da de
Ra ci al, que em con jun ti co or de na rão ações e o co mi tê
de mo ni to ra men to do pla no.

Traz uma ação fun da men tal em con so li dar o pa pel do
Es ta do na de fe sa da vi da da ju ven tu de ne gra. Um pla no
de ce nal com po lí ti cas pú bli cas e ações es pe cí fi cas, que
se rão tra ba lha das de for ma in ter se to ri al com os ór gãos
do Es ta do, o po der pú bli co e a so ci e da de ci vil, vi san do a
pro mo ção da equi da de em cur to, mé dio e lon go pra zo,
for ta le cen do di rei tos e re a li zan do so nhos da ju ven tu de
ne gra do Ma ra nhão.

São Luís, segunda-feira, 22 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Governador falou  durante entrevista coletiva á imprensa a compra feita de respiradores
em parceria com o Consórcio do Nordeste que não chegaram ao estado

SAMARTONY MAR TINS

Res pi ra do res ma de in Bra sil

NOVO CORONAVÍRUS

Dino e a polêmica da
compra de respiradores

A
po lí ti ca de com pra de res pi- 
ra do res e in su mos fo ra do
Bra sil pa ra o en fren ta men to
do no vo co ro na ví rus (co vid-

19) que es tá pre sen te em to dos os es- 
ta dos e con ti nua sen do uma ver da- 
dei ra ba ta lha pa ra os go ver na do res e
au to ri da des de saú de foi al vo de crí ti- 
cas do go ver na dor Flá vio Di no (PC do
B) du ran te a en tre vis ta co le ti va vir tu al
à im pren sa.

O go ver na dor dis se que to das as
com pras de res pi ra do res, re a li za das
pe lo go ver no do es ta do, fo ram aten di- 
das e que o es ta do tam bém re ce beu
do a ções de res pi ra do res do se tor pri- 
va do e de al guns do Mi nis té rio da
Saú de, e que tam bém alo cou ou tros
dos hos pi tais par ti cu la res. Di no tam- 
bém ex pli cou que o go ver no do Ma ra- 
nhão foi con vi da do a in te grar com- 
pras que fo ram fei tas pe lo es ta do do
nor des te que ho je é uma ins ti tui ção
ju rí di ca ho je pre si di da pe lo es ta do da
Bahia. “O con sór cio nor des te fez du as
com pras. Ce le brou dois con tra tos que
in fe liz men te não fo ram cum pri dos e
is so acon te ceu com ou tros es ta dos
co mo o es ta do de São Pau lo e o pró- 
prio go ver no fe de ral foi ví ti ma de des- 
cum pri men to de dois con tra tos”, ex- 
pli cou Flá vio Di no, lem bran do que
não ha via ofer ta de res pi ra do res no
Bra sil e que o go ver no do es ta do te ve
que ir a jus ti ça pa ra ga ran tir a com pra
dos res pi ra do res em ou tros paí ses.

Di no afir mou que a com pra des ses
res pi ra do res com pra dos via con sór- 
cio do nor des te já foi es cla re ci do e

que há in for ma ções cri mi no sas ro lan- 
do na in ter net fei ta por pes so as que se
es con dem atrás de sua imu ni da de
par la men tar e que ig no ram os es cla- 
re ci men tos fei tos. “A pri mei ra com pra
do con sór cio foi fei ta no es ta do da
Bahia por que o con tra to foi fei to lá
com uma em pre sa chi ne sa e quem
de nun ci ou foi o pró prio go ver no da
Bahia”, afir man do que as pri sões e o
blo queio das con tas dos en vol vi dos
foi fei ta pe lo go ver no bai a no e que o
Ma ra nhão aguar da os tra mi tes ju di ci- 
ais pa ra re a ver o di nhei ro in ves ti do.

Flá vio Di no tam bém cri ti cou que a
agen da pre si den ci al es tá vol ta da mais
pa ra a cri se po lí ti ca do que a cri se sa- 
ni tá ria que o país atra ves sa e com a
des con ti nui da de do Mi nis té rio da
Saú de que já tro cou de mi nis tro du as
ve zes. “Evi den te men te que a fal ta de
uma con ti nui da de ad mi nis tra ti va não
é de se já vel até por que is so ge ra uma
sé rie de pro ble mas prá ti cos no âm bi- 
to do pró prio Mi nis té rio da Saú de.
Não fa ço a crí ti ca ao mi nis tro A, B ou
C, por que is so não me ca be. Ca be ao
pre si den te da re pú bli ca”, pon tu ou o
go ver na dor cri ti can do a não es co lha
do no vo mi nis tro da saú de.

 

 
O go ver na dor res sal tou que tem es- 

ta be le ci do um bom re la ci o na men to
com o atu al mi nis tro in te ri no, o ge ne- 
ral Pa zu el lo, que tem aten di do su as
so li ci ta ções, co mo no ca so do pe di do
de mais res pi ra do res pa ra o en fren ta- 
men to da co vid-19 no es ta do, ape sar
das la cu nas e da fal ta um pla ne ja- 

men to na ci o nal.
Flá vio Di no tam bém cri ti cou a po- 

lí ti ca de com pra de in su mos do Bra sil
no ex te ri or, afir man do que se hou ve
um pla ne ja men to ade qua do, is so não
se ria ne ces sá rio. “O Bra sil ti nha ca pa- 
ci da de de fa bri car res pi ra do res aqui.
E não fa bri cou por que nin guém se
pre o cu pou com is to. O Bra sil fi cou
des pro te gi do. Re fém de meia dú zia
fo ra do país. Is so é uma vi o la ção da
so be ra nia na ci o nal. E quem de via ter
fei to is so era o go ver no fe de ral não
por que eu quei ra, mas é o que de ter- 
mi na a Cons ti tui ção. Faz par te da po- 
lí ti ca in dus tri al a ser tra ta da com os
se to res econô mi cos. Vo cês ima gi nam
a quan ti da de de di nhei ro que foi pa ra
em pre sas chi ne sas, ale mãs e de ou- 
tros paí ses do mun do que po de ri am
ter ge ra dos em pre gos aqui”, res sal tou
o go ver na dor afir man do que o Bra sil
tem tec no lo gia pa ra fa bri car res pi ra- 
do res e não foi fei to.

O go ver na dor do Ma ra nhão tam- 
bém fez um aler ta que al guns es ta dos
já es tão fi can do sem me di ca men tos e
que um go ver na dor ao qual não re ve-
lou o no me lhe fez um ape lo dra má ti-
co por que não há se da ti vos em sua re- 
de es ta du al de saú de e não tem on de
com prar e não há ofer ta de mer ca do. 
Fla vio Di no re ve lou à im pren sa ma ra-
nhen se que as di fi cul da des ocor re ram
com mai or in ten si da de no mês pas sa- 
do, quan do as em pre sas di ta vam o
pre ço que que ri am. “Quem qui ser o
pre ço é es se. Se não qui ser tchau”,
afir man do que, no Ma ra nhão, não fal-
tou EPI (Equi pa men tos de Pro te ção
In di vi du al), se da ti vos e nem res pi ra- 
do res.

COVID-19

OAB-MA fará teste em São Luís e 17 subseções

OS AD VO GA DOS(AS)  NÃO PRE CI SAM DES CER DO CAR RO/MO TO PA RA  O TES TE DA CO VID-19. PRO FIS SI O NAIS QUE VÃO ATÉ O PA CI EN TE 

Pre o cu pa da com a pre ser va ção da
saú de da clas se e, por con se guin te
com a pro te ção de to da a so ci e da de
ma ra nhen se, a OAB Ma ra nhão, a par- 
tir do dia 25/06, da rá iní cio a um am- 
plo pro gra ma de tes ta gem pa ra Co- 
vid-19 da ad vo ca cia ma ra nhen se, que
se rá ini ci a do por São Luís e per cor re rá
as 17 Sub se ções da Sec ci o nal.

O Pro gra ma de Tes ta gem da OAB,
que tem por ob je ti vo atin gir aos me- 
nos 30% da clas se, foi apre sen ta do na
noi te de on tem, 18/06, ao Con se lho
Sec ci o nal que, sen sí vel ao mo men to
que pas sa to da a ad vo ca cia apro vou,
por una ni mi da de, a de fla gra ção da
cam pa nha de tes ta gem da ad vo ca cia
ma ra nhen se. Um dia an tes, o Co lé gio
de Pre si den tes de Sub se ções da Sec ci- 
o nal tam bém já ha via vo ta do pe la re a- 
li za ção da ação.

“As ins ti tui ções ju rí di cas es tão se
pro gra man do pa ra vol tar ao aten di- 
men to pre sen ci al da Ad vo ca cia, en- 
tão, con si de ran do que Or ga ni za ção
Mun di al de Saú de, de mais en ti da de
sa ni tá ri as e to dos os paí ses do mun do
que bem en fren ta ram o co ro na ví rus
já afir ma ram que a me lhor for ma de
com ba te a mor ta li da de cau sa da por
es se ví rus é a am pla tes ta gem da po- 
pu la ção, en ten de mos im por tan te

que, an tes de ava li zar mos que os ad- 
vo ga dos vol tem as ati vi da des pre sen- 
ci ais, que fa çam su as tes ta gem. Es se é
o em pe nho to tal que a di re to ria
da OAB, seu Con se lho Sec ci o nal, Con- 
se lhei ros Fe de rais, Pre si den tes de
Sub se ções e de to das as nos sas Co- 
mis sões es tão fa zen do pa ra ofer tar
mais es sa ar ma de com ba te a es ta gra- 
ve pan de mia, que a to dos an gús tia”,
afir mou o pre si den te da OAB Ma ra- 
nhão, Thi a go Di az.

A OAB Ma ra nhão ad qui riu tes tes
rá pi dos de so ro lo gia da Co vid-19 que
se rão dis po ni bi li za dos pe lo va lor de
R$ 50,00 (cin quen ta re ais) pa ra a ad- 
vo ca cia ma ra nhen se, sen do gra tui to
pa ra aque les ad vo ga dos e Ad vo ga das
que não ti ve rem con di ções. Do to tal
de tes tes, me ta de se rá dis po ni bi li za do
pa ra as ad vo ga das e ad vo ga dos de São
Luís e a ou tra me ta de pa ra a ad vo ca- 
cia do in te ri or, já com iní cio dos tra- 
ba lhos de tes ta gem na ca pi tal, nos di- 
as 25 e 26 de ju nho.

Im por tan te des ta car que pa ra fa zer
a tes ta gem gra tui ta men te bas ta rá que
o pro fis si o nal de mons tre, den tro de
um pra zo de 48 ho ras an tes da tes ta- 
gem, que não po de pa gar pe lo tes te.
Pa ra is so, a OAB Ma ra nhão dis po ni bi- 
li za rá um ca das tro pré vio em seu si te.

Os Pre si den tes das Sub se ções e
Con se lho Sec ci o nal de li be ra ram tam-
bém a dis po ni bi li za ção de tes tes da
Co vid-19 pa ra dois de pen den tes de
ca da pro fis si o nal. No ca so dos de pen- 
den tes, se rá co bra do o va lor de R$
120,00 (cen to e vin te re ais) por ca da
tes te. Es se é o pre ço de cus to do tes te
ad qui ro pe la OAB. O va lor ar re ca da do
se rá re ver ti do pa ra a aqui si ção de no- 
vos tes tes pa ra a ad vo ca cia.

“Es ta mos tra ba lhan do di a ri a men te
pa ra que a re to ma da aos tra ba lhos da
ad vo ca cia, den tro des se “no vo nor- 
mal”, se ja a me lhor pos sí vel. Es sa
pan de mia, co mo é de co nhe ci men to
de to dos, tem exi gi do mu dan ças pe-
rió di ca na so ci e da de, e com a ad vo ca-
cia não foi di fe ren te. Sen sí veis a is so,
es ta mos re a li zan do mais es sa ação
em fa vor da clas se, vi san do seu bem-
es tar, pre ser va ção de saú de e um re- 
tor no em se gu ran ça pa ra as su as ati vi-
da des”, afir mou o di re tor-te sou rei ro
da OAB/MA, Kaio Sa rai va.

O sis te ma ado ta do pa ra o Pro gra- 
ma de Tes ta gem da Ad vo ca cia se rá
por meio de Dri ve Th ru, mo de lo bas-
tan te uti li za do pa ra evi tar aglo me ra-
ção, que na ca pi tal ocor re rá na se de
da Sec ci o nal. 

1

2

In dig na ção 1

In dig na ção 2

In dig na ção 3

In dig na ção 4

In dig na ção 5

Co me ço do fim?

Ina cre di tá vel cons ta tar que trans for ma ram a pre si- 
dên cia do Bra sil em va la co mum de fi gu ras com pa ten- 
tes no mun do mar gi nal. Sem pre es ti ve ram pre sen tes
cor rup tos afim de di la pi dar o pa trimô nio dos bra si lei- 
ros, to dos os go ver nos fi ca ram mar ca dos pe las man chas
dos es cân da los quan do a prin ci pal pro mes sa de cam pa- 
nha es tá em ba ter os ta pe tes do Pa lá cio do Pla nal to con- 
tra per so na gens co mo PC Fa ri as, Jo sé Dir ceu (PT) e, ago- 
ra, o Quei roz. 

Ver da de que o ami go da fa mí lia Bol so na ro nun ca
sen tiu o pra zer do se ja bem-vin do com o che fe do exe- 
cu ti vo re ce ben do na por ta de bra ços aber tos. Pe lo me- 
nos pa ra agra de cer o ge ne ro so de pó si to na con ta da pri- 
mei ra-da ma. Nin guém du vi da que en cur tou o pra zo de
va li da de do atu al man da to de Jair Bol so na ro (ain da sem
seu par ti do). 

Fal ta so men te o pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta- 
dos, Ro dri go Maia (DEM), dei xar os ti ques ner vo sos pa- 
ra de ter mi nar a aber tu ra de pro ces so de im pe a ch ment,
bas ta es co lher qual quer um dos apre sen ta dos pe los
par la men ta res. To dos têm por te pa ra obri gar o país a
dis cu tir en tre o fi car mos na per ma nen te ins ta bi li da de
cons ti tu ci o nal ou par ti mos pa ra uma no va ex pe ri ên cia
com o ge ne ral Mou rão (PRTB). 

Se gun do os acos tu ma dos olhei ros da po lí ti ca na ci o- 
nal, es ta mos no ca mi nho do mo men to dos agra dos. Pa- 
re ce, co mo ou tras ve zes, o jo go es tá di ta do nas re gras em
não de sa fi a rem o ju di ciá rio e abri rem as bur ras pa ra de- 
pu ta dos e se na do res com eti que tas mos tran do o va lor
do pro du to, ele men tos ven di dos pe lo pe so. Sem pre foi
as sim!

 

– Fa mí li as do Ma ra nhão con ti nu am aguar dan do os
pro nun ci a men tos dos re pre sen tan tes do exe cu ti vo e do
ju di ciá rio pe la for ma ne fas ta que de vas ta ram a vi da do
jo vem Ayrton Cam pos Pes ta na acu sa do ir res pon sa vel- 
men te, pe la se cre ta ria de Se gu ran ça, de ma tar Di o go
Adri a no Cos ta Cam pos.

– Mi nis té rio Pú bli co e ju di ciá rio apon tam os de dos
con tra o sis te ma de se gu ran ça es ta du al pe la in com pe- 
ten te in for ma ção “de não exis tir dú vi da da au to ria do
cri me.” In di can do a fal ta de uma po lí cia téc ni ca, sem
pla ne ja men to e ges tão na ins ti tui ção.

– To dos os en vol vi dos na de sas tro sa pri são que mar- 
cou a fa mí lia Pes ta na nas man che tes e no tí ci as es tão
acu a dos. Nin guém quer bo tar a ca be ça de fo ra. Mi nis té- 
rio Pú bli co afir ma que bra nas re la ções de con fi an ça e
res pon sa bi li da de en tre as ins ti tui ções com a de sa ba la da
apu ra ção dos fa tos pe lo in com pe ten te de le ga do.

– Res ta en ten der se hou ve pres são no juiz de mem bro
pa ren te do Tri bu nal de Jus ti ça pa ra a de cre ta ção ime di a- 
ta da pri são pre ven ti va sem ne nhum cui da do le gal. Res- 
ta en ten der se o de le ga do vai res pon der por en ga nar o
pro mo tor e o juiz.

– Ne nhu ma dú vi da que a po pu la ção vai pa gar pe los
er ros dos in com pe ten tes re pre sen tan tes pú bli cos. Cer to
a fa mí lia pro ces sar o es ta do. Er ra do a in de ni za ção não
sair do bol so do de le ga do e seus su pe ri o res. Re co nhe cí- 
vel a ne ces si da de de ma tu ri da de das au to ri da des no pe- 
di do de per dão em pú bli co.

 
Os Ana lis tas – Nes ta se gun da (22) co me ça a pri- 

mei ra ro da da de en tre vis tas dos pré-can di da- 
tos à pre fei tu ra de São Luís com a pre sen ça do
po lê mi co de pu ta do Dr. Yglesio fa lan do aos en- 

tre vis ta do res Ge ral do Ien sen, Na ta na el Fer rei ra e Fe li pe
Klamt de su as re cei tas mi la gro sas pa ra fa zer di fe ren te
dos con cor ren tes.

 
Os Ana lis tas – Evi den te que o se cre tá rio Jef fer- 

son Por te la (PC doB) vai es tar de olhos ar re ga- 
la dos e ou vi dos agu ça dos com a cer te za que o
de pu ta do vai dar a res pos ta na TV Gua rá de- 

pois do con tra-ata que do ges tor da se gu ran ça uti- 
li zan do o Sis te ma Mi ran te na co bran ça par la men tar da
es tram be lha da pri são do jo vem Ayrton Pes ta na.

São Luís, segunda-feira, 22 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Depois de 3 meses fechados, a última semana foi de arrumação e protocolos a serem
seguidos para alguns espaços que reabrirão a partir de hoje, segunda-feira, dia 22

PA TRÍ CIA CU NHA

ACADEMIAS

Estabelecimentos
preparados para reabrir

A
ca de mi as de gi nás ti ca, es tú- 
di os de pi la tes, cen tros de
trei na men to, box de cros s fit e
con gê ne res, já po dem re a brir,

mas cal ma… De acor do com as re gras
sa ni tá ri as es ta be le ci das por por ta ria
do Go ver no do Es ta do, os es ta be le ci- 
men tos te rão que se guir à ris ca uma
nor ma rí gi da pa ra a re a ber tu ra se gu ra
pa ra cli en tes e fun ci o ná ri os. Tan to é,
que nem to das vão re a brir ago ra e op- 
ta ram por re a brir so men te em ju lho,
quan do po de rão ado tar os pro to co los
de se gu ran ça. As que vão re a brir ga- 
ran tem que tu do foi pro vi den ci a do
pa ra aten di men to de for ma se gu ra.

Den tre os vá ri os itens exi gi dos pe la
por ta ria es tá o uso obri ga tó rio de
más ca ras. Pa ra o pro pri e tá rio da MK3
Aca de mi as, Mar kus Trin ta, o rí gi do
pro to co lo fez com que al gu mas aca- 
de mi as ain da não pu des sem re a brir
ago ra. Ou tro pon to foi a ques tão fi- 
nan cei ra, que co mo mui tos alu nos só
pa gam a men sa li da de no iní cio do
mês, re to mar ago ra se ria in viá vel pa ra
al guns cli en tes. “Al gu mas de ci di ram
não abrir por que já es ta mos no fi nal
do mês e há uma in dis po si ção com re- 
la ção ao pa ga men to, por que a mai o- 
ria das fa mí li as já com pro me tem seus
or ça men tos no co me ço do mês. Ou tra
ra zão é que mui tos es tão achan do o
pro to co lo bem rí gi do, e abrir com 30%
da ca pa ci da de fi ca in viá vel ain da.
Exis tem al gu mas me di as que es tão di- 
fi cul tan do a re a ber tu ra, por exem plo,
tem que com prar um termô me tro di- 
gi tal a dis tân cia que não exis te no

mer ca do lo cal, e que pre ci sa ser com- 
pra do fo ra com pre ços 10 ve zes mai o- 
res que o nor mal. En tão tem mui to
do no de aca de mia que não es tá ten do
con di ção de fa zer es se in ves ti men to
ain da, é o que tra van do es sa lo gís ti ca
tam bém”, dis se.

Al gu mas de ci di ram não

abrir por que já es ta mos

no fi nal do mês e há

uma in dis po si ção com

re la ção ao pa ga men to

A aca de mia de le vai re a brir por que
ele con si de ra is so co mo um pe río do
de adap ta ção e que quan to mais ce do
hou ver es se tra ba lho, mas ce do, o “no- 
vo nor mal” acon te ce rá. “Quan to mais
rá pi do eu ti ver uma res pos ta de co mo
vai ser a si tu a ção fi nan cei ra da em- 
pre sa, mas rá pi do eu pos so me re a- 

dap tar pa ra di mi nuir cus tos, ho rá ri os,
en fim, fa zer adap ta ções da par te ope- 
ra ci o nal pa ra ge rar uma di mi nui ção
de cus to e tam bém exis te a adap ta ção
dos meus co la bo ra do res e dos cli en- 
tes, pa ra mos trar que o am bi en te é se- 
gu ro. Por que bo ta ram na ca be ça das
pes so as que aca de mia é lu gar de su- 
per con ta mi na ção e na ver da de, no
nos so en ten di men to a aca de mia é um
lo cal de pro mo ção de saú de. Se cum- 
prin do to das as nor mas sa ni tá ri as,  é
tão se gu ro quan to qual quer ou tra,
com uma ate nu an te, aqui a gen te ai
es tar tra ba lhan do con tra o co ro na ví- 
rus por que es ta mos tra ba lhan do au-
men tan do a ca pa ci da de car di or res pi- 
ra tó ria. A gen te es tá lu tan do con tra a
do en ça. Não es ta mos nu ma fi la de
ban co, ou de su per mer ca do que são
ser vi ços es sen ci ais, mas que não es-
tão lu tan do con tra a do en ça di re ta- 
men te, co mo as aca de mi as. Quan to
mais tem prá ti ca de ati vi da de fí si ca
re gu lar, me nos a chan ce de fa zer a
ver são mais gra ve da do en ça” dis se
Mar kus.

Ou tra ra zão é que

mui tos es tão achan do o

pro to co lo bem rí gi do, e

abrir com 30% da

ca pa ci da de fi ca in viá vel

ain da

Protocolo de segurança cumpridos pelas academias
As aca de mi as pre ci sam cum prir

com os pro to co los de se gu ran ça, ter 
os equi pa men tos de EPI’s (equi pa- 
men tos de pro te ção in di vi du al), e se- 
guir as nor mas e con du tas de se gu- 
ran ça e hi gi e ne es ta be le ci das pe la Or- 
ga ni za ção Mun di al da Saú de, pe la Se- 
cre ta ria Mu ni ci pal de Saú de e es pe ci- 
fi ca das na car ti lha de pro ce di men tos
ofi ci al do Con se lho Re gi o nal de Edu- 
ca ção Fí si ca, co mo: en tra da e nú me ro
de alu nos con tro la do pa ra evi tar aglo- 
me ra ções res pei tan do sem pre a dis- 
tân cia de 2m por pes soa; alu nos, pro- 
fis si o nais e fun ci o ná ri os que apre sen- 
ta rem sin to mas, ain da que le ves, de- 
ve rão vol tar pra ca sa e pro cu rar uma
uni da de de saú de; proi bi da a en tra da
de pes so as de gru pos de ris co ou com
do en ças crô ni cas; dis po ni bi li za ção de
ál co ol em gel 70% em to dos os es pa- 

ços do es ta be le ci men to; fre quen ta do- 
res que pos suí rem ca be los lon gos, de- 
ve rão man tê-los pre sos; o uso de gar- 
ra fi nhas e to a lhas de ve ser in di vi du al;
obri ga tó rio o uso de más ca ras; evi tar
o uso de lu vas; a por ta ria proí be o uso
dos guar da vo lu mes, a tro ca de rou pa
nos ves tiá ri os e o ba nho na aca de mia;
gru pos de ris co e pes so as com sin to- 
mas de gri pe não de vem fre quen tar a
aca de mia, den tre ou tras es pe ci fi ca- 
ções.

Aca de mia Cur ves es tá cum prin do to dos
os pro to co los de se gu ran ça exi gi dos

Pa ra a pro pri e tá ria da Cur ves, Ema- 
nu el le Ra mos, se o es ta be le ci men to
cum prir to das as nor mas es ta be le ci- 
das pe la por ta ria, não há por que o
am bi en te ser con si de ra do in se gu ro.
“É pre ci so que a gen te te nha res pon- 
sa bi li da de com a gen te e com o ou tro
e ga ran tir que a aca de mia con ti nue a
ser sem pre es pa ço de saú de. Va mos
se guir to dos os pro to co los e aguar dar
to das as au las com se gu ran ça e mui ta
ati vi da de fí si ca”, dis se a pro fis si o nal
de edu ca ção fí si ca.

Va mos se guir to dos os

pro to co los e aguar dar

to das as au las com

se gu ran ça e mui ta

ati vi da de fí si ca

O Do min gos Ra mos, da DMC Fit- 
ness, dis se que es tá fa zen do além do
que es tá sen do exi gi do. “Dis tan ci a- 
men to dos equi pa men tos, dos alu nos,
hi gi e ni za ção, uso de EPIs, termô me- 

tro di gi tal, ta pe ti sa ni tin za ti, bor ri fa- 
do res dis tri buí dos com ál co ol gel em
to dos os am bi en tes da aca de mia, de- 
mar ca ção das áre as li vres pa ra trei no,
au las agen da das, den tre ou tras exi- 
gên ci as… Es ta mos tra ba lhan do for te,
tu do pa ra que to dos es te ja mos em se- 
gu ran ça e pra ti can do nos sas ati vi da- 
des fí si cas”, dis se.

Es ta mos tra ba lhan do

for te, tu do pa ra que

to dos es te ja mos em

se gu ran ça e pra ti can do

nos sas ati vi da des fí si cas

A DMC Fit ness fez mar ca ções e dis tan ci a- 
men to de equi pa men tos na aca de mia

SA FI RA PI NHO

SPE ED CARDS

Ma ra nhen se é o
re cor dis ta bra si lei ro
de me mó ria

Um apai xo na do pe la men te hu ma na. As sim é o no vo
re cor dis ta bra si lei ro de me mó ria, o ma ra nhen se de 34
anos, na tu ral da ci da de de Ca xi as, Cayro Lé da, que en tra
pa ra a his tó ria do Rank Bra sil-2020, por al can çar o me- 
nor tem po pa ra me mo ri za ção de 52 car tas de um ba ra- 
lho em ba ra lha das (spe ed cards): 4 mi nu tos e 20 se gun- 
dos. Mas afi nal o que es tá por trás de uma men te com a
ha bi li da de de me mo ri zar tão ra pi da men te as in for ma- 
ções? O mais no vo re cor dis ta, que tam bém é hip no tis ta,
con ta que des de a in fân cia sem pre foi en vol vi do com
ati vi da des de ra ci o cí nio ló gi co e me mó ria, co mo jo gos
de xa drez, hip no se e má gi ca. “Cla ro que is so in flu en ci ou
bas tan te, mas me mó ria é mé to do e trei no. O nos so cé re- 
bro pos sui uma plas ti ci da de in crí vel e nin guém es tá fa- 
da do a ter uma me mó ria ruim”, es cla re ce Lé da.

Au to-hip no se
Ele des ta ca que é ne ces sá rio exer ci tar a me mó ria, e

pa ra is so, é pre ci so téc ni ca e mé to do. En tão, Cayro Lé da
ali ou al gu mas me to do lo gi as da au to-hip no se pa ra me- 
lho rar o fo co e a me mo ri za ção. “Ba ter es se re cor de bra- 
si lei ro de me mó ria foi uma for ma de pro var pra mim
mes mo que o mé to do fun ci o na. Eu va lo ri zo mui to a par- 
te teó ri ca de qual quer cur so ou mé to do, mas os re sul ta- 
dos fa lam por si só”, res sal ta. Lé da ex pli ca que usou du- 
as téc ni cas se quen ci ais clás si cas de apren di za gem com
au to-hip no se: “PAO e Pa lá cio da Me mó ria”. A pri mei ra
sig ni fi ca Pes soa, Ação e Ob je to (PAO). Ca da car ta do ba- 
ra lho re pre sen ta uma pes soa (ou per so na gem), fa zen do
al go com al gum ob je to. “Por exem plo, o cin co de co pas
pa ra mim sig ni fi ca o Ce bo li nha (per so na gem da his tó ria
em qua dri nhos Tur ma da Mô ni ca) plan tan do ce bo la.
Con for me eu ve jo as car tas, vou cri an do uma his tó ria na
mi nha ca be ça uti li zan do lo cais fí si cos pa ra ima gi nar
on de es ses per so na gens es tão e usan do a téc ni ca Pa lá- 
cio da Me mó ria”, de ta lha.

Re pro gra mar a men te
Uma di ca mui to sim ples e im por tan te da da por Cayro

pa ra quem bus ca me lho rar a me mó ria é pres tar mais
aten ção nas coi sas que es tão sen do exe cu ta das. “Ge ral- 
men te fa ze mos de for ma au to má ti ca. Não pa ra mos pa- 
ra pen sar em qual lo cal es ta mos dei xan do a cha ve do
car ro. Nós sim ples men te fa ze mos sem pen sar, e se al- 
gum dia co lo car mos a cha ve em ou tro lu gar, não se rá fá- 
cil lem brar”, exem pli fi ca.

Cayro de fen de que, além de se rem fan tás ti cas pa ra o
es tu do em ge ral, as téc ni cas de me mo ri za ção po dem fa- 
zer uma pes soa lem brar uma lis ta de com pras, lem brar
o no me de al guém, ou me mo ri zar um nú me ro de te le fo- 
ne, en tre ou tras ne ces si da des so ci ais.

Além de aju dar na me mo ri za ção e ba ter re cor des, a
hip no se é a fer ra men ta de tra ba lho de Cayro Lé da. “Pos- 
suo tam bém uma em pre sa de trei na men tos em hip no- 
se, com cur sos pre sen ci ais e on-li ne na área cor po ra ti va
(hip no se pa ra ven das) e tam bém de de sen vol vi men to
pes so al, in cluin do um cur so de au to-hip no se pa ra me- 
lho rar a me mó ria e a apren di za gem”, com par ti lha. Nas
ho ras va gas, o re cor dis ta Cayro Lé da gos ta de trei nar
má gi ca, to car vi o lão, fa zer exer cí ci os fí si cos e es tu dar
idi o mas. A qua li da de do so no e man ter há bi tos sau dá- 
veis são fa to res im por tan tes na ro ti na do ma ra nhen se
que con quis tou a mar ca.

Spe ed cards
Es ta ca te go ria de me mo ri za ção é cha ma da in ter na ci- 

o nal men te de ‘Spe ed cards’. Pa ra va ler co mo re cor de, é
ne ces sá rio que se me mo ri ze o ba ra lho em, no má xi mo,
cin co mi nu tos; e que o ‘re call’ tam bém se ja fei to em até
cin co mi nu tos.

São Luís, segunda-feira, 22 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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E o dinheiro, Flávio Dino, como será
recuperado?
POSTED ON 19/06/2020  BY MARCO AURÉLIO D'EÇA

Governo maranhense pagou R$ 8,9 milhões por dois lotes de respiradores
que nunca foram entregues; o governador apenas nega irregularidades, mas
não diz o que está sendo feito para que o dinheiro seja devolvido aos cofres

públicos
 

Flávio Dino pagou adiantado por respiradores e perdeu quase R$ 9 milhões, dinheiro
que poderia ter sido usado em benefícios do povo maranhense

O governador Flávio Dino (PCdoB) voltou a tratar nesta sexta-feira, 19 – durante
entrevista coletiva sobre a pandemia de coronavírus – do calote de R$ 8,9 milhões que
o Maranhão recebeu na compra de respiradores que nunca foram entregues.

Dino insiste em apenas negar irregularidade – acusando adversários de criar
problemas em sua gestão – mais não diz como pretende receber o dinheiro de volta.
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– Isto aconteceu com outros estados, como São Paulo, e o próprio governo federal.
Portanto, o Consórcio [Nordeste] foi vítima do descumprimento de dois contratos.
Lembremos que não havia oferta de respiradores no Brasil, os governos estaduais
foram abandonados à sua própria sorte, o governo federal disse ‘se virem’, e nós
tivemos que buscar respiradores em qualquer país do planeta. Os fabricantes
brasileiros não tinham oferta –  afirmou.

Beleza, governador, mas… e o dinheiro, quando será recuperado? 

São R$ 8,9 milhões que poderiam ser usados em diversas outras ações do governo,
mas se perderam na compra fracassada durante a pandemia de coronavírus.

A primeira compra, de 30 respiradores, custou aos cofres públicos maranhenses R$
4,9 milhões; Na segunda compra, mais R$ 4,3 milhões, para 40 respiradores.

Os equipamentos nunca foram entregues, mas o governador não diz o que pretende
fazer para recuperar o dinheiro.

E a pergunta continua: e o dinheiro, Flávio Dino, como será recuperado?
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Simplício Araújo e os protocolos
sanitários para reabertura do comércio
POSTED ON 19/06/2020  BY MARCO AURÉLIO D'EÇA

Secretário de Indústria, Comércio e Energia construção de medidas conjuntas
com as entidades de classe de todos o setores contribuiu para reabertura

gradual do comércio com controle do contágio
 

Simplício Araújo coordenou reuniões com diversos setores da iniciativa privada para
montar os protocolos que permitirão reabertura do comércio

Os debates para a construção de protocolos sanitários visando a reabertura gradual do
comércio, iniciada no dia 1º de junho no Maranhão, entre a Secretaria de Indústria,
Comércio e Energia (Seinc), liderada pelo secretário Simplício Araújo e segmentos
empresariais e entidades de classe estão contribuindo para o controle do contágio do
novo coronavírus no Maranhão.

O cumprimento dessas articulações e a sinergia entre a Seinc e as atividades
econômicas foram determinantes para colocar o Maranhão entre os três estados com a
maior diminuição da contaminação.
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A taxa de contágio do Maranhão está em 0.93, segundo dados do projeto Covid-19
Analytics, feito em parceria pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
(PUC-Rio) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O Estado só fica atrás do Pará, com
0.89 e Roraima, com 0.90. Quando o número está abaixo de 1, significa que a média
de pessoas contaminadas está abaixo de uma, indicando uma redução no ritmo da
epidemia.

Para o secretário Simplício Araújo, para consolidar esse controle e, posteriormente,
zerar os contágios, os segmentos e a população devem cooperar. “O combate é de
todos nós. A Seinc continua ouvindo os segmentos empresariais e as entidades
representativas de classe, mantendo e aberta a novos diálogos, visando uma retomada
segura para todos os maranhenses”, frisou.

Um outro estudo feito por um grupo da Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
registra que, pela terceira semana consecutiva, os casos e óbitos por coronavírus
estão diminuindo em São Luís.

As visitas aos locais, garantidas por medidas de proteção, também influenciaram na
decisão de reabertura das atividades

Formulação de protocolos

Além da Seinc, a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop) –
ouvindo os segmentos sem fins lucrativos, também participa da formulação das
medidas sanitárias. Por outro lado, a Casa Civil é responsável por receber, formatar e
publicar os protocolos por meio de portarias, ouvindo a Seinc, Sedihpop e o Comitê
Cientifico de Prevenção e Combate ao Coronavírus no Maranhão.

https://www.marcoaureliodeca.com.br/wp-content/uploads/2020/06/WhatsApp-Image-2020-06-19-at-15.56.04-e1592593572277.jpeg


A Seinc elaborou uma cartilha para orientar empresários sobre as normas sanitárias
gerais que devem ser cumpridas por todos os segmentos empresariais autorizados a
funcionar. Acesse a cartilha: www.seinc.ma.gov.br.

No mesmo site encontra-se modelos de cartazes que devem ser afixados nos
estabelecimentos, visando informar sobre o cumprimento dos protocolos sanitários.
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Governo reduz em cerca 600 o total de
leitos para coVId-19 em SLZ
POSTED ON 19/06/2020  BY MARCO AURÉLIO D'EÇA

Avaliando que seria antieconômico manter o total exclusivo para pacientes de
uma única doença, governador Flávio Dino anunciou que os espaços que

estavam disponíveis para tratamento da pandemia agora serão devolvidos à
iniciativa privada ou usados para outros tipos de pacientes

 

Flávio Dino entende que a redução na demanda hospitalar leva à redução de leitos para atendimento
à coVID-19 na capital maranhense

A Secretaria de Estado da Saúde já reduziu em cerca de 600 o total de leitos usados
para tratamento de pacientes de coVID-19 em São Luís.

O número foi informado pelo próprio governador Flávio Dino, em coletiva de imprensa
nesta sexta-feira, 19, quando anunciou novas medidas para reabertura das atividades
no Maranhão. 
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Segundo o governador, como a redução no número de casos caiu drasticamente em
São Luís, não se faz mais necessário manter o total de leitos exclusivos para coVId-19.

– 600 leitos vazios seria anti-econômico. Não iria manter leitos vazios sabendo de
outras patologias. Por isso está havendo a devolução de prédios privados –explicou
Dino.

O número de casos na capital maranhense vem caindo nas últimas semanas, o que
levou também à reabertura de várias atividades.

Ao reduzir os leitos em São Luís, a Secretaria de Saúde pretende ampliá-los no
interior…
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Começa nesta segunda-feira  (23),
vacinação de grupos alvos contra gripe

Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Serão três etapas em 
datas e para públicos diferentes. Ao todo, cerca de 67 milhões de pessoas devem ser vacinadas.
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“Na terça-feira pautaremos o substitutivo do senador Weverton Rocha (PDT-MA) para votação em primeiro e segundo turnos, para garantir, 
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RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS 
A Prefeitura de São Luís, por 

meio da Secretaria Municipal 
da Fazenda, está lançando uma 
nova edição do programa de 
Recuperação de Créditos da 
Fazenda Municipal de São Luís 
(Refaz 2020). Os contribuintes 
terão de 22 de junho a 30 de julho 
para aderir. O programa tem como 

objetivo principal dar aos contribuintes com dívidas com o fisco 
municipal, a oportunidade de regularizar os débitos de impostos 
como IPTU, ISS, Alvará, taxas e outros, oferecendo descontos de até 
100% nos juros e multas, além do parcelamento, que pode ser feito 
em até sete vezes, com descontos graduais. “O Refaz é muito bom 
para o cidadão e também para o município de São Luís. Esta é mais 
uma das medidas criadas pelo prefeito Edivaldo Holanda Junior para 
beneficiar o cidadão e o contribuinte”, afirmou o secretário municipal 
da Fazenda, Delcio Rodrigues.

CORONAVÍRUS NAS REGIONAIS 
Hospitais e aldeias indígenas 

são os pontos de trabalho da Força 
Estadual de Saúde do Maranhão 
(Fesma),  neste momento de 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19) .  Ao longo desta 
semana, as equipes estiveram em 
várias regionais, atendendo casos 
da doença, além de monitorar e 

acompanhar pacientes. O trabalho integra planejamento do Governo 
do Estado para a prevenção e controle dos casos de coronavírus. Na 
série de atividades desenvolvidas pela Fesma está o acolhimento e 
identificação de casos suspeitos de síndrome gripal, monitoramento 
de casos positivos e recuperados, triagem e aferição dos sinais vitais. 

DENUNCIAR VIOLÊNCIA 
Com a pandemia do novo 

coronavírus e a determinação de 
se manter o isolamento social, 
têm se intensificado os conflitos 
e a violência de gênero tendo a 
mulher como principal vítima. Para 
auxiliar quem sofre ou conhece 
alguma vítima, foi lançada a 
campanha Isoladas Sim, Sozinhas 

Jamais!. No Maranhão, a iniciativa é articulada pela Secretaria de 
Estado da Mulher (Semu), por meio da Casa da Mulher Brasileira e 
tem apoio da Polícia Militar do Maranhão. Com a pandemia, a melhor 
forma de proteção é o isolamento social, porém, mas para muitas 
mulheres pode significar maior tempo com agressores, destaca a 
secretária adjunta da Semu, Nayra Monteiro. 

AUTONOMIA NA DECISÃO 
A última portaria publicada 

pelo Governo do Maranhão, nº 38 
de 10 de maio de 2020, versava 
que as comunidades religiosas do 
estado poderiam decidir sobre 
suas respectivas reaberturas, 
a partir da segunda-feira (15), 
cabendo a  cada l iderança/
comunidade a avaliação sobre 

retorno ou não aos templos religiosos. Durante a última semana, 
várias organizações se manifestaram acerca das decisões tomadas. 
A Arquidiocese de São Luís optou pela retomada gradual, assim 
como as Igrejas Evangélicas, enquanto a Diocese de Imperatriz 
disse que não vai realizar missas e celebrações neste momento. 
O Comitê Afro Religioso de Combate à Covid-19 no Maranhão e 
os Centros Espíritas em Imperatriz também escolheram manter 
suas atividades presenciais suspensas.

ARRAIÁ VOLANTE DO SESI
No Maranhão existem mais 

de 300 grupos de Bumba Meu 
Boi nos diversos sotaques, que 
animam os arraiais das cidades 
ao longo do mês de junho. Esse 
ano, com a pandemia, curtir o São 
João só literalmente de casa, seja 
por lives, ou pelo Arraiá Volante 
do Serviço Social da Indústria do 

Maranhão (SESI-MA), entidade do Sistema FIEMA, que transformou 
seu arraial, um dos mais tradicionais da Grande Ilha de São Luís, e 
levou todo o brilho, a magia e a alegria da festa junina para dentro 
dos condomínios da capital maranhense.

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 21 e 22 De JunhO De 2020 | DOMingO e SegunDa - Feira

Não tenho dúvida que o Plenário vai analisar um dos projetos mais 
importantes do ponto de vista da saúde pública dos brasileiros. 

Confirmada para terça-feira votação da 
PEC do adiamento das eleições municipais

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 22 e 23 De MarçO De 2020 | DOMingO e SegunDa - Feira

Vereadores destinam R$ 3,1 milhões para 
combater H1N1 e COVID-19 em São Luís

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 31 De JaneirO De 2020 | Sexta - Feira

Mais de 17 milhões de eleitores 
já baixaram o e-TítuloOUTRA

A ex-prefeita de Bom 

Jardim, Lidiane Leite da Silva, 

mais conhecida como ‘Prefeita 

Ostentação’, foi condenada por 

improbidade administrativa 

por desvio de R$ 1.377.299,77 

na contratação de uma 

empresa de engenharia civil para execução de reforma de 

escolas da sede e da zona rural do município. 

ESPECULAÇÃO
As especulações sobre a 

ida do prefeito de São José de 

Ribamar, Luís Fernando, para 

uma secretaria do Governo do 

Estado aumentam e podem se 

confirmar para o período após 

o carnaval. A nova Secretaria de Projetos Especiais pode ser 

o destino de Luís Fernando. O nome de Luís Fernando pode 

ser mais um nome técnico que deve somar ao governo do 

governador Flávio Dino para o segundo mandato.(ST)

INDICAÇÃO
Atento às necessidades 

dos municípios maranhenses, 

o deputado estadual Wendell 

Lages (PMN) encaminhou 

Indicação ao secretário de 

Estado da Educação, Felipe 

Camarão, solicitando a aquisição de ônibus escolares para os 

municípios de Itapecuru-Mirim, Araioses, Axixá, Anajatuba 

e Arari.

DECLARAÇÃO
O presidente Jair Bolsonaro 

disse,  em declaração ao 

lado do autoproclamado 

p re s i d e n t e  i n t e r i n o  d a 

Venezuela, Juan Guaidó, que 

a esquerda gosta tanto de 

pobres que os multiplica.

VISITA
O  r e p r e s e n t a n t e 

institucional da Assembleia 

Legislativa do Amapá (Alap), 

em Brasília, Elpídio Amanajas, 

conheceu as dependências da 

Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), por conta da 

entrega do novo prédio da Alap, que será inaugurado em 

abril. Amanajas esteve com o deputado Adriano (PV) e disse 

que a visita aconteceu por indicação do ex-presidente da 

República, José Sarney, que foi senador pelo Amapá.

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 1 De MarçO De 2019 | Sexta - Feira

Levantamento feito pelo G1 mostra todos os processos criminais e crimes eleitorais aos quais os parlamentares respondem na Justiça. 
Gil Cutrim (PDT), Josimar Maranhãozinho (PR) e Junior Lourenço (PR) são os que respondem a processos no MA; eles negam os crimes

Deputados com processos 
criminais: a lista do Maranhão

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 7 De agOStO De 2018 | terça - Feira

AGENDA
O pré-candidato ao Senado 

Fe d e ra l ,  We ve r to n  ( P DT ) , 
cumpriu uma extensa agenda 
pelo interior do Estado no último 
final de semana. Na sexta-feira 
à noite, o compromisso foi em 
Chapadinha, onde foi recebido 
pelo grupo liderado pela ex-
prefeita Ducilene Belezinha (PR), 
que é pré-candidata a uma vaga 

na Assembleia Legislativa. O ginásio da Faculdade do Baixo 
Parnaíba (FAP) ficou lotado para presenciar o lançamento da pré-
candidatura de Weverton na cidade do leste maranhense. “Tenho 
afinidade com o caráter de liderança de Belezinha e acredito que 
ela tem muito a somar nos projetos políticos que temos para o 
Maranhão e para o país”, destacou.(Blog do Genivaldo)

DE VOLTA
Após ter passado um período 

de cento e vinte um  dias de 
licença, o vereador Silvino Abreu 
(PRTB) reassumiu o seu mandato 
ontem, com a reabertura dos 
trabalhos da Câmara Municipal 
de São Luís. Silvino é candidato 
a  deputado estadual.  Em 
sua primeira manifestação, o 
parlamentar do PRTB afirmou que 

está de volta com mais disposição para dar continuidade ao trabalho 
que desenvolve no Legislativo, “cumprindo com os compromissos 
que assumimos com a sociedade, dando prosseguimento a luta pelo 
bem estar da população, e contribuindo para buscar melhorias e 
soluções para os problemas que enfrentam o município”, completou 
ele.(Blog do Clodoaldo)

ENCONTRO
O deputado Zé I nácio 

esteve neste sábado (04) em 
São Paulo, SP, para participar do 
Encontro Nacional do Partido 
dos Trabalhadores (PT). O evento 
reuniu centenas de pessoas na 
Casa Portugal, ponto histórico da 
militância de esquerda da cidade. 

O grande momento do 
evento foi a escolha de Lula 

como candidato à Presidência da Republica pelo partido, 
o candidato foi escolhido por aclamação pelos delegados 
presentes no Encontro, reafirmando o discurso do partido de 
que “não existe plano B, não existe plano C, não existe plano 
Z, o nosso plano é L de Lula presidente”, afirmou o ator Sergio 
Mamberti, que conduziu o cerimonial.

PROPAGANDA
Definida as  col igações 

partidárias para a disputa do 
Governo do Maranhão, agora 
ocorre a preparação para a 
batalha eletrônica na tv e no 
rádio. Flávio Dino (PCdoB), que 
aglutinou 16 partidos em torno de 
sua aliança terá o maior tempo da 
propaganda eleitoral. Por dia ele  
aparecerá por quase 12 minutos 

na televisão e no rádio dos maranhenses, isso levando em conta o 
tempo de inserções de 30 segundos que vão ar de segunda-feira 
a domingo, a partir do dia 31 de agosto. No total, ele  terá direito a 
23 inserções por dia.

FISCALIZAÇÃO
Te v e  i n í c i o  o n t e m  n a 

Escola Superior de Controle 
Externo (Escex) do Tribunal 
de Contas do Estado ( TCE-
MA) a capacitação promovida 
pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Durante 
quatro dias, um grupo de dez 
auditores do TCE receberá 
treinamento nas regras que vão 

orientar as fiscalizações nos contratos financeiros internacionais 
celebrados entre o BID e entidades estatais maranhenses. 

O PCO e o Novo não disputarão as eleições majoritária e 
proporcionais no Estado

Maranhão terá seis candidatos a 
governador nas eleições de 2018

Política

Fechadas as convenções 
partidárias que homologaram 
as candidaturas ao Governo 
do Estado, foram definidos os 
seis nomes que disputarão os 
votos dos maranhenses.

Flávio Dino (PCdoB)
O governador Flávio Dino, 

candidato à reeleição, terá a 
maior coligação na disputa 
ao governo. Flávio conta com 
o apoio do PCdoB, PRB, PDT, 
PPS, PT, PSB, DEM, PR, PP, 
PTB, PROS, PTC, PPL, Avante, 
Patriotas e Solidariedade. O 
candidato também aparece 
como favorito na disputa, em 
todas as pesquisas registradas 
até o momento no Tribunal 
Regional Eleitoral, Flávio Dino 
pontua em torno de 60% nas 
intenções de voto.

Roseana Sarney (MDB)
A ex-governadora Roseana 

Sarney disputa o Governo do 
Estado pela quinta vez. Ela tem 
o apoio do MDB, PSD, PV, PSC, 
PRB e PMB. O grupo Sarney 
tenta voltar ao comando do 
estado após 50 anos de domí-
nio interrompidos por Flávio 
Dino em 2014.

Roberto Rocha (PSDB)
O candidato tucano teve 

seu nome homologado em 
convenção e vai contar com 
o apoio do PSDB, PMN, PHS, 
Democracia Cristã, Rede e 
Podemos. O senador rompeu 
com o governador Flávio Dino 
e vai disputar o governo pela 
primeira vez.

Maura Jorge (PSL)
A ex-prefeita de Lago da 

Pedra entrou na disputa e vai 
contar com o apoio do PSL e 

PRTB. Ela vinha articulando 
uma ampla aliança, mas teve 
seus planos impedidos pelo 
presidente da legenda, o vere-
ador Francisco Carvalho.

Odívio Neto (PSOL)
O engenheiro civil e pro-

fessor Odívil Neto entrou na 
disputa e vai contar com o 
apoio do PSOL e PCB.

Ramon Zapata (PSTU)
O Partido Socialista dos 

Trabalhadores Unificados 
apresentou Ramon Zapata 

para a disputa ao Governo 
do Maranhão. O PSTU não 
coligou com nenhum outro 
partido.

O PCO e o Novo não dispu-
tarão as eleições majoritária e 
proporcionais no Maranhão.

RENOVAÇÃO

Dez dos 31 vereadores de São Luís serão candidatos em 2018
Embora cargos munici-

pais estejam fora da disputa 
em 2018, as eleições podem 
levar a uma renovação tam-
bém na Câmara Municipal 
de São Luís. Dez dos 31 dos 
vereadores da capital ma-
ranhense devem disputar o 
próximo pleito em outubro, 
abrindo a possibilidade para 
a mudança de quase 43% das 
cadeiras.

Mais da metade das can-
didaturas confirmadas nas 
convenções partidárias são 
de veteranos, com um total 
de 7 parlamentares querendo 
alçar outros voos na política 
antes de completar mais um 
mandato municipal.

Dos integrantes do legis-
lativo da capital maranhense 
na disputa deste ano, três so-
nham com Brasília e buscarão 
mandatos de deputado fede-
ral. A maioria dos parlamen-

tares busca mudar de esfera 
dentro do próprio Legislativo: 
sete querem ser deputados 
estaduais.

Entre os que tiveram os 
nomes homologados em con-
venções de seus partidos na 
disputa proporcional pela 
Assembleia Legislativa estão 
os vereadores Estevão Aragão 
(PSDB), Bárbara Soeiro (PSC), 
Honorato Fernandes (PT ), 
Marcial Lima, Ricardo Diniz, 
Silvino Abreu, Gutemberg 
Araújo e Gengival Alves, am-
bos do PRTB.

Para o Congresso, devem 
marcar presença no pleito 
de outubro, os vereadores Sá 
Marques (PHS), Pavão Filho 
(PDT) e Pedro Lucas Fernan-
des (PTB). Dos nomes certos 
na disputa pelo Legislativo 
Estadual, três fazem parte 
da Mesa Diretora da Câmara 
de São Luís, são os eles: o 1º 

secretário Honorato Fernan-
des (PT), o 3º vice-presidente 
Ricardo Diniz (PRTB) e a 4ª 
Secretária Bárbara Soeiro 
(PSC).

Legislatura atual teve mais 
candidatos

O número de candidatu-
ras no parlamento municipal 
aumentou em 50% em rela-
ção à legislatura anterior. Em 
2014, dos 31 representantes 
do Palácio Pedro Neiva de 
Santana, cinco estiveram na 
disputa proporcional, seja 
pela Assembleia Legislativa ou 
pela Câmara dos Deputados. 
Na época, foram candidatos 
os vereadores Fábio Câmara 
(PSL), Ivaldo Rodrigues (PDT), 
Josué Pinheiro (PSDB), Sérgio 
Frota (PR) e Rose Sales (PMN).

Destes, apenas Sérgio Fro-
ta conseguiu se eleger em 
e deixou a Câmara, abrindo 
vaga para a primeira suplente 

nas eleições de 2012, Eidimar 
Gomes (PSDB).

CÂMARA DE SÃO LUÍS
Candidatos confirmados
Sá Marques (PHS)
Deputado federal
Pedro Lucas (PTB)
Deputado federal
Pavão Filho (PDT)
Deputado federal
Genival Alves (PRTB)*
Deputado estadual
Estevão Aragão (PSDB)
Deputado estadual
Marcial Lima (PRTB)*
Deputado estadual
Honorato Fernandes (PT)
Deputado estadual
Silvino Abreu (PRTB)
Deputado estadual
Bárbara Soeiro (PSC)
Deputado estadual
Ricardo Diniz (PRTB)
Deputado estadual
(Reprodução: Por Isaias 

Rocha)

Levantamento feito pelo 
G1 mostra que três deputa-
dos federais do Maranhão 
respondem hoje a processos 
criminais na Justiça.

São, ao todo, 50 parla-
mentares réus no país – o 
que representa 10% do total 
de parlamentares na Câmara 
(513).

É a quarta vez que o G1 
realiza esse tipo de levan-
tamento. Em 2015, 38 dos 
513 deputados respondiam a 
algum tipo de ação penal. Em 
2011, eram 59. Já em 2007, 
haviam sido contabilizados 74 
processados. Como os critérios 
usados nos levantamentos 
foram diferentes, os números 
não são comparáveis.

Os deputados do Mara-
nhão:

GIL CUTRIM (PDT-MA)
• Local do processo: 2ª 

Vara Criminal de São José de 
Ribamar

• Número do processo: 
764-60.2017.8.10.0058

• Crime: Crime da Lei 
de Licitações, peculato e for-
mação de quadrilha

O QUE DIZ: O deputado 
diz que o processo se refe-
re à execução do convênio 

n.º416/2013-SECID, destinado 
à construção de duas praças, 
uma no Bairro Juçatuba e a ou-
tra no Bairro Miritiua, ambos 
no município de São José de 
Ribamar. “O referido convênio 
foi devidamente executado e 
prestado contas do mesmo. 
Cabe esclarecer que o depu-
tado Gil Cutrim ainda não foi 
citado para apresentação de 
defesa. Sendo assim, os escla-
recimentos sobre a perfeita 
execução do convênio serão 
prestados nos autos da ação. 
Após sua notificação formal, 
todos os esclarecimentos se-

rão fornecidos, uma vez que 
o processo está na sua fase 
inicial.”, afirma, em nota, a as-
sessoria jurídica do deputado.

JOSIMAR MARANHÃOZI-
NHO (PR-MA)

• Local do processo: 
Justiça Federal de MA

• Número do processo: 
0047751-82.2014.4.01.3700

• Crime: Furto qualifi-
cado

O QUE DIZ: O deputado diz 
que a acusação é “absurda”. 
No processo, ele é acusado 
de permitir o transporte ilegal 
de madeira extraída da reser-

va indígena do Alto Turiaçu 
durante o período em que 
foi prefeito do município de 
Maranhãozinho. “As provas 
apresentadas nos autos pela 
defesa demonstram justa-
mente o contrário, que em 
tal período a prefeitura bus-
cou combater o tráfego de 
caminhões madeireiros pelas 
estradas vicinais do município, 
ante os danos que causavam, e 
chegou a solicitar fiscalização 
do Incra para coibir tais fatos, 
contrariando os interesses 
dos madeireiros”, afirma o 
advogado Carlos Sérgio de 
Carvalho Barros. “O deputado 
jamais teve teve qualquer rela-
ção com madeireiros e confia 
plenamente que a ação será 
julgada improcedente, pois 
não há nenhuma prova das 
acusações. Não custa lembrar 
que o delegado federal que 
cumpriu as diligências inves-
tigativas nos municípios de 
Maranhãozinho e Centro do 
Guilherme foi posteriormente 
afastado e demitido da Polícia 
Federal em razão da prática de 
ilícitos em investigações, e atu-
almente responde a processo 
criminal na Justiça Federal do 
Maranhão.”

Câmara Federal

Municípios com folhas atrasadas 
continuam impedidos de fazer carnaval 

TCE

O Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-MA) não pro-
moveu qualquer alteração 
nos termos da Instrução 
Normativa nº 54, populari-
zada como “IN do Carnaval”. 
Aprovada pelo pleno em 31 
de janeiro do ano passado, 
atendendo a sugestão do 
Ministério Público de Con-
tas (MPC) e com base nas 
prerrogativas confer idas 
pela Constituição Federal 
aos Tribunais de Contas da 
União e dos estados, a IN 
dispõe sobre despesas com 
festividades realizadas pelo 
poder executivo municipal.

De acordo com a medida 
aprovada, são consideradas 
ilegítimas para os fins do 
artigo 70 da Constituição 

Federal, qualquer despesa 
custeada com recursos pú-
blicos municipais - inclusive 
aqueles decorrentes de con-
trapartida em convênio - com 
eventos festivos quando o 
município estiver em atraso 
com o pagamento da folha 
salarial (incluindo terceiri-
zados, temporários e comis-
sionados); ou em estado de 
emergência ou de calamida-
de pública decretados.

A IN permite que o TCE 
conceda medida cautelares 
atendendo a representa-
ções formuladas junto à 
corte, o que ainda nao se re-
gistrou até o momento em 
relação ao carnaval deste 
ano. O descumprimento da 
medida, ou seja, a realiza-

ção de despesas ilegítimas 
com eventos festivos, po-
derá comprometer a regu-
laridade das contas relativas 
ao  exerc íc io  qu ando da 
apreciação das contas anu-
ais do chefe do executivo 
municipal ou dos gestores 
responsáveis.

A decisão fundamenta-
-se, na competência cons-
titucional do TCE para fis-
calizar os atos dos gestores 
públicos quanto ao aspecto 
da legitimidade, controle 
que vai além da legalidade; 
na prerrogativa do órgão de 
agir preventivamente em 
virtude da constatação de 
fatos que comprometam os 
custos ou os resultados dos 
programas públicos; além 

da atribuição do órgão de 
prevenir a responsabilidade 
dos gestores, evitar a repe-
tição de ilícitos e preservar 
o  interesse  pú bl ico  dos 
municípios.

A Constituição Federal, 
em seu artigo 70, estabelece 
que a fiscalização contábil, 
f inanceira,  orçamentária, 
operacional e patrimonial 
da União e das entidades 
da administração direta e 
indireta, quanto à legali-
dade,  legit imidade,  eco-
nomicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de 
receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional,  me-
diante controle externo, e 
pelo sistema de controle 
interno de cada Poder.

Dados da Justiça Eleito-
ral atualizados mostram que 
mais de 17 milhões de elei-
tores brasileiros já baixaram 
o aplicativo e-Título. Ao todo, 
17.037.057 pessoas optaram 
pela versão digital do título 
eleitoral, que dispensa a im-
pressão da segunda via do 
documento em papel.

O download do app está 
disponível para celulares ou 
tablets com o sistema opera-
cional Android ou IOS. Depois 
de baixar o aplicativo, basta in-

serir os dados pessoais para ter 
em mãos o documento digital. 
O e-Título permite também 
a emissão das certidões de 
quitação eleitoral e de crimes 
eleitorais. Essas declarações 
são emitidas por meio do QR 
Code do aplicativo, possibili-
tando a leitura pelo próprio 
celular.

Caso o eleitor já tenha feito 
o cadastramento biométrico 
(cadastro das impressões di-
gitais, fotografia e assinatura) 
na Justiça Eleitoral, a versão 

do e-Título virá acompanha-
da de foto, facilitando a sua 
identificação na hora do voto. 
Contudo, se ainda não tiver 
feito o cadastro da biometria, a 
versão do e-Título será baixada 
sem fotografia. Nesse caso, 
o eleitor deverá levar outro 
documento oficial com foto 
para se identificar perante o 
mesário para votar. Em todo 
o Brasil, 14.369.325 e-Títulos 
baixados são de eleitores com 
biometria; os outros 2.667.732 
pertencem a pessoas que 

ainda não fizeram o cadastro 
biométrico.

Está em estudo no Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) a 
possibilidade de aperfeiçoar o 
aplicativo para transformá-lo, 
futuramente, em uma plata-
forma de serviços eleitorais, 
com a possibilidade de fazer a 
transferência e a comprovação 
do domicílio eleitoral, além 
da justificativa de ausência às 
urnas. Por enquanto, o e-Título 
não é capaz de validar impres-
sões digitais.

POSTO
A disputa pelo posto de pré-

candidato a vice-prefeito do 
pré-candidato Eduardo Braide 
(Podemos) já está acirrada 
mesmo faltando meses para 
as convenções. Pelo menos, 
dois políticos já declaram 

publicamente a intensão de indicar um nome.O primeiro é 
o deputado federal Josimar Maranhãozinho que, além de 
presidir o PL, ainda tem o domínio do Avante no Maranhão. 
Ele ensaia indicar seu sobrinho, o vereador Aldir Júnior.Outro 
que articula a indicação é o senador Roberto Rocha, presidente 
do PSDB. O indicado seria novamente seu filho, Roberto Rocha 
Júnior. (Silvia Tereza-Blog)

PSOL
O Partido Socialismo e 

Liberdade – PSOL decidiu 
participar do pleito de outubro 
próximo com candidato próprio 
a prefeito de São Luís. O nome 
mais cotado para representar 
o partido de esquerda na 

sucessão é do advogado, jornalista, professor e ex-militante 
do PT, Franklin Douglas.

CONTINUA
O deputado estadual e pré-

candidato a prefeito em São 
Luís, Duarte Júnior (PCdoB) 
declarou em entrevista ao 
colega jornalista Thiago Bastos, 
que ainda é um dos nomes da 

sigla para a disputa majoritária deste ano na cidade. Apesar de 
transparecer aparente alinhamento com a direção comunista, 
o parlamentar apontou indiretamente que o seu futuro ainda 
está em aberto. (Gilberto Leda)

GUERRA
Uma tentativa do deputado 

federal Bira do Pindaré para 
assumir o comando estadual 
do PSB acabou por gerar uma 
guerra interna entre ele e o 
prefeito de Timon, Luciano 

Leitoa. Atual comandante do partido no maranhão, Leitoa 
conseguiu reverter a tentativa de Bira, mas o clima ficou tenso 
entre dos dois socialistas. E pode, inclusive, ter consequências 
na candidatura de Bira a prefeito de São Luís.(Blog Marco 
Deça)

FRENTE
Utilizando as redes sociais, 

a senadora Eliziane Gama 

(Cidadania) decidiu entrar 

no debate para as eleições 

presidenciais em 2022. A 

maranhense entende que o 

momento é de diálogo e defendeu uma frente ampla para 

as próximas eleições gerais. A senadora entende que a 

democracia tem sido atingida e por esse motivo é necessário 

um debate sobre uma frente ampla para 2022, assim como 

tem proposto o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).

(blog Jorge Aragão)

Deputados estaduais iniciarão trabalhos legislativos com sessão solene no Plenário Nagib Haickel

Aplicativo gratuito dispensa a impressão da segunda via do título eleitoral.

A Assembleia Legislativa 
do Maranhão realizará, na 
próxima segunda-feira (3), 
às 16h, no plenária Nagib 
Haickel, a sessão solene que 
marcará o início dos traba-
lhos legislativos da 2ª sessão 
Legislativa da 19ª Legislatura. 
A programação terá início às 

15h, no hall de entrada da 
Alema, com o hasteamento 
das bandeiras, seguida da 
cerimônia militar com revista 
à tropa, às 15h30.

O presidente da Assem-
bleia, deputado Othelino 
Neto (PCdoB), conduzirá a 
sessão solene, que começa, 

em seguida, às 16h. Na aber-
tura, o chefe do Legislativo 
maranhense fará as consi-
derações iniciais, saudando 
os demais parlamentares e 
convidados.

Depois, o governador do 
Maranhão, Flávio Dino (PC-
doB), ou seu representante, 

fará a leitura da Mensagem 
Governamental, onde consta 
o resumo das ações do gover-
no em 2019 e as atividades 
que serão executadas este 
ano. Logo após, o presidente 
Othelino fará as considerações 
finais e encerrará os trabalhos.

Foram convidados secretá-
rios de estado e do município, 
presidentes do Tribunal de 
Justiça do Maranhão (TJMA), 
do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE), do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), da Câmara 
Municipal de São Luís, o pre-
feito de São Luís, entre outras 
autoridades.

A galeria do Parlamento 
também estará aberta ao pú-
blico interessado em acompa-
nhar a sessão de abertura dos 
trabalhos da Casa.

Cobertura Completa
Toda a solenidade será 

transmitida, ao vivo, pela TV 
Assembleia e pelo Site al.ma.
leg.br/tv. Os internautas tam-
bém poderão acompanhar a 
cobertura pelas redes sociais 
da Agência Assembleia.

VOLTA

Assembleia retoma trabalhos legislativos na próxima segunda-feira

Os 31 vereadores de São 
Luís adotaram um posiciona-
mento coletivo e decidiram 
destinar ao Município, cada 
um, R$ 100 mil em emen-
das, totalizando um aporte 
financeiro de R$ 3,1 milhões, 
para novos investimentos 
em ações de combate e pre-
venção aos vírus H1N1 e 
COVID-19.

A iniciativa pioneira tra-
tou-se de uma articulação 
feita pelo presidente da Câ-
mara Municipal, vereador 
Osmar Filho (PDT ), e que 
contou com o apoio de todos 
os demais parlamentares.

Na próxima terça-feira 
(24), durante sessão plenária 
ordinária, os vereadores rece-
berão no Palácio Pedro Neiva 
de Santana o secretário mu-
nicipal de Saúde, Lula Filho.

Na oportunidade, o au-
xiliar do prefeito Edivaldo, 
além de sugerir quais ações 
emergenciais são mais im-
portantes e se apresentam, 
neste momento, como fun-

damentais para receber este 
investimento, também fará 
um balanço do trabalho de-
senvolvido pela Prefeitura 
com o objetivo de combater 
a proliferação dos vírus.

“O Parlamento de São 
Luís, mais uma vez, mostrou 
união e força. Todos os verea-

dores concordaram com a ini-
ciativa de destinar emendas, 
cujos recursos serão aplica-
dos no setor da saúde, em es-
pecial nas ações direcionadas 
para prevenir a proliferação 
da gripe H1N1 e do Novo 
Coronavírus. Continuaremos 
unidos e trabalhando pelo 

bem da população da nossa 
capital”, disse Osmar Filho.

No início desta semana, o 
presidente da Casa assinou 
resolução administrativa 
adotando regras e procedi-
mentos internos na sede do 
Parlamento para combater o 
avanço do COVID-19.

APOIO
O  d e p u t a d o  f e d e r a l 

Márcio Jerry (PCdoB) utilizou 
suas redes sociais para enviar 
uma mensagem de apoio e 
agradecimento aos profissionais 
d a  s a ú d e ,  q u e  e s t ã o  s e 
desdobrando para atender 
pacientes e ajudando a conter o 

avanço do coronavírus no Brasil. “Nossos cumprimentos, gratidão 
e estímulo aos profissionais da saúde que estão empenhados 
nesta hora difícil para derrotar o coronavírus em nosso país. 
Gratidão a médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, 
enfim, a todos que atuam na rede de saúde. E viva o SUS!”, 
escreveu.

PRORROGADO
Por solicitação do presidente 

da Federação dos Municípios 
do Estado do Maranhão, Erlanio 
Xavier, o presidente do Tribunal 
de Contas do Maranhão, Nonato 
Lago, prorrogou por 30 (trinta) 
dias o prazo para apresentação 
de contas referente ao exercício 

de 2019 em virtude de todas as situações de contingência 
enfrentadas pelos municípios em decorrência da pandemia 
mundial do coronavírus. Para Erlanio Xavier, prefeito de Igarapé 
Grande, a medida se fez necessária diante das dificuldades 
que os profissionais de contabilidade, auditores municipais e 
procuradores estão encontrando para cumprir prazos. 

FORTALECENDO
O deputado federal e pré-

candidato a prefeito de São 
Luís, Eduardo Braide, recebeu 
com alegria as filiações dos pré-
candidatos oficiais a vereador 
da Assembleia de Deus, Pastor 
Fábio Leite e Domingos Paz, 
no Podemos, ocorridas nesta 

semana. “O trabalho do Pastor Fábio e do Domingos Paz junto à 
igreja, agrega ao nosso projeto de uma São Luís mais humana e 
com atenção para todos”, afirmou Braide.

RESPIRADORES
O   d e p u t a d o  e s t a d u a l 

Wellington do Curso (PSDB) 
assinou ofício em que destina 
p a r t e  d e  s u a s  e m e n d a s 
par lamentares ao s istema 
público de saúde do Maranhão. 
O valor de R$ 50 mil será aplicado 
na aquisição de respiradores, 

que deverão ser utilizadas nas unidades de terapia intensiva 
do estado. Após a assinatura do ofício, o parlamentar destacou 
que o momento requer ações em defesa de quem mais precisa, 
ainda mais agora em que se vivencia no país a pandemia do 
novo coronavírus.

AÇÕES
Esta semana, a deputada 

estadual Dra. Thaiza Horetegal 
(PP) voltou suas ações legislativas 
para o desenvolvimento de 
iniciativas visando ao combate 
do COVID-19, no Maranhão. A 
primeira medida foi solicitar, 

por meio de Indicação, aos poderes Executivos, Legislativo e 
Judiciário, que dediquem todos os meios de comunicação e 
plataformas online para disseminar campanhas educativas e 
medidas de prevenção do coronavírus.

EMENDA
O vereador Ricardo Diniz 

(Sem Partido), através de uma 
emenda parlamentar, destinou 
cerca de R$ 100 mil reais para 
o combate ao Coronavírus. O 
anúncio foi feito através das 
redes sociais do parlamentar. 
“Destinei no dia de hoje o valor 

de 100 mil reais para o combate ao Coronavírus na Ilha de São 
Luís. Quero parabenizar os 30 vereadores que assim como eu 
tiveram a mesma atitude”, disse.

A iniciativa pioneira tratou-se de uma articulação feita pelo presidente da Câmara Municipal, 
vereador Osmar Filho (PDT), e que contou com o apoio de todos os demais parlamentares.

OFICIAL

Marcha dos Prefeitos é cancelada
A Confederação Nacional 

de Municípios (CNM) cancelou 
a realização da XXIII Marcha a 
Brasília em Defesa dos Municí-
pios, que ocorreria entre 25 e 
28 de maio na capital federal, 
em razão da disseminação do 
novo coronavírus. Em comu-
nicado oficial  presidente da 
entidade, Glademir Aroldi, lista 
os diversos fatores que levaram 
os Conselhos Político – forma-
do por representantes das 27 
entidades estaduais –, Diretor 
e Consultivo da CNM e o Movi-
mento Mulheres Municipalistas 
(MMM) a cancelarem o evento.

Maior encontro da gestão 
municipal da América Latina, 
a Marcha reuniu, na última 
edição, mais de 8 mil pessoas. 
Aroldi lamenta que essa seja a 
primeira vez, desde 1998, que 
o evento não ocorre, mas re-
força a excepcionalidade e se-
riedade da situação. “Estamos 
com nossa atenção voltada ao 
coronavírus, e é preciso ainda 
mais união e conscientização 
de todos. Por mais difícil que 
seja, estamos tomando nossas 
decisões colocando em pri-
meiro lugar a saúde de todos”, 

justifica.
Ele lembra que a Confe-

deração irá continuar com 
os trabalhos técnicos e de 
articulação política pela causa 

municipalista. Além disso, a 
entidade reforça os canais de 
comunicação com os gestores 
locais: telefone, e-mail, site e 
redes sociais. Os participantes 

da 23ª edição da Marcha que 
já realizaram a inscrição serão 
contactados pela organização 
nos próximos dias para reem-
bolso dos valores.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, confirmou a 
pauta de votações do Plenário 
para esta semana. Entre os pro-
jetos que devem ser votados, 
estão a proposta de emenda 
à Constituição (PEC) de adia-
mento das eleições municipais 
de 2020 e o projeto contra fake 
news (PL 2.630/2020), informou 
Davi por meio de sua conta em 
uma rede social.

Na segunda-feira (22), às 
14h, senadores ouvirão repre-
sentantes do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
da Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM) e outras ins-
tituições em sessão temática 
para discutir a PEC 18/2020, 
que adia o calendário eleitoral. 
Na terça-feira (23) o texto será 
submetido à votação, segun-
do Davi. Senadores estudam 
adiar as eleições municipais 
de outubro para novembro, 
em razão da crise sanitária 

provocada pela pandemia de 
covid-19.

“Na terça-feira pautaremos 
o substitutivo do senador 
Weverton Rocha (PDT-MA) 
para votação em primeiro e 
segundo turnos, para garan-
tir, principalmente, os prazos 

já estabelecidos, segurança 
jurídica e o fortalecimento da 
democracia com as eleições 
ainda neste ano”, escreveu 
Davi.

Se o texto for aprovado em 
dois turnos pelo Senado, se-
guirá para análise da Câmara 

dos Deputados.
Saneamento
Na quarta-feira (24) será 

a vez de os senadores con-
cluírem a análise do novo 
marco legal do saneamento. 
Apresentado pelo governo, o 
PL 4.162/2019, que estabelece 
mecanismos para atrair in-
vestimentos privados básicos 
para o setor, já foi aprovado 
pela Câmara dos Deputados e 
depende agora do Senado. O 
relator na Casa é senador Tasso 
Jereissati (PSDB-CE). Davi disse 
que acredita na aprovação da 
matéria. 

“Não tenho dúvida que o 
Plenário vai analisar um dos 
projetos mais importantes do 
ponto de vista da saúde públi-
ca dos brasileiros. Estamos há 
pelo menos dois meses discu-
tindo a matéria no Colégio de 
Líderes, e temos a perspectiva 
de votarmos na quarta-feira da 
próxima semana”, apontou o 
presidente do Senado.

Senador Angelo Coronel 

RELATÓRIO PRELIMINAR

PL das fake news pode exigir documento
de identidade para cadastro em redes sociais

O senador Angelo Co-
ronel (PSD-BA) apresentou 
nesta um novo relatór io 
preliminar ao PL das fake 
news, de autoria do sena-
dor Alessandro Vieira (Ci-
dadania-SE). O texto, que 
circula entre senadores e 
ainda não foi protocolado 
oficialmente no portal do 
Senado. O presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), anunciou que o 
projeto de lei será pautado 
na próxima semana,  em 
data a ser definida.

O relatório estipula que o 
cadastro de contas em redes 
sociais e nos serviços de comu-
nicação interpessoal deverá 
exigir do usuário documento 
de identidade válido e número 
de celular registrado no Brasil. 
No caso de número estrangei-
ro, o texto exige passaporte. 
Os provedores deverão limitar 
o número de contas vincula-
das a um mesmo número de 
celular.

Outro detalhe do texto 
é que contas automatizadas 
deverão informar seu caráter 
aos provedores e aos usuários. 
O relator também quer proibir 
o uso e a comercialização de 
ferramentas externas aos pro-

vedores voltadas ao disparo 
em massa de mensagens.

Publicidade
O texto obriga os prove-

dores de redes sociais a iden-
tificarem os conteúdos im-
pulsionados e publicitários, 
com informações da conta 
responsável pelo impulsio-
namento ou do anunciante.

No que se refere à pu-
blicidade pública, o texto 
estipula que a Administração 
Pública deverá coibir a des-
tinação de publicidade para 
sites e contas em redes so-
ciais que promovam atos de 
incitação à violência contra 
pessoa ou grupo em razão de 
sua raça, gênero, orientação 

sexual, origem, religião ou 
preferência política.

Os órgãos públicos tam-
bém deverão disponibilizar 
em seus portais de transpa-
rência dados sobre a contra-
tação de serviços de publici-
dade e propaganda ou im-
pulsionamento de conteúdo 
por meio da internet. 

Weverton relatará proposta para adiar as eleições municipais



O Observatório do Tu-
rismo do Maranhão entrou 
para a lista formal de Ob-
servatórios da plataforma 
do Ministério do Turismo 
(MTur). A inclusão na pla-
taforma nacional foi con-
cretizada após a apresen-
tação do novo por tal  do 
Observatório do Maranhão 
juntamente com a opera-
cionalização das atividades 
e o conjunto de resultados 
obtidos pelo projeto.

A aprovação do projeto 
maranhense foi concretizada 
após um mês e meio de aná-
lise minuciosa da apresen-
tação realizada pela equipe 
técnica coordenada pela Se-
cretaria de Estado do Turismo 
do Maranhão (Setur).

O secretário de Estado 
do Turismo, Catulé Júnior, 
destacou a importância da 

O Observatório do Turismo do Maranhão entrou para a lista formal de 
Observatórios da plataforma do Ministério do Turismo (MTur). 

MTur inclui o Observatório do Turismo 
do Maranhão na plataforma nacional

EMPREENDIMENTOS

São João digital vai celebrar a cultura, 
o turismo e gastronomia maranhense
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Qualificação online

Com a escalada do novo coronavírus no País e as 
recomendações de isolamento e distanciamento social, estudar 
em casa pode ser um bom remédio para manter a mente sã. A 
Universidade Estadual do Maranhão, uma das pioneiras na oferta 
de educação à distância no Nordeste, entende do assunto. A 
instituição possui uma plataforma exclusiva de cursos abertos, 
chamada Eskada (eskadauema.com), que conta com cursos de 
aperfeiçoamento gratuitos e com certificação. 

Na plataforma, é possível aprimorar conhecimentos e 
desenvolver novas habilidades, com uma estrutura 100% 
online, sem qualquer contato presencial. Os cursos, que são de 
rápida duração e com conteúdos constantemente atualizados, 
qualificam para o mercado de trabalho e contribuem para a 
democratização do conhecimento. 

Na UEMA, os cursos são desenvolvidos e geridos pelo Núcleo 
de Tecnologias para Educação (UEMAnet) e contam com mais 
de 300 mil usuários, distribuídos em 58 países. 

Com a plataforma Eskada, é possível acessar 16 cursos online, 
totalmente gratuitos, de curta duração e com direito a certificado.

Acesse: https://eskadauema.com/ e faça a sua inscrição.

Mais 30 leitos de UTI

O governador Flávio Dino anunciou  a oferta de mais 30 leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de casos 
severos de coronavírus (Covid-2019). 

Os leitos, que estão prontos, serão alugados do Hospital das 
Clínicas Integradas (HCI), que fica localizado no Angelim, em 
São Luís. Parte do hospital foi desativado em 2018, ficando em 
funcionamento apenas a parte de exames de imagem. 

“Estamos anunciando que alugamos mais 30 leitos de 
UTI no HCI. Já estamos com esses leitos montados, fizemos 
a operação contratual com um grupo privado e, com isso, 
na próxima semana, esses leitos já estarão disponíveis para 
a eventualidade do agravamento dos casos de coronavírus”, 
garantiu o governador Flávio Dino. 

O Maranhão está ampliando em caráter de emergência a 
rede de assistência para enfrentar a pandemia de coronavírus e 
diminuir os impactos da doença no estado. 

“Vamos vencer esta batalha, a rede assistência de saúde 
do Governo do Maranhão está sendo ampliada para garantir 
atendimento à população”, disse.

As obras de requalifica-
ção das praças da Saudade 
e Misericórdia, no Centro, 
seguem avançando e devem 
abrilhantar, quando entre-
gues, ainda mais a cidade. 
Os dois espaços em reforma 
coordenada pela Secretaria 
Municipal de Projetos Espe-
ciais (Sempe) integram-se 
aos outros grandes projetos 
desenvolvidos pela Prefei-
tura,  que tem executado 
revitalizações em diversos 
logradouros da região cen-
tral da cidade, por meio do 
programa São Luís em Obras.

“O programa São Luís em 
Obras é um marco para a 
cidade de São Luís. Com ele 
estamos concretizando um 
amplo pacote que engloba 
pavimentação de bairros, 
reformas de unidades de 
saúde, mercados e ainda 
logradouros públicos em di-
versos locais da nossa capital. 
No Centro, temos trabalhado 
com a finalidade de revitali-
zar os cartões-postais impor-
tantes por seu valor histórico 
e cultural, como por exemplo, 
as praças da Saudade e Mise-
ricórdia”, observou o prefeito 
Edivaldo. 

As ações do programa 

Logradouros, que são importantes cartões-postais da capital, recebem 
requalificação por meio do programa São Luís em Obras.

Prefeitura avança com reformas das praças da 
Saudade e Misericórdia no Centro da capital
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estão transformando diver-
sos logradouros por toda a 
cidade. No caso das praças 
da Saudade e Misericórdia, 
a Prefeitura de São Luís pen-
sou em projetos que melhor 
pudessem acolher a popu-
lação, que deverá desfrutar, 
dentro de poucos meses, dos 
resultados. Serão espaços to-
talmente redesenhados para 
atender e proporcionar mais 
lazer aos ludovicenses, pois, 
além do embelezamento que 

Cidade

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Administração Penitenci-
ária (Seap), deu início, nesta 
semana, ao ‘Plano de Con-
tingência’ como medida de 
identificação, prevenção e 
controle do coronavírus (Co-
vid-19) no sistema prisional 
do Maranhão. Como parte da 
ação, foi desenvolvida a ‘Ins-
trução Normativa’, que trata 
das visitas sociais, escoltas e 
atendimentos jurídicos. 

Até o momento, nenhum 
caso de contágio pelo coro-
navírus foi confirmado no 
ambiente prisional do Mara-
nhão. O plano, que já está em 
execução,  é constituído por 
protocolos da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
Ministério da Saúde (MS) e do 
Plano de Medidas de Controle 
e Prevenção do Sistema Peni-
tenciário Federal, bem como 
orientações da Secretaria de 
Estado da Saúde do Maranhão 
(SES/MA).

“A Seap está agindo na 
divulgação de informações 
quanto à prevenção aos ser-
vidores, presos e visitantes, 

de modo que todos sejam 
orientados de como proceder 
quanto às medidas que devem 
ser adotadas tanto no trabalho 
quanto na identificação de 
algum caso suspeito”, conta o 
secretário de Estado de Admi-
nistração Penitenciária, Murilo 
Andrade.

Uma das medidas é que 
durante 15 dias ficam suspen-

as novas áreas vão trazer à 
capital, está a importância 
de manter logradouros bem 
conservados para convivên-
cia entre as famílias.

“As obras de requalifica-
ção para melhoria das praças 
da Saudade e Misericórdia 
seguem obedecendo o cro-
nograma previsto e nós, da 
Prefeitura Municipal de São 
Luís e a empresa executora 
da obra, estamos trabalhan-
do em todos os sentidos 

para cumprir a previsão de 
entrega para a população 
ludovicense, respeitando 
tanto o cenário atual como 
os processos institucionais 
e participativos. Ressalvo, 
ainda, o cumprimento dos 
trabalhos de salvaguardas 
sociais e ambientais do pro-
jeto. Essa obra financiada 
pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID)”, 
destacou o titular da Sempe, 
Gustavo Marques.

sos os serviços de assistência 
religiosa e capelania, cele-
brações e eventos, e ativida-
des educacionais, exceto os 
programas educacionais de 
alfabetização pelovIbraema, 
o projeto Remição pela Leitura 
e os cursos em de Educação 
a Distância (EAD), visto que 
eles são desenvolvidos pelos 
próprios custodiados. 

Para reduzir os riscos, 
também são utilizados ma-
teriais necessários para pre-
venção e controle da doença, 
tais como máscaras, protetor 
ocular ou protetor de face, 
luvas, sabão líquido, álcool 
em gel,  higienização dos 
ambientes e desinfecção de 
superfícies, a fim de evitar a 
transmissão do vírus.

CORONAVÍRUS

Governo do MA realiza ações de prevenção no sistema prisional

SETUR orienta rede hoteleira 
para retorno gradual do turismo

‘Retomada Segura do Setor de Hospedagem’ foi o tema 

da capacitação para o trade turístico do Polo Lençóis e Delta 

realizada na quinta-feira, 18 de junho. A videoconferência, 

organizada pela Secretaria de Estado do Turismo (SETUR), teve 

o objetivo de qualificar os meios de hospedagem sobre as 

adequações e protocolos em virtude da reabertura gradual do 

Turismo. As qualificações foram ministradas pelos agentes da 

Vigilância Sanitária Estadual.

Segundo o secretário de Turismo, Catulé Júnior, o Governo 

do Estado está atento e buscando ajudar todo o trate turístico a 

superar a crise sanitária e a realização da qualificação, auxiliará 

na prevenção da propagação do vírus. “Atendemos um pedido 

da ABIH, Seccional Barreirinhas, entramos em contato com a 

Vigilância Sanitária Estadual para oportunizar a qualificação 

ao setor de meios de hospedagem e restaurantes. O hóspede 

sempre desejou se sentir acolhido pelo meio de hospedagem e 

hoje precisa também se sentir seguro, as novas práticas devem 

ser implementadas para a segurança de todos”, afirma Catulé 

Júnior.  

Empossado novo
diretor-geral da PGJ 

Foi empossado nesta sexta-feira, 19, o novo diretor-geral da 

Procuradoria Geral de Justiça, Júlio César Guimarães. O termo 

de posse foi assinado pelo procurador-geral de justiça, Eduardo 

Jorge Hiluy Nicolau, na sede da PGJ, em São Luís.

“Agradeço a confiança depositada por Eduardo Nicolau na 

indicação do meu nome. Venho de uma experiência no Tribunal 

Regional do Trabalho, mas a partir de hoje sou Ministério Público. 

Quero contribuir com o trabalho desenvolvido pela instituição 

ministerial”, afirmou Júlio Guimarães.

Durante a posse, o procurador-geral de justiça ressaltou as 

qualidades do novo diretor-geral. “Sabemos da competência 

de Júlio Guimarães. Tenho certeza de que vai colaborar muito 

com os propósitos de nossa gestão”, afirmou Eduardo Nicolau.

O ato foi acompanhado pelos promotores de justiça 

José Márcio Maia Alves (diretor da Secretaria para Assuntos 

Institucionais – Secinst), Carlos Henrique Rodrigues Vieira (diretor 

da Secretaria de Planejamento e Gestão) e Ednarg Fernandes 

Marques.

inclusão do Observatório do 
Turismo do Maranhão nas re-
des de informações do MTur 
para concretizar a seriedade 
e a publicidade das informa-
ções sobre as pesquisas rea-
lizadas pela equipe técnica e 

parceiros.
“E com muita alegria e 

satisfação que acolhemos 
essa novidade e a decisão 
do Ministério do Turismo em 
dar a devida importância 
as pesquisas de demanda 

e oferta turística do nosso 
estado como fator essen-
cial para traçar estratégias 
de gestão e para conhecer 
melhor as necessidades dos 
turistas do nosso país” frisou 
o secretário.

Os festejos juninos chega-
ram. Uma das principais festas 
populares que tanto encanta 
pelos ritmos, apresentações 
envolventes e diversas rique-
zas festejadas em louvor a São 
João, neste ano será diferente. 
Mesmo sem o calor presencial, 
do bumba-meu-boi atraves-
sando o estado do Maranhão 
e a performance das coreiras 
com suas saias coloridas nos 
arraiais, o São João será come-
morado, dessa vez “em casa”.

Uma iniciativa do Sebrae 
Maranhão e o Governo do 
Estado do Maranhão, por meio 
da Secretaria de Estado de 
Turismo (Setur), vai permitir 
vivenciar os festejos juninos, 
a gastronomia e artesanato 
típicos característicos do pe-
ríodo, por meio do São João 
Digital, que acontece de 23 a 
26 de junho. A iniciativa conta 
uma programação especial de 
oficinas gastronômicas e de 
economia criativa, transmis-
sões ao vivo, apresentações 
culturais, entre outras. “O mês 
de junho é sempre muito 
especial, pois aprendemos a 
confraternizar por meio das 

manifestações culturais que 
fazem a história e reafirmam a 
identidade dos maranhenses. 
Infelizmente nesse ano não 
poderemos estar presencial-
mente próximos. É preciso 
manter acesa a chama do São 
João, da nossa cultura e fare-
mos isso de forma variada e 
online para comemorarmos os 
festejos juninos em 2020. A cri-
se vai embora, mas a beleza e o 

encanto do Maranhão ficam!” 
explica o secretário estadual 
de turismo, Catulé Júnior.

A proposta do São João 
Digital é levar aos turistas, 
agentes de viagens e o públi-
co em geral, uma vivência de 
São João diferente, a partir de 
experiências que remetem ao 
seu festejo e história, de forma 
única e cheio de diversidades.

O coordenador estadu-

al de Turismo e Cultura do 
Sebrae no Maranhão, Luís 
Walter Muniz, destaca que o 
São João Digital surge como 
um momento único de inovar 
para sociedade e para os em-
preendedores, que também 
poderão aproveitar o momen-
to para se capacitarem, com 
a programação de oficinas 
envolvendo a economia criati-
va, o turismo e a gastronomia.



COMENTE

PODER

Ex-prefeita de São João do
Sóter é denunciada à
Justiça por nepotismo
19/06/2020 17h03

A ex-prefeita de São João do Sóter, Luiza Moura da Silva
Rocha, foi denunciada à Justiça por crime de nepotismo.

A denúncia foi assinada e protocolada pelo promotor de
Justiça, Francisco de Assis da Silva Júnior, e já está
tramitando na 1ª Vara Cível de Caxias.

Essa não é a primeira vez que a ex-prefeita é denunciada
à Justiça.

Luiza Rocha coleciona uma série de ações por
improbidade administrativa. Na última, o Ministério Público
chegou a pedir o bloqueio de seus bens por fraude em
licitações.

A 1ª Promotoria de Justiça de Caxias ajuizou no uma
Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa
contra a ex-prefeita de São João do Sóter, Luiza Rocha,
pedindo o bloqueio de bens.

A ação foi ajuizada em virtude de irregularidades
relacionadas a um convênio celebrado, em 2013, entre o
Município de São João do Sóter e a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social para a execução da obra. O valor do contrato foi R$ 2.030.751,95
milhões.

O Inquérito Civil nº 3114-254/2015, instaurado pela 1ª Promotoria de Caxias, verificou, entre os
ilícitos, fraude à licitação pública, irregularidades na execução contratual e enriquecimento ilícito, bem
como o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa contratada. São João do Sóter é
termo judiciário da Comarca de Caxias.
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