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Outros estados

R$ 4,00
De Jesus

Uso de máscara é negligenciado em São Luís
Embora a máscara seja considerada um dos principais equipamentos para se evitar a contaminação pelo novo coronavírus, muitas pessoas ignoram as recomendações das autoridades
de saúde e saem de casa sem a proteção, como esse grupo, flagrado ontem por O Estado, em praia de São Luís, sem respeitar também o distanciamento social. CIDADES 5

Síndrome gripal afeta
1 milhão no estado

Entrevista
Divulgação

Em maio, 15,1% da população maranhense apresentou algum sintoma conjugado
à síndrome gripal, sendo 396 mil desses casos associados à Covid-19.
GERAL 12

De Jesus

Deputado estadual Yglésio Moyses

Yglésio
Moyses é
entrevistado
na série de
O Estado
Pré-candidato pelo PROS a prefeito da capital, ele diz não fazer parte de uma estratégia do
governo estadual de pulverizar
candidaturas. POLÍTICA 3
Policial federal sinaliza para caminhoneiro parar na BR-135, saída de São Luís, fiscalização que passou a se intensificar com o aumento do fluxo de veículos na rodovia federal

Alternativo

Flexibilização

Maranhão deve
ter 270 novos
casos de leucemia

INSTAGRAM/

24°C
MIN

TWITTER: @oestadoma

31°C
MAX

Sol e aumento de
nuvens de manhã.
Pancadas de chuva à
tarde e à noite.

TÁBUA
DE MARÉS

TEMPO/MA

ESTADO
MAIOR

PÁGINA 10

MARÉ BAIXA
0h38
0.9m
16h06
0.6m

FACEBOOK: /jornaloestadoma

De acordo com informações do
Instituto Nacional de Câncer, a
estimativa para o município de
São Luís é de 60 casos. GERAL 11

MARÉ ALTA
09h53
5.6m
22h27
5.5m

+3,32%

+3,07%
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R$ 5,32
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WHATSAPP: (98) 99209-2564 (Redação)

LOTERIAS

Cantora que viralizou
fala de seu trabalho
com pai e irmã.

Segundo a PRF, sempre que
aumenta a quantidade de
veículos, cresce também os riscos
de acidentes nas estradas. CIDADES 6

COTAÇÕES

Cresce fluxo de
veículos em
rodovias no MA

As divergências da
bancada maranhense
quanto ao adiamento das
eleições. POLÍTICA 3

Unidades de saúde

Junho Laranja

18 cidades
no estado
já usam
prontuário
eletrônico
Recurso é considerado o primeiro passo para que as informações clínicas dos usuários
possam ser acessadas de qualquer parte do Brasil. CIDADES 6

Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/486741

3215-5055 (Central do Assinante)

O Estado do Maranhão
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Mulher é assassinada
a tiros dentro de casa
na cidade de Bacabeira
Acusado do crime tentou roubar o celular da vítima, mas a polícia acredita que
pode se tratar de uma execução, feita por integrante de uma facção criminosa
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

A

Polícia Civil tem o prazo
de 30 dias para encaminhar o inquérito do assassinato de Maria Regina Costa Guimarães, de 48 anos, ao
Poder Judiciário. Segundo a polícia,
ela foi morta a tiros dentro de sua residência, localizada em Periz de Baixo, na cidade de Bacabeira, no decorrer da noite de terça-feira (23), e
existe a possibilidade desse crime
ter sido cometido por integrantes de
uma facção criminosa.
“Ainda não descartamos até o
momento nenhuma linha de investigação, pois, existe a possibilidade
da vítima ter sido alvo de uma execução ou de um crime de latrocínio”,
declarou o delegado Ednaldo Santos, titular da Delegacia de Bacabeira, durante entrevista concedida ontem à Rádio Mirante AM.
O delegado também contou que
há informes de que um dos integrantes de uma facção criminosa teria ido na noite da última terça-feira
até a residência da vítima com o propósito de realizar a execução. Os faccionados estavam suspeitando que
ela passava informações sobre as
suas empreitadas criminosas naquela localidade. “A polícia tem a
ciência que integrantes de facções
criminosas estão agindo de forma
frequente na Vila Samara, Estiva e
nos povoados de Bacabeira”, frisou
Ednaldo Santos.
Ainda segundo o delegado, a polícia está realizando incursões na
região para prender o suspeito e
também como também ouvindo
testemunhas, no aguardo do resultado dos exames feitos pelos peritos do Instituto de Criminalística.

Segundo a polícia, Maria Regina pode ter sido assassinada após suspeitas de que ela era informante da polícia

DEPOIMENTO
O ex-marido de Graça Maria
Pereira foi ouvido ontem na
sede da Superintendente de
Homicídio e Proteção a
Pessoas (SHPP), pela
delegada Viviane Fontenelle
e, logo após, encaminhado
para o Complexo
Penitenciário de Pedrinhas.

O crime
A polícia informou que a vítima estava na porta de sua residência
quando tentaram roubar o seu celular e o criminoso estava portando uma arma de fogo. Ela ainda
correu para dentro de casa, mas
acabou sendo alvejada com cinco
tiros. Os socorristas do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) ainda foram acionados,

Segundo a polícia, ele foi
preso em cumprimento de
ordem judicial, em Imperatriz,
no último dia 20, acusado de
contratar dois profissionais
da área de construção para
assassinar a ex-mulher e
Talita de Oliveira Frizero por
um valor de R$ 5 mil.

mas quando chegaram a vítima estava sem vida.
O suspeito tomou rumo ignorado. As guarnições da Polícia
Militar realizaram rondas na localidade, mas não conseguiram
prender o bandido. O corpo da
vítima foi encaminhado para o
Instituto Médico Legal (IML), em
São Luís, e, ontem, liberado para
os familiares.

Outras ocorrências
Diego Oliveira da Silva, de 19
anos, também foi assassinado a
tiros dentro de sua residência, no
bairro Cidade Nova, em João Lisboa, no último dia 23. De acordo
com a polícia, a vítima estava deitada em uma rede quando foi alvejada com mais de sete tiros, que
segundo os peritos do Icrim, de
calibre 38.
A polícia ainda informou que esse crime foi cometido por, pelo menos, três criminosos . O corpo foi
levado para o IML de Imperatriz
No povoado Vila União, no município de Palmerândia, foi executado Valdiney Martins, de 58 anos,
dentro de sua residência, na terçafeira, 23. Segundo a polícia, os suspeitos invadiram a casa da vítima
e realizaram a ação criminosa.
Ela era acusada de comercializar
droga e já havia sido vítima de quatro tentativas de homicídio. 
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Mulher é presa
com droga em
ferry-boat em SL
Acusada de tráfico foi presa na Ponta da
Espera com 15 quilos de maconha em bolsa
Uma mulher, nome não revelado, acusada de trazer 15 quilos
de maconha da Baixada Maranhense para a capital maranhense, foi presa durante cerco
realizado pela equipe da Superintendência de Repressão ao
Narcotráfico (Senarc), no terminal da Ponta da Espera.
O delegado Breno Galdino, da
Senarc, informou que eles receberam uma denúncia anônima
que uma pessoa estava chegando
em São Luís via ferry-boat trazendo uma quantidade de droga
para ser distribuída para os traficantes da Grande Ilha.
De posse da informação, os policiais fizeram um cerco na Ponta
da Espera. Ainda segundo o delegado, eles fizeram uma vistoria

em um dos ferry-boat, com apoio
de cães farejadores, e acabaram
encontrando a maconha dentro
da bolsa de uma mulher, que foi
presa em flagrante.
A detida foi levada para sede da
Senarc, no Bairro de Fátima. Ela
disse que estava vindo de Mirinzal para São Luís, mas não sabia
que na sua bolsa havia droga. O
delegado declarou que as investigações vão continuar para identificar os outros envolvidos.
Mais prisões
Nove pessoas foram presas durante a Operação Tarô, realizada
em Miranda do Norte. Elas são
acusadas de tráfico de droga, associação criminosa e receptação
de motocicletas roubadas. 

Empresários são
presos no Piauí
Segundo a polícia, comerciantes são acusados de
vender carga roubada no interior do Maranhão
A Polícia Civil do Piauí constatou
que carga roubada no Maranhão
estava sendo comercializada por
proprietários de estabelecimentos comerciais das zonas Norte e
Leste da capital piauiense. Ainda
ontem, quatro empresários suspeitos de cometer esse tipo de crime foram retirados de circulação.
Segundo o delegado do Grupo
de Repressão ao Crime Organizado (Greco), Tales Gomes, as prisões ocorreram em cumprimento de ordem judicial nos bairros
Santa Sofia, Mocambinho e na região da Santa Maria da Codipi, na

capital piauiense. Os detidos vão
responder pelo crime de receptação qualificada.
Ainda segundo o delegado,
eles estavam comercializando
carga roubada nas cidades maranhenses de Grajaú e Jenipapo
dos Vieiras. A polícia ainda conseguiu recuperar centenas de fardos de arroz, feijão e várias caixas de óleo. Os produtos estão
avaliando em torno de R$ 300
mil. “As investigações continuam
e devem haver mais pessoas envolvidas nesse esquema criminoso”, disse o delegado. 

Mundo

OMS diz que mundo
deve bater 10 milhões
de casos de Covid-19
Organização disse estimar que o número de casos no mundo, que atualmente
está em torno de 9,3 milhões, chegará a 10 milhões na próxima semana
Force Ouvrière

GENEBRA
O diretor-geral da Organização
Mundial da Saúde (OMS), Tedros
Adhanom, disse nesta quarta-feira
estimar que o número de casos do
novo coronavírus no mundo, que
atualmente está em torno de 9,3
milhões, chegará a 10 milhões na
próxima semana.
Tedros disse também, em coletiva de imprensa, que apoia a decisão da Arábia Saudita de proibir peregrinos do exterior de participarem da peregrinação anual do Haj
para ajudar a conter a disseminação do vírus.
Ele disse que a OMS agora está
apoiando muitos países no enfrentamento das dificuldades de obter
concentradores de oxigênio, dispositivos que aumentam o fluxo de
oxigênio para ajudar na respiração
de pacientes de Covid-19. “A demanda está superando a oferta”,
disse ele.
Mike Ryan, chefe do programa

casos na última semana, disse ele.
Reino Unido
Ryan também afirmou que o programa de testes de coronavírus do
Reino Unido pode ajudar a mostrar
como o vírus se dissemina no país.
“A testagem no Reino Unido aumentou, o sistema de vigilância é
capaz de entender onde o Reino
Unido está”, disse ele, acrescentando que muitos países, incluindo o
Reino Unido, “lutaram arduamente” e estão executando uma saída
segura do isolamento.

Grupo de profissionais de enfermagem faz protesto pelas ruas de Paris

de emergências da OMS, disse
que a pandemia ainda não atingiu seu pico em muitos países das
Américas, e que “ainda é intensa”,
especialmente na América Central e do Sul.
“Eu caracterizaria a situação co-

mo ainda em evolução, ainda não
tendo atingido seu pico e provavelmente resultando em um número
elevados de novos casos e mortes
nas próximas semanas”, disse Ryan.
Muitos países da região registraram aumentos de 25% a 50% nos

Retomada no Irã
O número de mortos pela Covid19 no Irã se aproximou de 10 mil
após mais 133 novos óbitos registrados nas últimas 24 horas,
informou o Ministério da Saúde
iraniano nesta quarta-feira, o
que confirma a reversão de uma
queda das cifras diárias à medida que o país relaxa as medidas
de isolamento. 

Divulgação

Parque Disney World, cuja abertura estava prevista para 11 de julho

Disney sofre pressão
para adiar abertura
de parque na Flórida
Mais de 7 mil pessoas assinaram uma petição
para tentar adiar a reabertura do parque
ORLANDO
Grupos de pessoas estão pressionando a Disney a adiar a reabertura do parque Disney
World, na Flórida, que estava
prevista para 11 de julho, citando recentes picos nos casos
de Covid-19 no estado.
Na quarta-feira, mais de 7
mil pessoas assinaram uma petição, criada por Katie Belisle,
uma anfitriã da Disney World
Atrações, e endereçada ao prefeito de Orlando, Buddy Dyer,
e ao prefeito de Orange County,
Jerry Demings.

“Esse vírus não sumiu, e infelizmente só piorou neste Estado”, diz a petição. “Manter
nossos parques temáticos fechados até que os casos diminuam de forma sustentada
manteria nossos convidados,
funcionários e suas famílias em
segurança.”
Não foi possível localizar Belisle imediatamente para comentário.
Os parques da Walt Disney
estão fechados desde o mês
de janeiro para ajudar a conter a disseminação do coronavírus. 
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Novos deputados
estaduais tomam
posse na Assembleia
Legislativa do MA

Saiba como proceder
para devolver o auxílio
emergencial recebido
indevidamente

O presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
deu posse, ontem, à deputada Valéria Macedo
(PDT) e ao deputado Edivaldo Holanda (PTC),
este último na vaga do falecido Zé Gentil.
PÁGINA 5

Quem recebeu o auxílio emergencial, mas
não preencheu os requisitos para ter direito ao
benefício, poderá devolver os valores recebidos
indevidamente. O Ministério da Cidadania
disponibilizou uma página na internet com
o passo a passo para a devolução. PÁGINA 10

PESQUISA DO IBOPE

Maranhão é o quinto
estado em sintomas
de síndrome gripal

Mais de um milhão de pessoas apresentaram algum sintoma associado à síndrome gripal no mês de maio, no Maranhão. O que
corresponde, percentualmente, a 15,1% da população do estado. Considerando os números registrados, o percentual do Maranhão é o 5º
maior do país. Apenas Amapá (26,6%), Pará (21,3%), Amazonas (18,9%) e Ceará (16,5%) tiveram percentuais maiores. PÁGINA 3

Cobertura do Mercado do São Francisco é iniciada
Edivaldo Holanda Júnior, gestor da capital maranhense, implementa maior
pacote de reformas de mercados da história de São Luís e mantém obras
ainda nos mercados do Coroadinho, Anil, Monte Castelo, Santo Antônio, Praia
Grande, Cohab e Bom Jesus. PÁGINA 6

Projeto da Fake News é votado hoje no Congresso
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que hoje será um “dia
histórico” para o Congresso. Está marcada para este dia a votação do projeto
que propõe medidas de combate à propagação de notícias falsas. O projeto
colocará um “freio de arrumação” nas redes sociais. PÁGINA 7

GOVERNO FEDERAL

MAIS ORÇAMENTO

Deputado denuncia baixa
execução do orçamento

Casa da Mulher
deve se expandir
para o interior

Vice-líder do PCdoB, o deputado federal Márcio Jerry, voltou a denunciar a
falta de investimentos do governo federal no combate ostensivo da crise.
PÁGINA 5

Segundo o Ministério da Mulher, mais 25
unidades da Casa da Mulher Brasileira
devem ser instaladas no país até o ano
de 2021. O projeto inicial previa que a
construção dessas casas de acolhimento
fossem apenas em capitais. A proposta
é que as unidades sejam construídas
também no interior do país. PÁGINA 9
TEMPO E TEMPERATURA

PESQUISA

Metade das favelas
não se previne
PÁGINA 2

atrasa eleição 2020
BASTIDORES
APARTE Covid-19
Transparentes
É pouco provável que a Câmara dos Deputados vá promover mudanças
significativas na Proposta de Emenda Constitucional (PEC), aprovada
anteontem pelo Senado, que adia as eleições municipais do dia 4 de outubro para 15 de Novembro.

TÁBUA DE MARÉ
QUI 25/06/2020
04H26 ................ 0.5M
10H39 ................ 6.0M
16H51 ................ 0.7M
23H02 ................ 6.0M
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São Luís, quinta-feira, 25 de junho de 2020

CÂMARA

Fundeb permanente
deve ser votado
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que a proposta pode ser
votada nas próximas duas semanas

O

presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), disse que a proposta que torna permanente o Fundeb pode ser votada nas próximas duas semanas.“A deputada Dorinha (DEM-TO) deve ter o relatório
[da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 15/15 apresentado até
quinta-feira. Nós vamos trabalhar para aprovar o Fundeb nas próximas duas semanas, sabendo que o crescimento do valor vai ser um pouco mais
lento do que seria antes da pandemia.
Então, isso é uma questão que está
dada”, aﬁrmou Maia.
O deputado informou que outra
proposta deverá ser votada para garantir a recomposição do orçamento
voltado para a educação após a queda
de arrecadação de estados e municípios em virtude da pandemia do novo
coronavírus
. “Tem um outro tema que está sendo demandado pelos prefeitos, pelos
secretários de Educação, que é a perda de arrecadação do Fundeb.” De
acordo com Maia, esses recursos estarão dentro do auxílio emergencial a
estados e municípios, já aprovado pelo Congresso Nacional, no valor de R$
50 bilhões.
“Quando distribuímos os recursos,
como não vinculamos ao ICMS, ﬁcou
sendo uma transferência direta que
não entra na contabilidade para garantir os recursos da educação. É um
valor alto, mas o que tenho dito é que
temos que limitar esses valores a um
percentual relacionado a um valor
que o Congresso aprovou, relaciona-

do à transferência para estados e municípios na ordem de R$ 50 bilhões.”
Segundo o deputado, a Câmara discutirá mais duas medidas: a volta às aulas e um projeto que assegure o ambiente de ensino a distância para estudantes da rede pública.
“É a preocupação com a estrutura
de ensino para as crianças mais carentes, como elas vão fazer, nesse ambiente a distância, conseguir ter as
condições de ensino que uma criança
de uma família com situação ﬁnanceira melhor. São quatro projetos que
a gente vai precisar organizar para
que a gente possa ter um foco na educação que, de fato, precisa”, assegurou. Maia disse acreditar que a questão do Fundeb “vai avançar bem”, a
recomposição desses recursos, já que
a transferência para os estados não foi
na regra do ICMS. Ele lembrou que
houve queda de arrecadação dos municípios e destacou outra questão,
que é o impacto da tecnologia.
Votação
O partido defende ainda que o fundo receba dinheiro novo. “Seguimos
defendendo o aumento gradual da
participação da União, dos 10% atuais
para um mínimo de até 40%, em até
10 anos, e rechaçamos propostas antipedagógicas como a ‘premiação por
desempenho’, que tendem a reforçar
as desigualdades já tão acentuadas
em nosso país”, argumentam oito deputados do partido que assinam o requerimento.

Fundo
O Fundeb é a principal fonte de recursos da educação básica, respondendo por mais de 60% do ﬁnanciamento de todo o ensino básico do
país, etapa que vai do infantil ao ensino médio. O fundo é composto por recursos que provêm de impostos e
transferências da União, estados e
municípios. Criado em 2006, o Fundeb tem validade até o ﬁm deste ano.
A deputada Professora Dorinha Seabra Rezende já anunciou que vai
propor o aumento da participação da
União no fundo, de 10%, para um percentual entre 15% e 30%, dependendo
da rede de ensino. A ideia é que o aumento da participação da União seja
gradativo, de 1,5% por ano.
Gestores municipais
Em posicionamento público, a Undime diz que a grande preocupação
dos gestores neste momento “é que a
vigência do Fundeb expira em 2020 e
o Brasil passa por uma crise sem precedentes causada pela Covid-19”.
“Por isso, é urgente aprovar o Fundeb permanente e deﬁnir novos recursos orçamentários, para a educação brasileira não entrar em colapso”,
aﬁrma o comunicado. Os gestores reivindicam, entre outros pontos, o aumento progressivo do percentual de
complementação da União, cuja proposta inicial era dobrar para 20% no
primeiro ano de vigência do fundo,
aumentando progressivamente em
2% ao ano até atingir 40% de complementação.

"DIA HISTÓRICO"

Fake News deve ser votada hoje no Congresso
PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO

PRESIDENTE DO SENADO, DAVI ALCOLUMBRE, ACREDITA QUE VOTAÇÃO PODE SER UM MARCO HISTÓRICO PARA O BRASIL
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aﬁrmou que a próxima quinta-feira (25) será um “dia histórico”
para o Congresso Nacional. Está marcada para este dia a votação do projeto 2.630/2020, que propõe medidas de
combate à propagação de notícias falsas. Para Alcolumbre, o projeto colocará um “freio de arrumação” nas redes sociais para evitar a propagação
de fake news.
“Acho que será um dia importante e
histórico para o parlamento brasileiro. Votarmos esse projeto, que vai nortear as mídias sociais, respeitando a liberdade de expressão, mas colocando
um freio de arrumação nas agressões,
nas ameaças, nas ofensas que milhões
de brasileiros sofrem nas redes sociais”, disse ele durante a sessão de hoje
(23) do Senado.
Alcolumbre classiﬁcou as milícias
virtuais como “uma máquina que
agride a honra das pessoas”. Ele também teceu elogios ao relator do PL no
senado, Ângelo Coronel (PSD-BA).
Coronel, além de relator do PL, é pre-

sidente da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito (CPMI) que investiga a disseminação de notícias falsas,
com vista a atingir reputações, sobretudo de políticos. “Não tenho dúvida
que, de maneira equilibrada, ponderada, votaremos um projeto conciliatório do ponto de vista do Parlamento
mas, ao mesmo tempo, que norteie
essas agressões e ataques que milhões
de brasileiros sofrem todos os dias”,
concluiu o presidente da Casa.
Adiamento
O projeto institui a Lei Brasileira de
Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, criando mecanismos para garantir mais transparência nas redes sociais e em serviços
de troca de mensagens, como o WhatsApp. Ele esteve pautado para votação
no plenário ainda no início de junho,
mas foi retirado de pauta para que Coronel pudesse ouvir mais opiniões
dos colegas parlamentares.
No dia 2 de junho, 35 entidades assinaram uma nota defendendo o adi-

amento da votação e pedindo um debate mais amplo a respeito do tema
antes da sua votação. Dentre essas entidades, estão a Associação Brasileira
de Jornalismo Investigativo (Abraji) e
o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), A preocupação delas é que o projeto possa
restringir liberdades individuais e violar direitos fundamentais. Alguns senadores ainda seguem resistentes a
votar o PL neste momento. Álvaro Dias (Podemos-PR), líder do seu partido
no Senado, apresentou requerimento
para adiar a votação. Para ele, o tema
deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A comissão, no
entanto, está com as atividades interrompidas desde quando foi instituído
o sistema remoto de votação, por conta da pandemia do novo coronavírus.
Plínio Valério (PSDB-AM) também
defende a votação do projeto após o
ﬁm da crise da covid-19. Para Eliziane
Gama (Cidadania-MA), o projeto deve
ser mais lapidado antes de seguir para
o plenário.

Mudanças no CTB
propostas por Juscelino
Filho são aprovadas
RAIMUNDO BORGES
O Plenário da Câmara dos Deputados terminou de
aprovar ontem, em segunda votação, o texto-base do
projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro. Entre
outros pontos, a proposta aumenta a validade da CNH
para dez anos e vincula a suspensão do direito de dirigir
por pontos à gravidade da infração. O que ﬁcou para ser
votado ontem foram os destaques apresentados pelos
partidos ao substitutivo do relator, deputado Juscelino
Filho (DEM-MA), para o Projeto de Lei 3267/19, do Poder Executivo. No seu parecer foram incluídas ideias
contidas em 110 emendas, de autoria de 45 deputados.
Ele disse que retirou pontos de resistência, como o ﬁm
da cadeirinha obrigatória. “A tônica deste trabalho foi
aproveitar ao máximo todas as contribuições, visando
sempre em primeiro lugar à segurança no trânsito, junto
com a proteção à vida, à redução do número de acidentes e, consequentemente, à diminuição do número de
mortes e de lesões”, declarou.
Validade da CNH
De acordo com o substitutivo, a CNH terá validade de
dez anos para condutores com até 50 anos de idade. O
prazo atual, de cinco anos, continua para aqueles com
idade igual ou superior a 50 anos. Já a renovação a cada
três anos, atualmente exigida para aqueles com 65 anos
ou mais, passa a valer apenas para os motoristas com 70
anos de idade ou mais. Os motoristas que exercem atividade remunerada em veículo deverão renovar a cada
cinco anos.
Exame médico
Quanto aos exames médico e psicológico, o substitutivo acaba com a necessidade de os proﬁssionais serem
credenciados perante os órgãos de trânsito estaduais,
introduzindo na lei a exigência do Contran de que eles
tenham titulação de especialista em medicina do tráfego e psicologia do trânsito. Médicos e psicólogos terão
três anos a partir da publicação da futura lei para obterem essa especialização. O texto cria ainda um processo
de avaliação do serviço, tanto por parte dos examinados
quanto por parte dos órgãos de trânsito em cooperação
com os conselhos regionais de medicina e de psicologia. Todas as mudanças feitas pelo projeto valerão depois de 180 dias da publicação da futura lei.
Pontuação
Quanto à pontuação a partir da qual a pessoa tem o
direito de dirigir suspenso, o texto de Juscelino Filho estabelece uma gradação de 20, 30 ou 40 pontos em 12
meses conforme haja infrações gravíssimas ou não. Atualmente, a suspensão ocorre com 20 pontos, independentemente de haver esse tipo de infração. Assim, o
condutor será suspenso com 20 pontos se tiver cometido duas ou mais infrações gravíssimas; com 30 pontos
se tiver uma infração gravíssima; e com 40 pontos se não
tiver cometido infração gravíssima nos 12 meses anteriores. Para o condutor que exerce atividade remunerada,
a suspensão será com 40 pontos, independentemente
da natureza das infrações. Isso valerá para motoristas de
ônibus ou caminhões, mas também para os taxistas e
motoristas de aplicativo ou mesmo mototaxistas. Entretanto, se o condutor pertencente a esse grupo quiser
participar de curso preventivo de reciclagem quando,
em 12 meses, atingir 30 pontos, toda a pontuação da
carteira será zerada. Atualmente, essa possibilidade
existe para aqueles com carteiras do tipo C, D ou E se
acumulados 14 pontos.
Exame toxicológico
Juscelino Filho manteve a exigência de condutores
com carteiras das categorias C, D e E fazerem exame toxicológico na obtenção ou renovação da CNH e a cada
dois anos e meio. Para adaptar os prazos em razão das
validades diferenciadas da carteira, somente os motoristas com menos de 70 anos precisarão fazer novo exame depois de dois anos e meio da renovação. Atualmente, quem tem 65 anos ou mais precisa repetir o exame
depois de um ano e meio, periodicidade que passa a ser
exigida para aqueles com 70 anos ou mais. O relator incluiu no código uma multa de cinco vezes o valor padrão, pontuação de infração gravíssima, penalidade de
suspensão do direito de dirigir por três meses e necessidade de apresentar exame com resultado negativo para
acabar com a suspensão. A multa será aplicada se o infrator for pego conduzindo veículo para o qual seja exigida habilitação nas categorias C, D ou E e também para
aquele que exerce atividade remunerada com esse tipo
de veículo e não comprovar a realização do exame toxicológico periódico quando da renovação da CNH.
Retenção de CNH
Na penalidade por dirigir com velocidade 50% superior à permitida na via, o deputado Juscelino Filho retirou a apreensão da CNH e a suspensão imediata do direito de dirigir. Esta suspensão passará a depender de
processo administrativo.
Cadeirinha
Outro ponto polêmico, o uso da cadeirinha ou assento elevado por crianças, foi incorporado ao código, que
já prevê multa gravíssima por transporte de crianças
sem observar as normas de segurança da lei. O relator
acrescentou o limite de altura de 1,45m à idade de dez
anos. Atualmente, o código apenas especiﬁca que as crianças devem ir no banco traseiro.
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E-mail: nedilsonmachado@gmail.com
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Retomada dos hotéis

Festa e Covid-19

“Retomada Segura do Setor de Hospedagem” foi o tema da capacitação para o trade
turístico do Polo Lençóis e Delta realizada no
formato de videoconferência, sob o comando da Secretaria de Estado do Turismo. O objetivo é 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.

No último ﬁm de semana, duas festas de
aniversário, organizadas por socialites brasilienses, deram o que falar nas redes sociais.
No meio da pandemia de coronavírus, as duas decidiram comemorar seus aniversários
reunindo amigos. Para tentar aplacar o problema da aglomeração em tempos de distanciamento social, uma das anﬁtriãs contratou duas enfermeiras para fazerem testes
rápidos da covid-19 nos convidados. Pode?

Pra curtir
Será exibido, excepcionalmente, nesta
quinta-feira, o BatePalco TAA, que traz
como convidada uma
das coreógrafas mais
respeitadas do mundo, a carioca Deborah
Colker.

O premiado fotógrafo Meireles Jr.
Está recebendo muitos cumprimentos pela belas fotos que estão ilustrando um vídeo promocional que a
Fribal produziu em homenagem ao
São João do Maranhão, para exibição
nas redes sociais.Toda a cultura junina maranhense desﬁla em imagens
ricas de brilho, com sonoplastia que
remete à batida de tambores na esmerada edição da Centopéia Filmes
com texto de Cássia Melo. “É Povo, É
Brilho, É Fé”, diz uma parte do texto
cujo objetivo maior é reforçar em cada maranhense o orgulho de pertencer a esse rico universo que une religiosidade, resistência e tradição. Para Meireles, o projeto é mais uma boa
demonstração de valorização da cultura maranhense.

Ela vai falar dos laços
e conexões estruturados pela dança, além
do seu mais novo espetáculo: Cura.

O professor, quadrinista e animador Beto Nicácio, é o convidado do
projeto “Do Nosso Jeito”, às 20h, de hoje.
Com transmissão gratuita pelas redes sociais: @cultura.ufma e
ufma.cultura, o pesquisador falará sobre a
‘Linguagem do Desenho Animado na Escola: Apreciação, Conhecimento e Produção”.
O projeto extensionista
da UFMA oferece semanalmente uma programação multicultural online.

O empresário Henrique Almeida (Octopus)
é o coordenador geral
do projeto social Multiplicação, que está arrecadando doações em
condomínios da
Ilha.Um belo exemplo
de solidariedade e que
promete ampliar doações em São Luís. A
ação teve adesão das
empresas Actus 360,
Assecon, Condomaxx,
Consad, Grupo Clasi,
InterMídia Comunicação Integrada, Santê,
Servgroup, entre outras.

Aquarela junina

Captação de recursos

Eleição do Corregedor

A Oﬁcina Aquarela Junina, com Rosiane Bastos, a partir das 17h, é uma das atrações do São
João Digital promovido pelo Sebrae Maranhão e
Secretaria de Estado de Turismo (Setur). A iniciativa no formato digital está permitindo o público vivenciar, em casa, os festejos juninos, para
celebrar a cultura, o turismo e a gastronomia
maranhense. São quatro dias de oﬁcinas com
diversas orientações e dicas para os empreendedores, apresentações culturais e transmissões
ao vivo. A programação pode ser acompanhada
pelas redes sociais do Sebrae e Setur.

Em tempos incertos como o que vivemos, o
Terceiro Setor vem lidando com os reﬂexos da
pandemia e tendo diﬁculdades para dar continuidade às suas atividades. Diante disso, a Ambev, por meio do VOA, programa voluntariado
de mentoria para ONGs da companhia, se uniu
à Associação Brasileira de Captadores de Recursos para participar e patrocinar a 12ª edição do
Festival ABCR 2020, maior conferência de captação de recursos da América Latina. O evento
acontecerá nos dias 29 e 30 deste mês e pela primeira vez será integralmente online.

Quatro procuradores de justiça estão concorrendo ao cargo de corregedor-geral do Ministério Público do Maranhão, biênio 2020-2022.
São candidatos por ordem de inscrição: Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro,
Marco Antônio Anchieta Guerreiro, Sandra Lúcia Mendes Alves Elouf e Themis Maria Pacheco
de Carvalho.
As inscrições dos candidatos foram encerradas nesta terça-feira, 23, e a eleição acontece na
sexta-feira, 26, das 8h às 12h, mediante voto eletrônico, secreto e uninominal. .

Com uma carreira
traduzida pela inquietação e gosto pela
diversidade, Deborah
Colker fundou em
1994 a companhia de
dança que leva seu
nome, deixando a sua
marca impressa no
mundo das artes cênicas.
Domingo, 28, tem live
da rainha Daniela
Mercury para celebrar a diversidade e o
respeito, pelo Dia Internacional do Orgulho LGBTQ+.
O encontro será na
casa da artista, em
Salvador (BA), a partir das 18h, e a transmissão ocorre em
seu canal oﬁcial do
Youtube.
A Globo vai usar efeitos especiais para levar cenas de beijos ao
ar em suas novelas.
Prestes a retomar
gravações de suas
produções e com forte protocolo de segurança contra o novo
coronavírus, emissora optou por usar a
tecnologia ao invés
de gravar os esquetes.

VIDA

oimparcial.com.br
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SALÁRIOS DE ATÉ R$ 5 MIL

MARANHÃO

Casa da Mulher
Brasileira no interior

Ibama abre inscrições
para 841 vagas
DIVULGAÇÃO

Com orçamento maior, Casa da Mulher Brasileira chegará ao interior do Maranhão.
Mais 25 unidades devem ser instaladas no país até o ano de 2021

F

AS PROVAS SERÃO REALIZADAS EM 14 ESTADOS E NO DF

uncionando atualmente em
Curitiba, São Paulo, Campo
Grande, Fortaleza, São Luís e
Boa Vista, o ministério informou que o projeto da Casa da Mulher
Brasileira irá passar por mudanças. A
proposta é que as unidades sejam
construídas também no interior do
país.
Segundo o Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos
(MMFDH), mais 25 unidades da Casa
da Mulher Brasileira devem ser instaladas no país até o ano de 2021. O projeto inicial previa que a construção
dessas casas de acolhimento fossem
apenas em capitais.
O Ministério informa ainda que locais já existentes poderão ser utilizados para abrigar essas unidades de
acolhimento, casas menores também
serão construídas para o atendimento, que contará com a quatro tipos de
conﬁguração desses espaços.
Segundo o Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos, a reestruturação do programa também
vai permitir que o custo por unidade,
que hoje é de aproximadamente R$13
milhões, seja perto de R$ 823 mil.

Orçamento

De acordo com o órgão, os recursos
para esses espaços que realizam atendimento humanizado e especializado
à mulher em situação de violência doméstica, terão um aumento de 222%
este ano.
O orçamento em 2020, para implementação da Casa da Mulher Brasileira receberá R$ 61,2 milhões. Em 2019,
foram destinados R$ 19 milhões para
o projeto.
Em sua maioria, parte dos recursos
será por meio de emendas parlamen-

A CASA DA MULHER BRASILEIRA FUNCIONA 24H DE PLANTÃO NO JARACATY, EM SÃO LUÍS
tares destinadas pela bancada feminina no Congresso, no valor de R$ 126
milhões. No entanto, a utilização desse recurso depende de liberação do
Ministério da Economia.Até agora
apenas R$ 5 milhões chegaram ao
projeto, tendo em vista a pandemia
do novo coronavírus no país. Segundo
o ministério, a liberação dos valores
no segundo semestre deve acontecer

de forma mais rápida. O espaço reúne
no mesmo local vários serviços: Juizado Especial; Núcleo Especializado da
Promotoria; Núcleo Especializado da
Defensoria Pública; Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher;
alojamento de passagem; brinquedoteca para os ﬁlhos das vítimas; apoio
psicossocial e capacitação para autonomia econômica.

EMPREENDIMENTO

Agência de criativos é fundada em meio à crise

Foram abertos prazos de inscrições para o concurso
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) destinado a preencher 841
vagas temporárias para combate a incêndios ﬂorestais
em 14 estados e no Distrito Federal.
Ao todo, foram publicados editais com postos no Maranhão, Acre, Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais,
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí,
Rondônia, Tocantins, Rio de Janeiro e Ceará, além do
DF. Há oportunidades para brigadista, chefe de esquadrão, chefe de brigada e supervisor de brigada (federal e
estadual), com salários entre R$ 1.045 e R$ 5.225. Os
contratos terão duração de cinco ou seis meses, a depender da localidade de cada vaga.
Para disputar as funções de brigadista e chefe de esquadrão basta ser alfabetizado. No caso de chefe de brigada e supervisor de brigada estadual, a seleção requer
ensino médio. Já para supervisor de brigada federal, a
exigência é de curso superior.
Também é necessário que os concorrentes possuam:
• idade entre 18 e 59 anos
• curso de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou
ICMBio (para brigadista, chefe de esquadrão e chefe de
brigada)
• experiência em atividades de incêndios ﬂorestais, gestão ambiental e/ou recuperação de áreas degradadas
(para supervisor de brigada estadual e federal)
Como se inscrever
Os interessados em participar do concurso Ibama devem ﬁcar atentos aos prazos para cadastro, uma vez que
as datas variam conforme a lotação. Os cronogramas seguem os seguintes períodos:
• supervisor de brigadas estadual: de 23 de junho a 3 de
julho
• supervisor de brigadas federal: de 25 a 26 de junho
• brigadista, chefe de esquadrão e chefe de brigada: de
23 de junho a 7 de julho

CERTAME

Marinha abre mais de
100 postos de trabalho

DIVULGAÇÃO

INTERESSADOS DEVEM SE INSCREVER ATÉ 30 DE JUNHO

GILMARQUES DE CASTRO E JOSIANY LIMA PERCEBERAM QUE O MAIOR DESAFIO DOS EMPRESÁRIO SERIA MIGRAR PARA VENDA DIGITAL
PATRÍCIA CUNHA
A pandemia causada pelo novo coronavírus desencadeou uma crise que
impactou pequenas e médias empresas brasileiras de forma inesperada.
Focados em encontrar uma maneira
de ajudar os pequenos empreendedores, o casal Gilmarques de Castro e
Josiany Lima perceberam que o maior
desaﬁo dos donos de negócios seria
migrar a experiência de venda para o
digital. Maranhense da cidade de Pedreiras, Josyane mora há 9 anos em
São Paulo, e trabalha com comunicação corporativa. Agora, com a pandemia e a crise que veio como consequência, montou a agência para
ajudar os pequenos empreendedores

nessa mudança de quadro da economia. Da perspectiva das áreas de marketing e design, o casal teve a ideia de
auxiliar esses microempreendedores
a entenderem e criarem estratégias
para este novo cenário. “O mercado
mudou rápido, e todos nós devemos
mudar com ele. O foco da Mocap é
exatamente esse, rever as necessidades do negócio e possibilitá-lo a utilizar a tecnologia a seu favor”, aﬁrma
Josiany, pós-graduada em marketing
estratégico pela Mackenzie.
A agência assessora empresas a redescobrir como se comunicar de maneira criativa e manter um canal de
comunicação com o seu público. Gilmarques, um dos fundadores da
agência, diz que o fechamento do

mercado gerou uma necessidade nos
pequenos empreendedores de migrarem as vendas para os canais digitais,
porém eles esbarram na falta de conhecimentos básicos como as estratégias de redes ou como ter um servidor
na nuvem, utilizar WhatsApp para
vendas e como alcançar seu público
online. No perﬁl online o casal também aborda conteúdos e tipos de serviço que podem ser oferecidos por
meios digitais, como as redes sociais e
websites.
Autodenominados como um grupo
de criativos, a agência tem a missão
de adaptar os negócios a toda essa parafernália digital por meio da oferta
adequada de serviços de metodologias do design e marketing.

A Marinha do Brasil divulgou a abertura do novo Processo Seletivo que tem como objetivo o ingresso ao curso da Escola de Formação de Oﬁciais da Marinha Mercante (Efomm) em centros de instrução dos estados do
Rio de Janeiro e Pará. Os cursos iniciam no dia 25 de janeiro de 2021.
Os dois primeiros semestres letivos serão compostos
por disciplinas comuns às habilitações de Máquinas e
Náutica. Vale ressaltar ainda que o curso será constituído por dois períodos, sendo o primeiro composto por
seis semestres letivos, em regime de internato, com saídas aos ﬁnais de semana, feriados e férias escolares, e o
segundo com duração mínima de 12 meses de efetivo
embarque e que deve ser completado em, no máximo,
24 meses. Esta segunda etapa é realizada em embarcações mercantes, de apoio marítimo, e/ou plataformas,
quando os alunos, como Praticantes de Oﬁcial de Máquinas ou de Náutica, terão a oportunidade de aplicar e
praticar os conhecimentos adquiridos durante o período acadêmico.
Em decorrência de acordos internacionais, cinco outras vagas em cada centro de instrução estão reservadas
para alunos estrangeiros. Caso alguma dessas vagas não
seja ocupada, poderá ser preenchida por candidato brasileiro.
Inscrições e taxas
Para participar, os interessados devem se inscrever no
período de 15 a 30 de junho de 2020, por meio do endereço eletrônico especíﬁco da Marinha do Brasil. Há a taxa de participação correspondente ao valor de R$ 65,
com possibilidade de solicitar a isenção entre os dias 15
e 17 de junho de 2020.
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INTERIOR

RECEBIDO INDEVIDAMENTE

Saiba como devolver
auxílio emergencial

Operação prende alvos
por furto de energia

Dados da Controladoria-Geral da União (CGU) mostram a existência de 206.197
pagamentos com indícios de irregularidade no recebimento da 1ª parcela do benefício
DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO

Q

uem recebeu o auxílio
emergencial, mas não preencheu os requisitos para
ter direito ao benefício de
três parcelas mensais de R$ 600, poderá devolver os valores recebidos indevidamente. O Ministério da Cidadania disponibilizou uma página na
internet com o passo a passo para a
devolução.
Dados da Controladoria-Geral da
União (CGU) mostram a existência de
206.197 pagamentos com indícios de
irregularidade no recebimento da primeira parcela do benefício e 37.374
pagamentos com os mesmos indícios
de irregularidade na segunda parcela. A CGU disse que os cruzamentos
feitos, relacionados ao mês de maio,
indicam a existência de pagamentos a
318.369 agentes públicos incluídos
como beneﬁciários do auxílio.
O trabalho é fruto do acordo de cooperação técnica (ACT) ﬁrmado entre
a CGU e o Ministério da Cidadania em
abril, com o objetivo de evitar desvios
e fraudes, garantindo que o auxílio seja pago a quem realmente se enquadra nos requisitos deﬁnidos para o
seu recebimento. A CGU informou
que os cruzamentos de informações
não conseguem especiﬁcar se as pessoas portadoras desses CPFs cometeram fraude ou se tiveram suas informações pessoais usadas de forma indevida. “Já foram identiﬁcadas, por
exemplo, situações como pessoas que
possuem bens ou despesas que indicam incompatibilidade para o recebimento do auxílio, como proprietários
de veículos com valor superior a R$ 60
mil; doadores de campanha em valor

EMPRESAS E ESTABELECIMENTOS FORAM ALVO DA OPERAÇÃO

MAIS DE 200 MIL PESSOAS RECEBERAM O AUXÍLIO DE R$ 600 DE FORMA INDEVIDA
maior do que R$ 10 mil; proprietários
de embarcações de alto custo; além
de beneﬁciários com domicílio ﬁscal
no exterior. Além disso, embora o público-alvo do programa inclua trabalhadores autônomos e microempreendedores individuais (MEI), foram
identiﬁcados entre os beneﬁciários
sócios de empresas que têm empregados ativos”, disse a CGU.
A CGUrevelou que o montante de
recursos para os pagamentos feitos
aos 318.369 servidores, em maio, foi

de R$ 223,95 milhões. “Na esfera federal, são 7.236 pagamentos a beneﬁciários que constam como agentes públicos federais, com vínculo ativo no
Sistema Integrado de Administração
de Pessoal (Siape), e 17.551 pagamentos a CPF que constam como servidores militares da União, ativos ou inativos, ou pensionistas. Nas esferas estadual, distrital e municipal, foram
identiﬁcados 293.582 pagamentos a
agentes públicos, ativos, inativos e
pensionistas”, informou.

Deﬂagrada pela Superintendência de Estado de Investigação Criminal (Seic), por meio do Departamento
de Defesa de Serviços Delegados (DDSD), a “Operação
Pandemia” prendeu alvos por furto de energia através
de fraudes, ocorridas nos municípios de Sucupira do
Norte, Zé Doca, Pinheiro e São Vicente Ferrer.
Durante a operação iniciada no povoado Anajá, no
município de Sucupira do Norte, a 503 km de São Luís, a
Fazenda Colorado, que possui um dos maiores plantios
de soja por irrigação do Maranhão, foi ﬂagrada realizando furto de energia.
Já no povoado Nova Conquista, na cidade de Zé Doca,
a 302 km da capital, duas madeireiras foram ﬂagradas
na mesma situação. Além disso, também foram apreendidos no local: transformadores, postes, cabos e cruzetas furtados da empesa Equatorial Maranhão.
Em Pinheiro, a 333 km de São Luís, um suspeito, responsável pela Cerâmica Ouro Banco, foi preso em ﬂagrante também por furto de energia elétrica, sendo conduzido para a delegacia regional do município.
Segundo informações da Equatorial, do total arrecadado, cerca de 10% da energia é furtada, o que ocasiona
uma perda de faturamento no valor de R$ 340 milhões
por ano, além de comprometer a segurança da população e a qualidade da energia.
Além das fazendas e madeireiras, prédios públicos do
interior do estado também registraram situações semelhantes.

CAXIAS

Suspeitospresospor
Devolução pode ser feita por canais do Governo caçailegalnoMaranhão
POLÍCIA MILITAR

Após acessar a página, para devolução das parcelas recebidas fora dos
critérios que permitem o recebimento
do auxílio, basta seguir as orientações
abaixo:
• 1. Informar o CPF do beneﬁciário
que irá fazer a devolução;
• 2. Selecionar a opção de pagamento
da GRU – “Banco do Brasil” ou “qualquer banco”.
Para pagamento no Banco do Brasil, basta marcar a opção “Não sou um
robô” e clicar no botão “Emitir GRU”.
Para pagamento em qualquer banco, é necessário informar o endereço
do beneﬁciário, conforme informações que serão pedidas após selecionar “Em qualquer Banco”, marcar a
opção “Não sou um robô” e clicar no
botão “Emitir GRU”.
De posse da GRU, é necessário fazer o pagamento nos diversos canais
de atendimento dos bancos como a
internet, os terminais de autoatendimento e os guichês de caixa das agências, lembrando que a GRU com opção de pagamento no Banco do Brasil
só pode ser para canais e agências do
próprio banco”.

Auxílio emergencial

O auxílio é um benefício do governo federal, destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores
individuais (MEI), autônomos e desempregado e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no enfrentamento à crise causada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).
De acordo com o ministério, será preciso gerar uma Guia de Recolhimento
da União (GRU) para fazer a devolução.
Quem tem direito ao auxílio?
Tem direito ao benefício o cidadão
maior de 18 anos, ou mãe com menos
de 18, que atenda aos seguintes requisitos:
• Pertença a família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo (R$ 522,50), ou cuja renda familiar total seja de até três salários mínimos (R$ 3.135,00);
• Que não esteja recebendo benefício
previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou outro programa de
transferência de renda federal, exceto
o Bolsa Família;
• Que não tenha recebido em 2018

rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70;
Esteja desempregado ou exerça
atividade na condição de:
• Microempreendedor individual
(MEI);
• Contribuinte individual da Previdência Social;
• Trabalhador informal, de qualquer
natureza, inclusive o intermitente
inativo.
Não tem direito ao auxílio o cidadão que:
• Pertence à família com renda superior a três salários mínimos (R$
3.135,00) ou cuja renda mensal por
pessoa da família seja maior que meio
salário mínimo (R$ 522,50);
• Tem emprego formal;
• Está recebendo seguro desemprego;
• Está recebendo benefícios previdenciários, assistenciais ou benefício
de transferência de renda federal,
com exceção do Bolsa Família;
• Recebeu rendimentos tributáveis
acima do teto de R$ 28.559.70 em
2018, de acordo com declaração do
Imposto de Renda.

FORAM APREENDIDAS ARMAS, MUNIÇÃO E ANIMAIS ABATIDOS
DA REDAÇÃO
A Polícia Militar do Maranhão, por meio do 2º BPM,
prendeu quatro pessoas por caça ilegal e apreendeu 4
armas de fogo durante a Operação Bairro Seguro na zona rural de Caxias, a 360 km de São Luís.
Os policiais abordaram um veículo em uma estrada
que dá acesso ao Povoado Santa Cruz e durante a revista
encontraram três espingardas calibre 28, uma espingarda, além de 41 cartuchos calibre 28, oito badoques, quatro suportes para ﬁxação de arma de fogo, cinco facões,
três facas peixeiras e cinco tatus inteiros abatidos. Já o
veículo revistado não possuía registro de roubo ou furto.
Segundo o tenente coronel Jurandy, comandante do
2º BPM, a Operação Bairro Seguro é realizada diariamente nas zonas urbana e rural de Caxias, com o objetivo de prevenir e reprimir as ações criminosas e garantir
a segurança da comunidade.
Após a prisão, os suspeitos e todos os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Caxias para as providências cabíveis.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública
(SSP), com esta ação, a polícia contabiliza um total de
144 armas de fogo apreendidas na área do 2º BPM neste
ano.
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Senado aprova novo marco legal do saneamento
básico e texto segue para sanção presidencial
PÁG. 12

Boletim da
SES registra
1.293 novos
casos da
Covid-19 no
Maranhão

Duarte Jr pede
prorrogação
da validade de
autorizações de
restaurantes, bares
e casas de eventos

Brasil chega a
53,8 mil mortes
por Covid-19
e TCU aponta
falta de estratégia
do governo

PÁG. 2

PÁG. 12

INFORME JP – PÁG. 3

STF proíbe
redução de salário
de servidores
por estados e
municípios para
adequar despesas
PÁG. 11

Aprovada pelo Senado

PEC QUE ADIA ELEIÇÕES SOFRERÁ
MUDANÇAS NA CÂMARA, PREVEEM
DEPUTADOS DA BANCADA DO MA

Maioria dos parlamentares acredita que o pleito deve ser mantido em outubro, com um
rigoroso protocolo de segurança sanitária para a população
A Câmara dos Deputados tende a não acatar a proposta
aprovada pelo Senado Federal, de adiamento das eleições
municipais de 2020. É o que avaliam deputados federais

mantido o atual calendário eleitoral, com a realização
do pleito no dia 4 de outubro.

que integram a bancada do Maranhão no Congresso.
Em contato com a reportagem do Jornal Pequeno, em
Brasília, a maioria dos maranhenses defende que seja

PÁG. 3 E 7

A. BAETA

Crime do Quintas do Calhau

Mercado do São Francisco está recebendo treliças de
aço, estruturas metálicas que vão dar sustentação ao
telhado

Prefeito de São Luís
inicia reforma do
Mercado da Vila
Bacanga e avança
com cobertura do
São Francisco

EMPRESÁRIO
CHEGA PRESO EM
SÃO LUÍS E NEGA
TER MANDADO
MATAR EX-ESPOSA
E A FILHA

Geraldo Abade Souza chegou ontem em São Luís, vindo de
Imperatriz, onde foi preso no último sábado

Na tarde de ontem (24), durante interrogatório na polícia, o empresário Geraldo Abade Souza, apontado como mandante do duplo
feminicídio que vitimou sua ex-mulher e a ﬁlha dela, negou participação nos crimes. PÁG. 12

Assembleia promulga lei
e aprova novos projetos de
combate à pandemia da Covid

A prefeitura de São Luís iniciou a construção da cobertura
do Mercado do São Francisco e as obras do Mercado da
Vila Bacanga, onde será executada ampla reforma.
PÁG. 9

O presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, conduziu, nessa
quarta-feira (24), os trabalhos da segunda sessão ordinária realizada após
o período de restrições por conta da pandemia do novo coronavírus.
Na ocasião, foi promulgada a lei do deputado César Pires que obriga
planos de saúde a agilizar assistência a pacientes de Covid-19, e
aprovados outros projetos de interesse da população maranhense.

PÁG. 4

Cotação – Comercial C. R$ 5,3231 | V. R$ 5,3246 – Turismo C. R$ 5,12 | V. 5,55 – Euro C. R$ 6,0047 | V. R$ 6,008 – Libra C. R$ 6,6275 | V. R$ 66,631 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Baixamar – 3:36 0,8 m | 1ª Preamar– 9:37 5,6 m 2ª Baixamar– 16:10 0,6 m | 1ª Preamar–22:13 5,3 m
Loteria – Mega Sena – 2273 (24/06/2020) 15-16-20-38-40-58 | Lotofácil – 1984 (24/06/2020) – 02-04-05-10-11-12-13-14-16-19-20-21-23-24-25 |
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK

Relator da PEC
do adiamento das
eleições diz que
proposta mantém
período de rádio,
televisão e internet
PÁG. 7

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

24° – 31°
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Noite
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Atos, Fatos & Baratos

“A felicidade mais elevada é aquela
que corrige os nossos defeitos e equilibra as nossas debilidades”.
(Johann Goethe )

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

Patrícia Rabêlo
Bogéa de Matos
Fisioterapeuta
Esp. Microﬁsioterapia, Leitura Biológica, Terapia Manual,
Terapia Cranio Sacral e Psych-k

Atendimento Online: (98) 98105-1414

Os perigos da
inversão da ordem
Experiências e/ou momentos
vividos num dia podem nos
afetar e nos levar a sintomas de
exaustão e cansaço tanto físico
como mental. Os exemplos são
muitos e variados:
– demandas excessivas de
atividades para crianças, trabalho em excesso, desatenção
com a qualidade de vida para
o adulto;
– menos contato com a natureza e mais inovação tecnológica;
– menos alimentos vivos e
mais alimentos industrializados;
– poucas pausas, menos sono e
mais cobrança, mais tarefas…
E assim muitos vivem quase
‘afogados’ em uma rotina de
vida perigosa e hostil, fazendo
muito e sentindo pouco.

Em vários momentos, sem
nem percebermos, a ordem é
invertida e o entender passa a
ser prioridade, a ponto de o ser
humano esquecer do sentido e
de sentir.
Como consequência, pode
sentir medo de sorrir e, mais
ainda, de conﬁar. Medo de expressar seus sentidos e sonhos
entra na crença limitante e
disfuncional da ordem inversa
de forma cruel consigo mesmo
e com todos que estão à sua
volta.
A ‘miopia’ se torna tão forte,
que nem conseguem mais
enxergar quem são de verdade,
porque entram em zona de
conforto e acostumam a ‘vestir
a camisa do lado avesso’.
Resgate sua origem e seja
quem verdadeiramente você é.

Emitida portaria que estabelece
o retorno do estágio curricular
obrigatório no âmbito da Saúde
A Secretaria de Estado da Saúde
(SES), por meio da Portaria Nº
399, estabeleceu o retorno do
estágio curricular obrigatório para
estudantes da saúde de instituições de ensino superior das redes
pública e privada, conveniadas
com a gestão estadual, desde
terça-feira (23). A determinação
é resultado das novas estratégias
de enfrentamento ao coronavírus executadas pelo Governo do
Maranhão, que também garantiu
a retomada gradual de diversas
atividades, conforme o Decreto
Estadual nº 35.821.
“A colheita de bons resultados
da luta contra o coronavírus está
nos possibilitando, gradualmente,
retomar as nossas atividades. Com
o retorno dos estágios curriculares, reaﬁrmamos o nosso respeito
ao desenvolvimento cientíﬁco e
tecnológico do estado, além da tão
necessária formação de novos proﬁssionais para a área da saúde”,
disse o secretário de Estado da
Saúde, Carlos Lula.
A liberação para o cumprimento
do estágio curricular obrigatório
contempla os dois últimos anos do

curso de medicina, em regime de
internato, e o último ano dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e
Farmácia. Ao todo, são 500 alunos
oriundos de 35 unidades de ensino
superior conveniadas com centros
de saúde ligados à Secretaria de
Estado da Saúde (SES), sendo 2
públicas e 33 particulares distribuídas em todo o Maranhão.
A cada duas semanas, reuniões
para avaliação devem ser realizadas com o intuito de veriﬁcar
a possibilidade de liberação para
que alunos de outros cursos voltem gradualmente a cumprir seus
estágios. É de inteira responsabilidade de cada instituição de ensino
superior o fornecimento dos
equipamentos de proteção individual (EPIs), que devem atender às
necessidades dos alunos.
O documento emitido não substitui
as regras estabelecidas na Portaria
Nº 713, de 2 de dezembro de
2019, que regulamenta o estágio
curricular obrigatório no âmbito da
Secretaria de Estado da Saúde do
Maranhão, bem como no Termo de
Cooperação Técnica entre a SES e
as instituições de ensino.

Professor Cidinho Marques
profere palestra sobre
ansiedade para os servidores
do Poder Judiciário
O Tribunal de Justiça do Maranhão promove, nesta sexta-feira
(26), às 9h, a palestra “Como
Gerenciar a ansiedade e o stress
em tempos difíceis”, para os
servidores do Poder Judiciário do
Maranhão, a ser proferida pelo
neurocoach e professor Cidinho
Marques, renomado pedagogo,
com pós-graduação em Neuropsicologia, mestre em Educação
pela Universidade de Columbia
(EUA).
Neste momento de pandemia,
alguns estados emocionais podem
favorecer ou arruinar nosso sistema imunológico, nossa qualidade
de vida e nossa produtividade no
trabalho e na vida. Enquanto que
o pensar positivo e o equilíbrio

emocional podem nos fortiﬁcar. O
estresse e a ansiedade são verdadeiros venenos para nossa saúde
como um todo. Ansiedade é um
distúrbio emocional, um sentimento de insegurança intenso, de
algum perigo iminente. Apesar de
estar presente em todos os seres
humanos, a sua intensidade varia
de uma pessoa à outra.
A ansiedade se torna patológica assim que o seu grau estiver
desmedido em relação a uma situação, às circunstâncias externas
e se a pessoa ansiosa não controlar
mais a sua angústia. Ela pode começar com um simples e inocente
roer de unha e pode se estender
até a um ensurdecedor grito de
palavrão no trânsito engarrafado.

Parabéns, Dedé!
Um registro especial para a ilustre
aniversariante do dia, Dioclesia Bogéa Araújo,que completa 90 anos na
data de hoje e recebe as felicitações
por mais um ano de vida. Dedé,
como é carinhosamente chamada,
é viúva de Praxedes Araújo, antigo
funcionário do Jornal Pequeno, e
irmã de Ribamar Bogéa, fundador
do Órgão das Multidões. À aniversariante, os votos de muita saúde e
felicidades. Parabéns!

Duarte Jr pede prorrogação da
validade de autorizações de bares,
restaurantes e casas de eventos

Abraço do Dia

Deputado do Republicanos encaminhou indicação para que os setores
tenham menos burocracia e possam manter empregos
Bares, restaurantes e casas de
eventos fechados há quatro meses,
gerando desemprego e diﬁculdades tanto para os trabalhadores como para os empresários.
Pensando em uma solução, o
deputado estadual Duarte Jr (Republicanos) apresentou, na sessão
legislativa desta quarta-feira, 24
de junho, uma indicação parlamentar na qual pede a prorrogação
dos prazos de validade de autorizações e licenças de funcionamento para esses setores econômicos.
O deputado fez a indicação após
uma reunião realizada no dia 22
de junho, quando Duarte ouviu
as principais reinvindicações de
empresários e representantes de
casas de eventos, bares, restaurantes e hotéis, neste momento de
crise causada pela pandemia. A
retomada das atividades de alguns
desses setores está prevista para
acontecer neste sábado, 27 de
junho. “Eles terão a oportunidade
de retornar às suas atividades, mas
isso não signiﬁca que terão lucro
ou poderão manter seus empregados”, ponderou Duarte.
Na plenária da Assembleia
Legislativa, Duarte alertou para
o fato de que, mesmo antes da
pandemia, o setor já enfrentava
muita burocracia para regularizar
os negócios. “O empreendedor
precisava dedicar tempo para
buscar autorizações em uma série
de órgãos, Corpo de Bombeiros,
Secretaria de Meio Ambiente,
Delegacia de Costumes e Blitz
Urbana. Agora, além disso, os empresários pararam suas atividades
por quatro meses e grande parte

DIVULGAÇÃO

• A política é a única atividade
proﬁssional em que a falta de
experiência virou um ativo. @
alexandres01
• ~jornal hoje mostrando notícia
do presidente de portugal e as decisões eﬁcazes durante a pandemia
~e ao ﬁnal a majucoutinho solta
um “ahhh se todos os presidentes
fossem assim”LENDA @arquiteter
Duarte pediu a prorrogação das autorizações para o setor
gastronômico e entretenimento: “Este é o setor que vai nos ajudar a
retomar a pujança econômica que tanto precisamos”
das autorizações precisam ser
renovadas”, disse o deputado.
Cada autorização tem o seu
período de validade. O alvará
do Corpo de Bombeiros, por
exemplo, tem prazo de 12 meses,
enquanto a autorização da Delegacia de Costumes vale apenas por
três meses.Diante disso, Duarte
considera que a demanda do setor
é “justa e necessária. Para que
esses empreendedores, ao invés
de ter um prejuízo ainda maior
pagando essas taxas, possam ter
um fôlego ﬁnanceiro para manter
suas atividades”.
A indicação será encaminhada
para todos os órgãos responsáveis.
“Juntamente com o Sindbares
(Sindicato de Bares e Restaurantes do Maranhão) e a Abrasel

(Associação Brasileira de Bares
e Restaurantes), vou me dirigir a
cada um desses órgãos pessoalmente para solicitar a prorrogação
dessas autorizações”, informou
Duarte.
O deputado fez questão de
observar que bares, restaurantes,
hotéis e casas de eventosão parte
fundamental da cadeia criativa
do Estado do Maranhão, conhecido internacionalmente por suas
belezas naturais e por sua arte e
cultura que são patrimônio mundial. “Este é o setor que vai nos
ajudar a retomar a pujança econômica que tanto precisamos em
nossa cidade, pra gerar emprego,
desenvolvimento e melhoria na
qualidade de vida da nossa gente”,
concluiu o deputado.

multiparâmetro com sondas; 01
impressora multifuncional, e uma
câmera fotográﬁca digital.
Os equipamentos vão auxiliar no
trabalho e execução de ações de
proteção, recuperação e monitoramento em áreas de nascentes
localizadas no município de
Mirador. O objetivo é contribuir para melhorar as condições
hidroambiental e hidrográﬁca do
município.
A entrega foi feita no galpão
da Codevasf, na BR-135, no
Distrito Industrial de São Luís. O
presidente da Apermira, Laércio
Araújo, recebeu os equipamentos
do Chefe da Unidade Regional
de Meio Ambiente da Codevasf
– Adenilson Oliveira, com a
participação de Liviomar Macatrão, coordenador do programa
S.O.S Águas do Maranhão, que
representou o gabinete do senador

Roberto Rocha.
Laércio Araújo, agradeceu ao
senador Roberto Rocha, pela
indicação do kit para o Parque.
Segundo ele, os equipamentos
serão fundamentais para desenvolver, junto às comunidades ribeirinhas de Mirador, um trabalho
de ﬁscalização e conscientização
sobre o cuidado com as nascentes.
“Nossa região tem grande potencial turístico ambiental, mas se encontrava sem assistência e apoio
de autoridades públicas até agora,
com a aquisição do kit de nascente. Representa a volta da presença
da APERMIRA no resgate e
conscientização junto à população
da região. Entraremos em contato
com todos os ribeirinhos para um
trabalho de base muito importante
para a preservação das nascentes”,
aﬁrmou Laércio.

Programa de Desenvolvimento de Fornecedores
do Maranhão apresenta trabalho em reunião
do Conselho Gestor e reelege presidente
Os executivos das empresas
apoiadoras e mantenedoras,
representantes da FIEMA e do
Governo do Estado que integram
o Conselho Gestor do Programa
de Desenvolvimento de Fornecedores do Maranhão (PDF), participaram na última ontem, 24, da
2ª reunião do Conselho Gestor do
programa em 2020.
A reunião aconteceu de forma
remota, via videoconferência,
e teve o objetivo de apresentar
ao Conselho Gestor o que foi feito
pelo PDF nesse primeiro semestre
de 2020, os principais resultados
alcançados pelo programa e as
ações consolidadas neste período
de pandemia.
O PDF existe há 20 anos, sendo
gerido pela FIEMA em parceria
com o Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Estado de
Indústria, Comércio e Energia
(SEINC) e é mantido por cinco
grandes empresas industriais:

O nosso abraço desta quinta-feira
vai para o diretor do Sesi Diogo
Lima, que intensiﬁca as ações do
“Sesi Arraiá Volante”. O projeto
tem levado apresentações de
bumba meu boi para condomínios
residenciais, onde os moradores
em quarentena podem matar a
saudade das festividades juninas.

Tuitaços

Codevasf entrega kit de nascente para
Parque Estadual de Mirador por indicação
do senador Roberto Rocha
Integrantes da Associação Ambiental do Parque Estadual do
Mirador- Apermira, receberam,
nesta quarta-feira, 24, um kit
de nascente da Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e do Parnaíba- Codevasf, por indicação do senador
Roberto Rocha (PSDB-MA).
A distribuição do kit faz parte do
projeto “Adote Uma Nascente”,
idealizado pelo senador maranhense, por meio do programa
SOS Águas do Maranhão. Desde
2017, o parlamentar tem viabilizado kits de nascentes para municípios ribeirinhos. Cada kit contém
desde arame farpado, usado para
cercar as áreas de nascentes,
até caminhonete tipo troller. O
kit doado para a APERMIRA é
composto de 01 veículo troller; 01
microcomputador; 02 aparelhos
de GPS; 01 notebook; 01 medidor

P E Q U E N O

Alumar, Eneva, Equatorial Maranhão, Solar Coca-Cola e Vale. O
programa conta também com 18
empresas apoiadoras – Ambev,
Breda Artefatos de Concreto,
Centro Elétrico, Cimento Bravo,
Comar – Consórcio Maranhão,
Dínamo Engenharia, Eco Clinic,
EMAP – Porto do Itaqui, Fórmula
Zero, Intrading Global, KW do
Brasil, Maranhão Indústria de
Couros, Megamix, Mineração Aurizona, Montisol, Omega Service,
Maranhão Colchões – Softﬂex,
Topázio Indústria de Móveis – e
tem foco no desenvolvimento
de fornecedores locais, gerando
oportunidades de negócios e qualiﬁcando empresas maranhenses,
para torná-las mais competitivas.
Presente à reunião virtual, o
presidente da FIEMA, Edilson
Baldez das Neves destacou que
o momento é de incertezas e
cautela, entretanto, ideal para
planejar e para promover ações de

solidariedade.
Logo em seguida a presidente do
Conselho Gestor, Giselly Pinto
(Vale), destacou que a pandemia
trouxe mudanças no cotidiano
empresarial, mas também novos
aprendizados. O coordenador do
PDF-MA, Carlos Jorge Taborda,
apresentou as atividades do Programa durante a pandemia, como
as indicações de fornecedores
locais ao mercado nesse período, a
campanha de incentivo a compras
de produtos locais, o primeiro
ano do novo portal de negócios
do PDF, que tem mais de 10 mil
acessos e reúne três mil fornecedores locais maranhenses, das mais
diversas áreas e portes, a parceria
da FIEMA/SENAI com o apoio da
Alumar e da Cimento Bravo para
a recuperação de respiradores mecânicos, além de reuniões online
com fornecedores e gerentes de
compras das apoiadoras.

• O Queiroz sabe se cuidar: saiu
do isolamento direto pro lockdown! @jose_simao
• Há 100 milhões de brasileiros
sem água e esgoto tratados. PT
e Psol são contra o novo marco
legal do saneamento, que trará
investimento privado para o setor.
Eles querem que o povo continue
na merda. @PauloMartins10
• Marco do Saneamento terá
impacto positivo de R$ 753
bilhões!São R$ 200 bilhões só em
aumento de produtividade!Enquanto isso, PT e PSOL seguem
apostando no “quanto pior, melhor”. @arthurmoledoval
PT e PSOL como sempre estão
atrapalhando o acesso a saneamento
básico (SB) para milhões de brasileiros. Isso é absurdo! @Re_Morelli
Uma votação importante ocorrendo e o presidente dormindo.Nem
um twitter sobre a proposta do
novo marco do saneamento??? @
coyotenando

Rarará
Mente vazia oﬁcina do “Será que
eu já me infectei e sou assintomático?”
***
O que o Google pai disse para o
Google ﬁlho na hora do jantar?
- Google, Chrome.
***
Eu já sei que a gente não tem
mais nada. Mas, trocar a senha da
Netﬂix, é sacanagem.
***
Não chame alguém de “burro”.
Em vez disso, diga “Parece que a
sua formação de sinapses durante
a primeira infância deixou a desejar”.
***
Seus sonhos vão se realizar. Continue no Whatsapp e dormindo até
o meio dia..
***
A insônia pode durar uma noite,
mas o sono vem logo pela manhã.
***
3 meses sem ir pra festas. Falei
que ia sossegar.

Sobe/Desce
Sobe
A Fundação da Criança e do
Adolescente (Funac) por meio do
Centro Socioeducativo da Região
Tocantina (CSRT), localizado em
Imperatriz, inaugurou a Biblioteca
Cantinho da Leitura, junto com o
Projeto Mala Viajante.O objetivo
é ampliar a imaginação e incentivar os adolescentes a descoberta
do universo da literatura. Além de
estimular o lúdico e auxiliar no
desenvolvimento do gosto pela
leitura.

Desce
O município de São Bento/MA
foi acionado pelo Ministério
Público por ausência de dados de
Covid-19 no Portal da Transparência. O da ação objetivo é garantir
o acesso aos gastos públicos e o
controle social por meio da ﬁscalização de dados.
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Hotéi$
De todos os setores atingidos pela crise ﬁnanceira gerada pela
pandemia do coronavírus, a rede hoteleira inegavelmente é a mais
afetada. Com as companhias aéreas praticamente no chão, população
sem dinheiro para viajar, os hotéis fecharam. Lenvantamento inédito
feito pela Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH) semana
passada, em todos os Estados, conﬁrmou que praticamente 95% dos
hotéis associados estão fechados no Brasil. E a taxa de ocupação dos
poucos que se adptaram a regras de prefeituras é de 10%. A retomada
será gradativa e fraca, a partir de julho. Proprietários responderam
à ABIH que esperam 20% de ocupação – nos que não faliram. Para
segurar as contas, a taxa média deve ser no mínimo de 40% da
ocupação.

Saídas

Oi, chefe

Os bares e restaurantes se viram
com delivery; lojas de roupas
conseguem vender pela internet,
com entrega a domicílio
também. Mas hotéis não tiveram
solução imediata.

O deputado federal Osmar
Terra continua cavando a vaga
de ministro da Saúde. Visitou
o presidente Jair Bolsonaro na
terça, que lhe deve uma desde
que o tirou da Cidadania.

Incompetência
Tereza Cristina, ministra da Agricultura, diz que Governo tem plano
para acompanhar a nuvem de gafanhotos que veio do cone Sul. Ou
seja, nada. Reze muito, agricultor.

Desaﬁo aceito
As redes de telecom registraram desde março aumento médio
de tráfego de 30%, com a mudança do consumo do mercado
corporativo para as residências e o crescimento do home ofﬁce,
educação à distância, comércio eletrônico, lazer e entretenimento
nos computadores e celulares.

Passou no teste
“Há três meses, desde o início da quarentena, o setor de telecom
tem sido colocado à prova e respondido de forma robusta ao
aumento e à mudança do perﬁl do consumo”, avalia o presidenteexecutivo do SindiTelebrasil, Marcos Ferrari.

Conectados
Muitos desses novos hábitos vão ser incorporados ao dia-a-dia das
pessoas. Nesse novo normal, segundo Ferrari, a conectividade vai
ser ainda mais importante e terá papel primordial na retomada da
economia no momento pós-crise. “A conectividade é a plataforma
para o desenvolvimento socioeconômico.”

Cadê você?
Ex-vice presidente da Câmara,
André Vargas (PT) refugia-se
numa chácara em Londrina
(PR). Paga mensalmente multa
da Justiça Federal para não
voltar à cadeia.

Jogos de Tóquio
Algumas das expectativas
de medalhas do COB para
2021 são futebol, natação,
boxe, taekwondo, tênis de
mesa, levantamento de peso,
canoagem e maratona aquática.

Agentes reprovam
Mais da metade dos policiais
federais são contrários à divisão
do Ministério da Justiça e
Segurança Pública, constatou
pesquisa da FENAPEF.
Acreditam que o custo é alto
e não resolve o combate à
criminalidade.

Chance zero
A oposição de vereadores do
Recife ao prefeito Geraldo Julio
tenta instalar CPI na Câmara

para investigar denúncias de
irregularidades na compra de
respiradores para hospitais de
campanha. Sem chances. Precisa
de 13 dos 39 edis. Mas somam
cinco.

Fogueira virtual
O São João virtual na capital
do forró não foi bom para o
eterno candidato à prefeitura de
Caruaru, José Queiróz (PDT).
Por causa do isolamento social,
não pode participar dos festejos
e cumprimentar eleitores. Já a
prefeita e candidata à reeleição,
Raquel Lyra (PSDB), apareceu
em diversas lives apoiando e
ajudando os forrozeiros.

Ponto Final
Crise ﬁnanceira, pandemia
de coronavírus, nuvem de
gafanhoto, meteoro que passou
raspando na Terra – e vem outro
aí, com o Universo não contente
com o primeiro. Se o mundo
não acabar com alguma praga,
certamente o ser humano sairá
melhor dessa.

ESPLANADEIRA
# Os ativistas sociais da ‘A Liga’ fazem live hoje, às 19h30, com
a deputada estadual Martha Rocha. No Facebook @aligario2020
. # Vereador de Salvador Cesar Leite (PRTB), é pré-candidato a
Prefeito de Salvador. # Acontece hoje às 10h webinar Papo com o
IAB, com tema ‘O IAB no combate à pedoﬁlia e à cyberpedoﬁlia’.
# Hospital Santa Luzia, da Rede D’Or São Luiz em Brasília, abre
vagas para curso de gestante que será ministrado virtualmente entre
os dias 27 e 29 de junho.

Assembleia Legislativa promulga
lei e aprova novos projetos de
combate à pandemia da Covid
O presidente da Assembleia
Legislativa, Othelino Neto,
conduziu, nessa quarta-feira
(24), os trabalhos da segunda
sessão ordinária realizada após o
período de restrições por conta da
pandemia do novo coronavírus.
Na ocasião, foi promulgada
a lei do deputado César Pires
que obriga planos de saúde a
agilizar assistência a pacientes
de Covid-19, e aprovados outros
projetos de interesse da população
maranhense.
“É uma iniciativa que merece o
registro e aplauso de todos nós
por sua importância, tendo em
vista que são comuns os casos de
demora das operadoras de planos
de saúde para autorizar exames,
deixando os pacientes em espera
por muito tempo e correndo o
risco de complicações durante
o tratamento”, disse Othelino,
referindo-se ao projeto de César
Pires.
Segundo Pires, “a medida visa
coibir a prática reincidente
e abusiva das empresas que
têm retardado a liberação de
procedimentos e, dessa forma,
prejudicam a assistência às
pessoas acometidas pelo
coronavírus”.
De acordo com a nova lei, a
manifestação das operadoras
de planos de saúde sobre
procedimentos requisitados
deve ser fundamentada e por
escrito, autorizando ou negando
o procedimento, em um prazo
máximo de seis horas. O
descumprimento total ou parcial
dessas regras sujeitará o infrator
às sanções previstas no Código de
Defesa do Consumidor (Lei 8.078,
de 11 de setembro de 1990), além
das outras penalidades cabíveis.
Os deputados aprovaram o projeto

haverá multa referente ao valor de
cada mês do plano de saúde, pelo
período que durar a carência.

GARANTIAS

Othelino Neto e César Pires durante a segunda sessão presencial
que autoriza o poder executivo
a alienar gratuitamente ao
Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra),
mediante doação, imóvel de sua
propriedade.
O imóvel doado, denominado
“Gleba Tatajubal”, está localizado
na zona rural de Santa Luzia
do Paruá. Caberá ao Incra
providenciar a regularização
do registro imobiliário, sem
quaisquer ônus para o Estado do
Maranhão.
“Considerando que, em área
contígua à Gleba Tatajubal
há projeto de assentamento
federal (PA Canadá), cuja área é
parcialmente destinada à reserva
legal, por estar localizada na
região da Amazônia Legal (Art.
12, inciso I, da Lei Federal
12.651, de 25 de maio de 2012),
por meio da alienação (doação) ao
Incra e do consequente somatório
das áreas que constituem o PA
Canadá e o Projeto Tatajubal,

será possível redimensionar a
capacidade de assentamento”,
justiﬁcou o governador Flávio
Dino.
Também foi aprovado projeto do
deputado Neto Evangelista que
proíbe a exigência por parte das
operadoras de planos de saúde
do cumprimento de carência
aos usuários que cancelarem o
contrato, durante a pandemia do
novo coronavírus, e que queiram
retornar ao serviço após esse
período.
De acordo com a matéria, a
carência de que trata o tema
refere-se à eventual retorno
do consumidor ao plano de
saúde, após o término do Plano
de Contingência do Governo
do Estado contra a Covid-19.
A medida visa proteger os
maranhenses durante esse período
e facilitar o retorno do usuário
quando ﬁndar a pandemia.
O PL prevê também que, em
caso de descumprimento da lei,

Em sua justiﬁcativa, o deputado
Neto Evangelista acrescentou
que a medida visa ainda evitar
que as operadoras de planos de
saúde aproveitem a crise sanitária
para romper com o regramento
básico de garantias assistenciais,
além de coibir que seus interesses
ﬁnanceiros sejam colocados à
frente do direito à vida.
O parlamentar aﬁrmou que,
recentemente, a Agência Nacional
de Saúde (ANS) propôs um
acordo às operadoras de planos de
saúde que objetivava resguardar
beneﬁciários e prestadores de
serviços de saúde, ao mesmo
tempo em que proporcionava
maior liquidez para as operadoras,
em um momento totalmente
atípico, no qual é essencial
o engajamento de todos os
segmentos para a mitigação das
graves consequências decorrentes
da pandemia da Covid-19.
“Ocorre que a grande maioria das
empresas optou por não aderir à
proposta, indicando que estão em
boa situação de liquidez ﬁnanceira
e que, portanto, não precisam
recorrer às reservas técnicas para
o enfrentamento à pandemia.
Sendo assim, entendemos que a
nossa proposição não acarretará
prejuízo às operadoras de
planos de saúde, mas garantirá,
principalmente, direitos ao
consumidor, na medida em que
veda a exigência de carência a
usuários que queiram retornar aos
planos de saúde após o término
do plano de contingência contra
o coronavírus”, ressaltou o
deputado.

Projeto aprovado de Daniela obriga condomínio a
comunicar casos de violência doméstica à polícia
A Assembleia votou e aprovou, também,
projeto da deputada Daniella Tema que obriga
os condomínios residenciais a comunicar
aos órgãos de segurança eventual ocorrência
ou indício de violência doméstica e familiar
contra mulheres, crianças, adolescentes ou
idosos. A comunicação deverá ser realizada por
telefone, em caso de ocorrência em andamento;
por escrito, por via física ou digital, no
prazo de até 24 horas após a ciência do fato,
contendo informações que possam contribuir
para a identiﬁcação da possível vítima e do
possível agressor.
A proposição prevê, ainda, que os condomínios
deverão aﬁxar, nas áreas de uso comum,
cartazes, placas ou comunicados divulgando o
disposto na lei. Caso haja descumprimento, o
condomínio infrator está sujeito a penalidades
administrativas, que incluem advertência e
multa variando de R$ 500 a R$ 10 mil. O valor
arrecadado das multas deverá ser revertido em
favor de fundos e programas de proteção aos
direitos da mulher, criança, adolescente ou
idoso.

JUSTIFICATIVA
Em sua justiﬁcativa, Daniella destacou dados
publicados por agências de notícias, em

nível nacional, que conﬁrmam o aumento
da violência contra as mulheres no ambiente
doméstico. “Com crianças e adolescentes
também não é diferente. A maior parte das
violações acontece dentro dos lares e por quem
deveria cuidar e proteger estes vulneráveis”,
aﬁrmou a deputada.
No Maranhão, segundo a parlamentar, os
números também são alarmantes. Ela cita
análise criminológica da Polícia Civil, em
cujos casos de feminicídio ocorridos em 2018
constatou-se que 57% dos crimes aconteceram
dentro da casa da vítima, 84% foram
cometidos por parceiros ou ex-parceiros (o
chamado feminicídio íntimo) e 50% dos crimes
foram cometidos por arma branca.

CONFINAMENTO
A parlamentar ressaltou que o período de
conﬁnamento intensiﬁcou a convivência
familiar e com ela surgiram a instabilidade
emocional e a insegurança. “Somado a isso,
mulheres que já passam por um ciclo de
violência com seus companheiros, maridos ou
namorados se viram ‘presas’ a eles”.
Daniella Tema observou que um dos
problemas gerados para as mulheres nesse
período de isolamento social é a diﬁculdade

Daniella Tema: “Dados publicados por
agências de notícias confirmam o aumento
da violência contra as mulheres no
ambiente doméstico”
de fazer as ligações e denúncias. “Os casos de
agressões dentro dos condomínios, mesmo nas
unidades autônomas, devem ser denunciados
por todos, mas cabe ao síndico conscientizar
os colaboradores e moradores do condomínio
sobre a gravidade desse problema, bem como
orientar a denúncia”, concluiu.

IBGE mostra 15,7 milhões afastados do trabalho devido à
pandemia em maio e quase 9,7 milhões sem remuneração
O distanciamento social
provocado pela pandemia de
coronavírus deixou no mês de
maio cerca de 15,7 milhões de
pessoas afastadas do trabalho e
quase 9,7 milhões ﬁcaram sem
remuneração no país, segundo
dados da Pnad Covid-19 do IBGE,
divulgados nessa quarta-feira (24).
“Quase todos esses 9,7 milhões
dos afastados tem a ver com
a pandemia”, disse a gerente
do IBGE, Maria Lúcia Vieira,
referindo-se às pessoas que
ﬁcaram sem remuneração no mês
passado.
O rendimento médio efetivo
dos trabalhadores caiu 18%
em maio ante o rendimento
habitual e 38,7% dos domicílios

brasileiros receberam algum
auxílio momentário do governo
relacionado à pandemia.
De acordo com a pesquisa, esse
total de pessoas sem remuneração
corresponde a 51,3% dos cerca de
19 milhões que estavam afastados
de seus trabalhos e é 11,5% da
população ocupada do país em
maio, que era de 84,4 milhões de
pessoas no período.
“Nós já sabíamos que havia uma
parcela da população afastada
do trabalho e agora a gente sabe
que mais da metade dela está sem
rendimento. São pessoas que estão
sendo consideradas na força, mas
estão com salários suspensos”,
disse o diretor do IBGE, Cimar
Azeredo.

“Isso não é favorável e tem efeitos
na massa de rendimentos gerada,
que está estimada abaixo de 200
bilhões de reais”, acrescentou.
No mês de maio 8,7 milhões
trabalharam remotamente.
Ao todo, maio tinha 19 milhões de
pessoas afastadas de seu trabalho.
Além dos 15,7 milhões (18,6%
do total de pessoal ocupado)
por conta da pandemia, havia
os afastados por férias, licença
médica, licença gravidez e outros
motivos.
Pessoas com mais de 60 anos, sem
carteira e funcionários públicos
e privados sem carteira foram os
grupos com mais afastados do
trabalho por conta da pandemia.
“Claramente os trabalhadores

domésticos sem carteira foram
os mais afetados pela pandemia.
Parcela expressiva deles tem
renda média abaixo de um salário
mínimo. Já os com carteira foram
menos afetados porque têm mais
estabilidade”, explicou Azeredo.
A pesquisa do IBGE apontou
ainda que 27,9% da população
ocupada (ou 18,3 milhões de
pessoas) trabalharam menos horas
do que seu normal, ao passo que
aproximadamente 2,4 milhões
trabalharam mais que sua média
habitual. A média semanal de
horas efetivamente trabalhadas
(27,4 horas) no país ﬁcou abaixo
da média habitual (39,6 horas).

(PORTAL TERRA)
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Refazenda1: a Pandemia
da Covid-19 e o ensino
ISABEL IBARRA CABRERA*

A crise sanitária produzida
pela Pandemia da Covid-19
trouxe desdobramentos de
novas crises sociais, políticas,
econômicas e educacionais. As
instituições educacionais foram
pegas de surpresa e, de maneira
geral, todos os países ricos e
pobres tiveram que enfrentar a
pandemia buscando respostas
de como manter a educação e a
transmissão dos conhecimentos
num novo mundo que exigia o
fechamento de universidades e
escolas. A reinvenção do ensino,
pela necessidade imposta do
distanciamento social em plena
pandemia levou a muitos teóricos
a cunhar um novo termo que
nasceu com ela, “ensino remoto
emergencial”. A utilização das
Tecnologias da Informação e
da Comunicação (TIC) para dar
continuidade às aulas apresentouse como uma saída utilizada por
quase todos os países. No entanto,
considerando que o atendimento
educacional ainda é extremamente
desigual entre as diversas regiões
do mundo e são abissais as
diferenciações de acesso digital
entre as diferentes classes sociais,
os países mais pobres se viram
forçados a manter formas de
ensino sem a mediação exclusiva
da internet, sobretudo, na maior
parte dos países centro-americanos
e caribenhos e também na maioria
dos países do continente africano.
Essa também tem sido a saída
em diversas regiões do Brasil,
inclusive no Estado do Maranhão,
onde o Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) é um dos mais
baixos do país e onde as aulas
foram mantidas por meio da TV e
do rádio.
No Brasil, desde 2012, a
transformação das Universidades
Federais com a adoção da
Lei de Cotas e a inclusão de
uma parcela significativa da
população vulnerável trouxe
novas preocupações aos gestores
nesse momento de pandemia.
Como sabemos, só a gratuidade
não constitui um meio eficaz para
garantir a equidade. As políticas
não podem se reduzir ao acesso
senão que devem ser abrangentes
à permanência no ensino superior
dos estudantes mais pobres.
Estes chegam ao ensino superior
em condições diferenciadas que
exigem deles um esforço maior
para concluírem os seus cursos de
graduação. Com a nova exigência
de um novo modo de ensinar, o
“ensino remoto emergencial”, uma
nova preocupação com a exclusão
digital passou a ocupar e preocupar
a maioria das instituições públicas
de ensino superior que buscam
condições e recursos para garantir
o direito à educação para todos.
A Universidade Federal do
Maranhão foi a primeira instituição
no Estado do Maranhão a
interromper o ensino presencial
e a suspender o seu calendário
acadêmico. A Universidade, com
uma inserção no estado em nove
municípios, onde radicam os seus
campi, tem enormes desafios
pela frente quando uma nova
normalidade seja estabelecida.
A educação não pode aguardar
o fim da Covid-19, até porque
não sabemos ao certo quando e
como será o seu fim, para propor
mudanças e ajustes ao ensino.
É emergencial que as unidades
acadêmicas discutam as novas
alternativas de ensino: “remoto
ou híbrido” de acordo com a
realidade de seus cursos. Neste
novo momento de reinvenção e
de criação de novas maneiras de
ensinar e de apreender, quando

os espaços privados e públicos se
confundem, o processo está posto,
as diferentes profissões, pois todas
precisam se refundar, as saídas não
podem ser únicas porque não são
únicas as condições dos diversos
cursos, as condições de professores
e estudantes, as condições das
diversas regiões e cidades onde
é ofertado o ensino de graduação
presencial. Por isso, o momento
exige planejamento, capacitação,
partilha, colaboração, tolerância e
entendimento por parte de gestores,
professores, técnicos e estudantes.
O momento que nos tocou viver
demanda uma “refazenda” dos
nossos cursos, do nosso ensino
e de nossa Universidade. Nessa
"refazenda toda", nos encontramos
desafiados a ressignificar ideias,
práticas e vivências.
Como historiadora, acredito que
a Covid-19 é um marco histórico
que transformou as nossas vidas
de forma definitiva. Ainda que a
pandemia chegue ao fim endêmico
ou social nada pode nos garantir
que não haja novos surtos de
vírus diversos ou transmutações
da SarsCov. O reconhecido
historiador inglês Eric Hobsbwam
que marcou os vários séculos
anteriores com o título de Eras:
das revoluções, do capital, dos
impérios e dos extremos acredito,
se estivesse vivo, que não passaria
despercebido o estabelecimento
de um novo marco que nasce
com um vírus invisível, em escala
planetária, e a poderia cunhar como
a “Era das incertezas”2. Dentre
as grandes mudanças produzidas
neste momento, a mediação
tecnológica passou, com mais
intensidade, a fazer parte do nosso
cotidiano e da manutenção das
nossas relações sociais. Por uma
parte, trouxe aproximações que
antes parecia ser impossível, num
mesmo dia participamos de várias
reuniões, seminários, encontros
acadêmicos e familiares em lugares
distantes. As colações de grau, as
comemorações, as assembleias
e reuniões remotas fizeram parte
dos novos tempos de recolhimento
social. Todos nós vimos forçados
a nos reinventar e aprender a
ficar mais em casa. Por outra, a
Pandemia tem nos ensinado a
constituir outras formas de relação
com a vida, com as pessoas, com o
lazer e o trabalho. Nas instituições
de ensino, a Pandemia acabou
gerando economia em vários
setores, energia elétrica, água,
passagens aéreas e outros. Pela
necessidade de refazer tudo, a
curto e médio prazo, precisamos de
governos e gestores da educação
que invistam em disponibilizar
redes de internet de qualidade
para todos, acesso a equipamentos
eletrônicos, capacitação de
professores e estudantes para o
uso das ferramentas digitais e
apoio socioemocional e financeiro
para os mais vulneráveis. Assim,
como os profissionais da saúde
no mundo inteiro ficaram na linha
de frente no combate a pandemia,
os profissionais da educação têm
que assumir o papel de exigir
dos governos que o direito à
educação seja garantido a todos e
apresentar propostas educacionais
que mitiguem a desigualdade de
aprendizagem, a fim de evitar o
aumento descomunal da evasão e o
fracasso educacional em tempos de
Pandemia.
*Professora titular do Departaento de História da Ufma e
Pró-Reitora de Ensino.
Gilberto Gil, letra e álbum “Refazenda”.
2
O conceito a “era das incertezas” foi usado pelo economista
John Kenneth Galbraith para
caracterizar o século XX.
1

ESTADO DO MARANHÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA
CONVOCAÇÃO
O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA,
convoca os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião, a ser realizada no dia 30 de junho
de 2020, às 14h30, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, Centro, na
cidade de São Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:
1. Deliberar sobre o Relatório dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, Pareceres
dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício findo em 31
de dezembro de 2019.
2. O que mais ocorrer.
São Luís, 19 de junho de 2020.
Roberto Santos Matos
Presidente do Conselho

André dos Santos Paula
Presidente da CAEMA

São Bento

Município é acionado por ausência de dados
de Covid-19 no Portal da Transparência
O Ministério Público do
Maranhão ajuizou, na terça-feira,
23, Ação Civil Pública (ACP)
requerendo liminarmente que
o Município de São Bento seja
obrigado a divulgar no Portal
da Transparência informações
referentes à Covid-19. O objetivo
é garantir o acesso aos gastos
públicos e o controle social por
meio da fiscalização de dados.
Assinada pela promotora de
justiça Laura Amélia Barbosa, a
ACP pediu ao Poder Judiciário
que obrigue a Prefeitura de São
Bento, no prazo de 72 horas,
a criar uma aba específica no
Portal de Transparência com
atualização diária, de forma
detalhada, divulgando os valores
orçamentários e a execução de
despesas.
Devem ser divulgados os
contratos administrativos de
prestação e fornecimento de bens
e serviços, notas de empenho,
liquidação e pagamento,
descrição do bem ou serviço,
o quantitativo, o valor unitário
e total da aquisição, a data da
compra e o nome do fornecedor,
inclusive CNPJ, ou seja, todos os
gastos públicos relacionados ao
enfrentamento da pandemia da
Covid-19.
O Poder Executivo municipal
deve divulgar, ainda, o número
de casos suspeitos e confirmados
do coronavírus na cidade. A
inserção de dados deve ser diária
e sem omissão de informações.
O Ministério Público do
Maranhão sugeriu à Justiça
que determine a aplicação de
multa diária de R$ 30 mil,
caso a liminar seja deferida e
descumprida. Foi sugerido ainda
que o pagamento seja feito com
recursos do próprio prefeito, Luiz
Gonzaga Barros, e destinado ao

DIVULGAÇÃO

Foi sugerido que o pagamento seja feito com recursos do próprio
prefeito, Luiz Gonzaga Barros

Fundo Estadual de Proteção dos
Direitos Difusos do Maranhão.
Na avaliação da representante
do MPMA, com informações
claras e atualizadas os cidadãos
e os órgãos de controle podem
acompanhar as medidas
adotadas pelo poder público no
enfrentamento da pandemia,
inclusive fiscalizando as verbas
federais e estaduais já repassadas
e as que ainda serão destinadas
para este fim.
“A sociedade saobentoense
tem o direito constitucional
do exercício da publicidade,
transparência e informação
a respeito da utilização dos
recursos públicos, conforme
assegura a Constituição Federal”,
afirmou, na ACP, Laura Barbosa.
TRANSPARÊNCIA
A Promotoria de Justiça
de São Bento destaca que
a Lei nº 12.527 (Lei de
Acesso à Informação) e a Lei
Complementar nº 131 (Lei

da Transparência) dispõem
sobre mecanismos de acesso
à informação e controle social
da gestão pública, contribuindo
para a consolidação do regime
democrático e ampliando a
participação cidadã.
Segundo a Lei de Acesso à
Informação, entidades e órgãos
públicos devem divulgar
informações de interesse
coletivo, salvo aquelas cuja
confidencialidade esteja prevista
em texto legal.
Já a Lei Complementar da
Transparência consagrou o
princípio da transparência
na gestão fiscal. “Além de
ampliarem os mecanismos
de obtenção de informações
e documentos, estabeleceram
o princípio de que o acesso é
a regra e o sigilo a exceção”,
afirmou Laura Barbosa.
NEGLIGÊNCIA
Ao acompanhar as providências
de combate à pandemia em São

Bento, o MPMA questionou
o Município sobre os gastos e
descobriu que recursos públicos
foram usados na compra de
equipamentos de proteção
individual e a informação não
foi divulgada. Também foram
repassados recursos públicos
para o combate do coronavírus,
e, mesmo assim, os dados não
foram disponibilizados no Portal
da Transparência.
Diante da situação, o Ministério
Público expediu Recomendação,
em 29 de abril, ao prefeito Luiz
Gonzaga Barros e ao secretário
municipal de Saúde, Astenildo
Pereira Penha, solicitando
inserção diária dos dados
relacionados à Covid-19 e os
respectivos gastos e contratações.
Foi conferido o prazo de 10 dias
para o Município se adequar.
A Recomendação foi
encaminhada por e-mail e
somente após um servidor
entregar pessoalmente o
documento ao gestor este
passou a receber as mensagens
eletrônicas da Promotoria de
Justiça. “Em pleno tempo de
pandemia e do trabalho virtual,
a Promotoria de Justiça teve
que disponibilizar servidor
para efetuar a entrega do ofício
pessoalmente ao prefeito a fim
de que fosse disponibilizado
e-mail que funcionasse para fins
de encaminhamentos”, afirmou
Laura Barbosa.
A Recomendação foi
descumprida e o Ministério
Público não obteve resposta. Em
20 de maio, foram solicitadas
informações acerca do pedido
ministerial com prazo de cinco
dias. Nenhuma resposta foi
concedida e as informações no
Portal da Transparência também
não foram disponibilizadas.

Aldeias Altas

MPMA recomenda cumprimento de decisão
que extinguiu mandato do vice-prefeito
O Ministério Público do
Maranhão emitiu, na segundafeira, 22, Recomendação para
o presidente da Câmara de
Vereadores de Aldeias Altas
para que seja dado cumprimento
a uma decisão judicial que
declarou extinto o mandato do
atual vice-prefeito do município,
Itamar Soares Ramos.
A sentença condenou o viceprefeito à suspensão dos seus
direitos políticos por cinco anos.
A Recomendação foi emitida
pelo titular da 1ª Promotoria de
Justiça de Caxias, Francisco de
Assis da Silva Júnior. Aldeias
Altas é termo judiciário da
comarca.
No documento, o membro do
Ministério Público fixou o
prazo de 10 dias úteis, a contar
do recebimento, para que o

presidente do Legislativo de
Aldeias Altas apresente as
providências adotadas.
A sentença judicial, transitada
em julgado em outubro de
2019, é decorrente de uma
Ação Civil de reparação de
danos por atos de improbidade
administrativa, ajuizada pelo
Ministério Público, em maio
de 2008, contra Itamar Soares
Ramos, que exerceu o cargo de
presidente da Câmara Municipal
de Aldeias Altas.
ENTENDA O CASO
Conforme decisão do Tribunal
de Contas do Estado (TCEMA), a Casa Legislativa teve
rejeitada sua prestação de contas
referente ao exercício financeiro
de 1997, devido a uma série
de irregularidades, entre as

quais atraso na remessa dos
balancetes, ausência de portarias
de diárias e remuneração dos
vereadores acima do limite de
5% da receita efetivamente
arrecadada.
De acordo com o TCE, a
diferença entre a receita
arrecadada e a remuneração
paga aos vereadores levou ao
prejuízo de R$ 97.992,91.
Após decisão de 1º grau da
Justiça de Caxias, que julgou
improcedente a Ação Civil
por considerar que o ato de
gestão praticado pelo réu não
justificaria a aplicação das
sanções do artigo 12 da Lei de
Improbidade Administrativa,
o Ministério Público recorreu
ao Tribunal de Justiça do
Maranhão.
Por decisão unânime da 6ª

Câmara cível, em outubro de
2019, o recurso do Ministério
Público foi acolhido.
Como penalidade, Itamar
Soares Ramos foi condenado,
nos termos do art. 12, inciso III
da Lei 8.429/92, à suspensão
de seus direitos políticos pelo
período de cinco anos; multa
civil no montante de 10 vezes
o valor da remuneração que
recebia quando no exercício do
cargo de presidente da Câmara
Municipal de Aldeias Altas;
proibição de contratar com
o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais
e creditícios pelo prazo de três
anos e ao ressarcimento do valor
de R$ 97.992,91, referente ao
prejuízo causado ao erário.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2020 – SRP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2020 – SRP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, da Prefeitura Municipal
de Tuntum, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos
interessados que no dia 08 de julho de 2020, às 14:00 (quatorze) horas,
na Sala da Comissão de Licitação, na Rua Frederico Coelho nº. 411,
Centro, na cidade de Tuntum - MA, fará realizar Licitação na modalidade
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, para
registro de preços destinado aquisição futura de materiais de construções diversos, elétricos e hidráulicos para manutenção e reparo em vias
e prédios públicos da Administração Municipal e Fundos Municipais de
Tuntum/MA, nos termos da Lei nº. 10.520/2002, regulamentado pelos
Decretos Municipais nº. 003 e 004/2014, Lei Complementar nº. 123/2006,
Lei Municipal nº. 767/2010 e subsidiariamente a Lei nº. 8.666 de 21 de
Junho de 1.993 e alterações. Informa, que diariamente, das 08:00 às
12:00 horas, de segunda a sexta-feira, o Edital e seus anexos estão à
disposição no site oficial, página: www.tuntum.ma.gov.br ou na sede da
CPL, no mesmo local, onde serão também fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a Licitação ou pelo e-mail: licitacao@tuntum.ma.gov.bre obtido mediante o recolhimento da importância
de R$ 20,00 (vinte reais), através de DAM. Tuntum/MA, 24 de junho de
2020. Christoffy Francisco Abreu Silva – Pregoeiro.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento
dos interessados que no dia 08 de julho de 2020, às 16:00 (dezesseis)
horas, na Sala da Comissão de Licitação, na Rua Frederico Coelho nº.
411, Centro, na cidade de Tuntum - MA, fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço por
item, para registro de preços destinados aquisição futura de pneus e realização de serviços de alinhamentos, balanceamento e cambagem em
veículos pertencentes à frota das diversas secretarias da Administração
Municipal e Fundo Municipal de Saúde de Tuntum/MA, nos termos da
Lei nº. 10.520/2002, regulamentado pelos Decretos Municipais nº. 003 e
004/2014, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Municipal nº. 767/2010 e
subsidiariamente a Lei nº. 8.666 de 21 de Junho de 1.993 e alterações.
Informa, que diariamente, das 08:00 às 12:00 horas, de segunda a sexta-feira, o Edital e seus anexos estão à disposição no site oficial, página:
www.tuntum.ma.gov.br ou na sede da CPL, no mesmo local, onde serão
também fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a Licitação ou pelo e-mail: licitacao@tuntum.ma.gov.bre obtido mediante o recolhimento da importância de R$ 20,00 (vinte reais), através
de DAM. Tuntum/MA, 24 de junho de 2020. Christoffy Francisco Abreu
Silva – Pregoeiro.
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Crime do Quintas do Calhau

Em depoimento na SHPP, empresário
nega ter mandado assassinar mãe e filha
Geraldo Abade Souza chegou ontem em São
Luís, vindo de Imperatriz, onde foi preso no
último sábado (20)

Segundo as investigações, ele teria pagado
R$ 5 mil a pedreiro para cometer o crime, e
depois atear fogo nos corpos
FOTOS: GILSON FERREIRA E DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA
Na tarde de ontem (24), durante
interrogatório na Superintendência
de Homicídios e Proteção à Pessoa
(SHPP), o empresário Geraldo
Abade Souza, apontado pela
Polícia Civil como mandante do
duplo feminicídio que vitimou sua
ex-mulher e a filha dela, negou
participação no crime. Os corpos de
Graça Maria Pereira de Oliveira, de
59 anos; e da jovem Talita Frizeiro
de Oliveira, 27, foram encontrados
por familiares na casa delas, dentro
de um carro enrolados em lençóis,
no bairro Quintas do Calhau, no
começo deste mês.
Geraldo chegou à sede da SHPP,
na Avenida Beira-Mar, por volta
das 16h30 de ontem, após ter sido
recambiado da cidade de Imperatriz,
onde foi preso no sábado (20).
Acompanhado dos advogados,
ele foi ouvido pela delegada
Viviane Fontenele, que chefia o
Departamento de Feminicídio, da
SHPP.
De acordo com Viviane, depois
de interrogado, Geraldo foi
encaminhado ao Centro de Triagem
de Pedrinhas, onde cumprirá o
mandado de prisão temporária
expedido pela Justiça. “Essa prisão
tem duração de trinta dias e é
exclusiva para investigação. Ao final
desse prazo, a autoridade policial
pode pedir mais trinta dias ou a
conversão em prisão preventiva”,
explicou.
Na segunda-feira (23), a delegada
informou à imprensa que o crime
já estava elucidado e todos os
envolvidos presos. O executor, que
trabalhava como pedreiro em uma
obra ao lado da casa das vítimas,
confessou ter matado mãe e filha por
R$ 5 mil e, também, que teria sido

Empresário Geraldo Abade, quando chegava à SHPP para prestar depoimento; ele negou que tenha
mandado matar sua ex-mulher e a filha dela
contratado pelo ex-marido de Graça
Maria. Além do executor, o homem
que atuou como intermediador entre
o mandante e o autor do crime, foi
capturado no bairro do Jaracati, mas
negou envolvimento. Ambos não
tiveram seus nomes divulgados e
permanecem presos.
A motivação do crime, segundo
os levantamentos da Polícia Civil,
seria uma disputa de bens entre
o empresário e sua ex-mulher,
que foram casados por 15 anos e
estavam separados há cinco. Graça
já havia sido contemplada com
decisões favoráveis a ela como, por
exemplo, a posse exclusiva de uma
das empresas e de um terreno no
interior do estado, fato que não era
aceito por Geraldo.
O CRIME
No dia 7 de junho, mãe e filha foram
encontradas mortas, dentro do carro
da família, na garagem da casa em
que moravam. O crime ocorreu

um dia antes, e, conforme a Polícia
Civil, foi cometido a mando do exmarido de Graça e executado por um
pedreiro de uma obra, localizada ao
lado da casa das vítimas.
Segundo a delegada Viviane
Fontenele, o homem era conhecido
da família, tendo livre acesso ao
imóvel da empresária; e, por isso,
entrou na residência sem levantar
qualquer suspeita de que cometeria
o crime.
Em depoimento, o autor das mortes,
deu detalhes à polícia sobre o dia
do crime e como ocorreram os
assassinatos das duas. De acordo
com o pedreiro, na manhã de
sábado (6), um dia antes de elas
serem encontradas por familiares,
ele entrou na residência pedindo à
própria Graça que abrisse o portão,
como de costume.
Na ocasião, assim que entrou, ele
já amarrou e amordaçou a vítima.
Ao terminar a ação com a mãe, a
filha dela se aproximou e ele agiu

Mulher é executadaa tiros
dentro de casa em Bacabeira
Uma mulher, identificada como
Maria Regina Costa Guimarães, de
42 anos, foi morta a tiros, dentro
de sua própria casa, no povoado
Peris de Baixo, no município de
Bacabeira. O crime ocorreu na noite
de terça-feira (23), e pode se tratar
de um latrocínio (roubo que resulta
em morte).
De acordo com o delegado Ednaldo
Santos, que investiga o caso, a
vítima foi atingida com vários tiros.
“Estamos trabalhando com a linha
de latrocínio, mas não descartamos,
até pelas circunstâncias do crime,
que pode se tratar mesmo de uma
execução”, explicou.
Para o delegado, há possibilidade
de integrantes de facções
criminosas que atuam na região
terem participação no crime.
“Eles podem ter imaginado que

ela colaborassecom informações
para a polícia e,por essa razão,
tenha sido alvo desses criminosos.
Mas, nada está confirmado, porque
ainda estamos no início das
investigações”, frisou.
Ainda segundo Ednaldo Santos, no
momento do crime, Maria Regina
foi abordada, correu para dentro da
residência e foi perseguida pelos
dois suspeitos, que chegaram ao
local em uma motocicleta.
Após o crime, a dupla fugiu e ainda
não foi localizada. A mulher morreu
no local.
MAIS HOMICÍDIOS NO
INTERIOR
Também na terça-feira (23), duas
pessoas foram mortas nas cidades de
João Lisboa e Açailândia. Ambos
foram assassinadas com disparos de
arma de fogo.

Em Açailândia, a vítima foi
identificada como Pauliano Feitosa
Madeira. No momento do crime,
o jovem chegava na Vila Ildemar,
quando foi surpreendido por um
homem em uma moto. O suspeito,
segundo testemunhas, já chegou
atirando.
Populares chegaram a acionar o
Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu), mas a vítima
morreu ainda no local do crime.
Pauliano havia chegado do estado
de Goiás e passava alguns dias no
município.O autor do homicídio,
que ainda não foi identificado, fugiu
logo após o crime.
Já em João Lisboa, Diego Oliveira
da Silva, de 19 anos, foi executado
dentro da residência dele, localizada
na Rua Arthur da Costa e Silva,
bairro Cidade Nova.

Operação da Senarc apreende 15 kg de maconha em ferry boat
Na manhã de ontem (24), durante
uma barreira montada por equipes
da Superintendência Estadual
de Repressão ao Narcotráfico
(Senarc), no Terminal Ponta da
Espera, resultou na apreensão
de quinze quilos de maconha. A
droga foi localizada com a ajuda
dos cães policiais Vinny e Baruk,
na bolsa de uma das passageiras
que estava no ferry boat.

De acordo com o titular da
Superintendência Estadual
de Repressão ao Narcotráfico
(Senarc), delegado
Breno Galdino,o entorpecente
estaria sendo transportado da
cidade de Mirinzal para a capital
maranhense.“Estamos apurando
quem iria ser o destinatário dessa
droga. A pessoa que trouxe foi
presa em flagrante”, explicou.

Em depoimento, conforme o
delegado, a mulher, que não teve
o nome divulgado, alegou que
não tinha conhecimento do que
estava dentro da bolsa, e que fazia
apenas um favor para uma pessoa.
A Polícia Civil segue
investigando o caso visando
identificar o proprietário da droga
e demais envolvidos no crime.
(AR)

da mesma forma. Graça foi levada
para o banheiro do quarto e a filha
deixada na sala, conforme relato do
autor à polícia. O homem retornou
à obra e voltou depois que não
tinha mais ninguém trabalhando
no local. Já na residência, de
acordo com a delegada, o pedreiro
teria estrangulado Graça ainda no
quarto; e, em seguida, a levou para
dentro do automóvel que estava
estacionado na garagem das vítimas.
No caso de Talita, a morte ocorreu
dentro do carro e, além de asfixiada,
ela também foi atingida com uma
viga de ferro na cabeça. “O pedreiro
contou que fez isso, porque a jovem
estava custando muito para morrer”,
concluiu Viviane Fontenele.
A Polícia chegou até a identidade do
autor rastreando um dos celulares
das vítimas, que foi levado por ele
após o crime e havia sido vendido a
uma pessoa no bairro da Divineia,
em São Luís.

Últimas Notícias
Senado aprova novo marco legal do
saneamento básico e texto segue a
sanção presidencial
O Senado aprovou, nessa quarta-feira (24), o projeto que institui o novo
marco legal do saneamento básico e facilita a ampliação da participação
privada no setor. O texto, aprovado por 65 votos a 13, segue para sanção do
presidente Jair Bolsonaro.
A proposta tem como objetivos a universalização do saneamento (prevendo
coleta de esgoto para 90% da população) e o fornecimento de água
potável para 99% da população até o fim de 2033 (veja mais abaixo todos
os detalhes do projeto). O novo marco legal do saneamento vem sendo
discutido no Congresso Nacional desde 2018. Duas medidas provisórias
sobre o tema já foram editadas, mas perderam a validade por falta de
consenso entre os parlamentares sobre o texto a ser aprovado.
A proposta em votação nessa quarta reúne pontos dessas duas MPs, de um
projeto do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) e de um texto encaminhado
pelo governo à Câmara no ano passado.
O novo marco legal foi aprovado pela Câmara dos Deputados em dezembro
do ano passado.
Atualmente, o saneamento é prestado majoritariamente por empresas
públicas estaduais. O novo marco legal visa aumentar a concorrência.
‘PRECARIEDADE’ – A pandemia do novo coronavírus expôs as falhas
no serviço de saneamento básico no Brasil. Medidas de higiene, como a
lavagem das mãos, estão entre as formas mais importantes de prevenção à
doença, mas grande parte da população encontra dificuldades para segui-las.
Em março, estudo do Instituto Trata Brasil e da GO Associados obtido
pelo G1 informou haver quase 35 milhões de brasileiros sem acesso à água
tratada e mais de 100 milhões sem coleta de esgoto.
Além disso, menos da metade (46%) do esgoto gerado nos país é tratado.
Outro estudo obtido pelo G1 e pela TV Globo, mostrou que, em 2018, o
desperdício de água chegou a 6,5 bilhões de metros cúbicos de água, o
equivalente a 7,1 mil piscinas olímpicas desperdiçadas por dia.
Além disso, como essa água não foi faturada pelas empresas responsáveis
pela distribuição, os prejuízos econômicos chegaram a R$ 12 bilhões, o
mesmo valor dos recursos que foram investidos em água e esgoto no Brasil
durante todo o ano.

Brasil chega a 53,8 mil mortes por
Covid-19 e TCU aponta falta de
estratégia do governo
O Tribunal de Contas da União
aprovou a emissão de um alerta
ao governo federal pela falta
de diretrizes estratégicas contra
a pandemia do coronavírus.
Em relatório, o ministro Vital
do Rêgo apontou ausência de
gerenciamento de risco e de
profissionais da área da saúde
atuando para mitigar o impacto
da Covid-19: “Não existe modelo
nenhum”, afirmou.
O Brasil chegou a 53.874 mortes
por Covid-19, com a confirmação
de 1.103 óbitos nas últimas 24
horas. O país contabilizou também
mais de 40 mil infecções desde
ontem e soma 1.192.474 casos.

A notificação de novos casos vem
aumentando. Em vez de chegar
a uma estabilização, chamada de
“platô”, a curva de contágio se
elevou na última semana, afirmou
o Ministério da Saúde.
Pesquisa do IBGE indicou
que 4,2 milhões de brasileiros
apresentaram dois ou mais
sintomas relacionados à Covid-19
em maio. Cerca de 3,8 milhões
procuraram atendimento médico.
Vinte um estados e o Distrito
Federal têm estoque zerado de
ao menos um sedativo usado
em casos graves de Covid-19.
Medicamentos são usados para
entubar pacientes.

DIVULGAÇÃO

São Paulo planeja reabertura de escolas em
setembro com revezamento de alunos

Maria Regina Costa foi morta
a tiros, por dois homens que
invadiram a casa dela, em
Bacabeira
A vítima, de acordo com a Polícia
Civil, estava deitada em uma rede
na sala, quando cinco homens
invadiram o local e a alvejaram com
pelo menos sete tiros. Diego morreu
na hora e os suspeitos fugiram. A
Polícia Civil de Imperatriz investiga
a identidade dos autores e a
motivação do crime. (AIDÊ ROCHA)
DIVULGAÇÃO

Maconha foi localizada na
bolsa de uma passageira, que
estaria viajando de Mirinzal
para São Luís

O governo de São Paulo autorizou a volta às aulas presenciais a partir de 8
de setembro, de forma gradual. As escolas das redes pública e privada terão
de adotar revezamento de alunos, respeitando limite de 35% da capacidade.
A medida depende da permanência do estado na fase amarela de ranking de
monitoramento da Covid-19 e pode ser adiada se o critério não for atingido.
Em contrapartida, as principais universidades públicas de São Paulo
devem adotar calendário próprio. A USP prevê a retomada de atividades
presenciais somente em 2021.
Em movimento inverso ao de São Paulo, as cidades de Curitiba,
Florianópolis e Porto Alegre interromperam a reabertura das atividades
e voltaram a adotar restrições, depois de registrarem alta na ocupação de
UTIs e aumento de contágios pelo coronavírus.

Viana

Polícia Civil analisa imagens para
chegar aos executores de professor
A Polícia Civil segue investigando
a morte do professor e agrônomo,
Marcus Vinícius Santos Carvalho,
conhecido como “Marcos de
Dulcídio”, de 45 anos. O crime
ocorreu no início da noite de sextafeira (19), na cidade de Viana, em
frente à casa do pai da vítima.
Imagens das câmeras de segurança
da região, que mostram a
movimentação dos suspeitos, já
estão sendo analisadas pela Polícia
Civil. Os dois homens, em uma
motocicleta, aparecem seguindo a
vítima pelas ruas da cidade até o
local que executaram o professor.
Uma das linhas de investigação
da Polícia Civil, conforme
informações repassadas ao Jornal
Pequeno, sugere que o professor
tenha sido vítima de um crime de
encomenda, e que o mandante seria
uma pessoa próxima a ele.

RELEMBRE O CRIME
No dia 19 de junho, na cidade
de Viana, o professorMarcus
Vinícius Santos Carvalho foi
assassinado com três tiros. O crime
ocorreuem frente à casa do pai da

DIVULGAÇÃO

Marcus Vinícius pode ter
sido vítima de um crime
encomendado, segundo a
Polícia Civil
vítima, que recentemente faleceu
emdecorrência de Covid-19.
Segundo testemunhas, o professor
estava conduzindo seu
veículo e começou a ser seguido
pelos suspeitos, que estavam em
uma motocicleta. No momento em
que ele chegou à residência do pai,
o garupa tirou a arma, disparou três
vezes contra a vítima e fugiu.
“Marcos de Dulcídio” ainda foi
socorrido e levado para o hospital
Dr. JoséMurad, mas não resistiu a
gravidade dos ferimentos. (AR)

A noite está quase acabando; o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as
obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz.
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em
orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em
desavença e inveja.
Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem
premeditando como satisfazer os desejos da carne.
.
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SÃO BENTO

Município é acionado por ausência de dados da Covid19 no Portal da Transparência
Objetivo é garantir o acesso aos gastos públicos e o controle social por meio da fiscalização de dados.

DIVULGAÇÃO / MP-MA
24/06/2020 às 10h00

São Bento fica a 132 km de São Luís. (Arte: Imirante.com)

SÃO BENTO - O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) ajuizou, nessa terça-feira (23), Ação
Civil Pública (ACP) requerendo liminarmente que o Município de São Bento seja obrigado a
divulgar no Portal da Transparência informações referentes à Covid-19, doença causada pelo novo
coronavírus. O objetivo é garantir o acesso aos gastos públicos e o controle social por meio da
fiscalização de dados.

Assinada pela promotora de justiça Laura Amélia Barbosa, a ACP pediu ao Poder Judiciário que
obrigue a Prefeitura de São Bento, no prazo de 72 horas, a criar uma aba específica no Portal de

Transparência com atualização diária, de forma detalhada, divulgando os valores orçamentários e
a execução de despesas.
Devem ser divulgados os contratos administrativos de prestação e fornecimento de bens e
serviços, notas de empenho, liquidação e pagamento, descrição do bem ou serviço, o quantitativo,
o valor unitário e total da aquisição, a data da compra e o nome do fornecedor, inclusive CNPJ, ou
seja, todos os gastos públicos relacionados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19.
O Poder Executivo municipal deve divulgar, ainda, o número de casos suspeitos e confirmados do
coronavírus na cidade. A inserção de dados deve ser diária e sem omissão de informações.
O Ministério Público do Maranhão sugeriu à Justiça que determine a aplicação de multa diária de
R$ 30 mil, caso a liminar seja deferida e descumprida. Foi sugerido ainda que o pagamento seja
feito com recursos do próprio prefeito, Luiz Gonzaga Barros, e destinado ao Fundo Estadual de
Proteção dos Direitos Difusos do Maranhão.
Na avaliação da representante do MP-MA, com informações claras e atualizadas os cidadãos e os
órgãos de controle podem acompanhar as medidas adotadas pelo poder público no enfrentamento
da pandemia, inclusive fiscalizando as verbas federais e estaduais já repassadas e as que ainda
serão destinadas para este fim.
“A sociedade saobentoense tem o direito constitucional do exercício da publicidade, transparência
e informação a respeito da utilização dos recursos públicos, conforme assegura a Constituição
Federal”, afirmou, na ACP, Laura Barbosa.
Transparência
A Promotoria de Justiça de São Bento destaca que a Lei nº 12.527 (Lei de Acesso à Informação) e
a Lei Complementar nº 131 (Lei da Transparência) dispõem sobre mecanismos de acesso à
informação e controle social da gestão pública, contribuindo para a consolidação do regime
democrático e ampliando a participação cidadã.
Segundo a Lei de Acesso à Informação, entidades e órgãos públicos devem divulgar informações
de interesse coletivo, salvo aquelas cuja confidencialidade esteja prevista em texto legal.
Já a Lei Complementar da Transparência consagrou o princípio da transparência na gestão fiscal.
“Além de ampliarem os mecanismos de obtenção de informações e documentos, estabeleceram o
princípio de que o acesso é a regra e o sigilo a exceção”, afirmou Laura Barbosa.

Negligência
Ao acompanhar as providências de combate à pandemia em São Bento, o MP-MA questionou o
Município sobre os gastos e descobriu que recursos públicos foram usados na compra de
equipamentos de proteção individual e a informação não foi divulgada. Também foram repassados
recursos públicos para o combate do coronavírus, e, mesmo assim, os dados não foram
disponibilizados no Portal da Transparência.
Diante da situação, o Ministério Público expediu Recomendação, em 29 de abril, ao prefeito Luiz
Gonzaga Barros e ao secretário municipal de Saúde, Astenildo Pereira Penha, solicitando inserção
diária dos dados relacionados à Covid-19 e os respectivos gastos e contratações. Foi conferido o
prazo de 10 dias para o Município se adequar.
A Recomendação foi encaminhada por e-mail e somente após um servidor entregar pessoalmente
o documento ao gestor este passou a receber as mensagens eletrônicas da Promotoria de Justiça.
“Em pleno tempo de pandemia e do trabalho virtual, a Promotoria de Justiça teve que disponibilizar
servidor para efetuar a entrega do ofício pessoalmente ao prefeito a fim de que fosse
disponibilizado e-mail que funcionasse para fins de encaminhamentos”, afirmou Laura Barbosa.
A Recomendação foi descumprida e o Ministério Público não obteve resposta. Em 20 de maio,
foram solicitadas informações acerca do pedido ministerial com prazo de cinco dias. Nenhuma
resposta foi concedida e as informações no Portal do Transparência também não foram
disponibilizadas.

POLÍTICA

Apenas Pelezinho, de São Pedro da Água
Branca, não prestou contas de 2019 ao TCE
Gestão foi declarada inadimplente pela corte. Prefeito pode perder o mandato, por crime de
responsabilidade e improbidade

PUBLICADO POR
O TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Maranhão declarou inadimplente,
em
sessão plenária realizada nesta quarta-feira 24, a gestão do prefeito Gilsimar
Ferreira Pereira, o Pelezinho (PSB), em São Pedro da Água Branca.

ATUAL7
HÁ 16 HORAS

Pelezinho foi o único dos 217 prefeitos do Maranhão a não não encaminhar à corte documentos da prestação
de contas relativa ao exercício financeiro de 2019. O prazo final foi encerrado no dia 1° de junho.

A remessa anual dos balanços contábeis da Administração Pública aos tribunais de Contas é prevista na
Constituição Federal.
Pela irregularidade, Pelezinho pode perder o mandato e ter os direitos políticos suspensos, por crime de
responsabilidade e improbidade administrativa.

PODER

Promotoria pede
cumprimento de decisão
que extinguiu mandato do
vice-prefeito
0

24/06/2020 10h40 - Atualizado em 24/06/2020 11h48

O Ministério Público do Maranhão emitiu
Recomendação para o presidente da Câmara
de Vereadores de Aldeias Altas para que seja
dado cumprimento a uma decisão judicial que
declarou extinto o mandato do atual viceprefeito do município, Itamar Soares Ramos.
A sentença condenou o vice-prefeito à
suspensão dos seus direitos políticos por cinco
anos.
A Recomendação foi emitida pelo titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Caxias, Francisco de
Assis da Silva Júnior. Aldeias Altas é termo
judiciário da comarca.
No documento, o membro do Ministério
Público fixou o prazo de 10 dias úteis, a contar
do recebimento, para que o presidente do
Legislativo de Aldeias Altas apresente as
providências adotadas.
A sentença judicial, transitada em julgado em
outubro de 2019, é decorrente de uma Ação
Civil de reparação de danos por atos de
improbidade administrativa, ajuizada pelo
Ministério Público, em maio de 2008, contra
Itamar Soares Ramos, que exerceu o cargo de
presidente da Câmara Municipal de Aldeias
Altas.
Vice-prefeito de Aldeias Altas, Itamar Soares Ramos.

Conforme decisão do Tribunal de Contas do
Estado (TCE-MA), a Casa Legislativa teve rejeitada sua prestação de contas referente ao exercício

financeiro de 1997, devido a uma série de irregularidades, entre as quais atraso na remessa dos
balancetes, ausência de portarias de diárias e remuneração dos vereadores acima do limite de 5% da
receita efetivamente arrecadada.
De acordo com o TCE, a diferença entre a receita arrecadada e a remuneração
paga aos vereadores levou ao prejuízo de R$ 97.992,91.
Após decisão de 1º grau da Justiça de Caxias, que julgou improcedente a Ação Civil por considerar
que o ato de gestão praticado pelo réu não justificaria a aplicação das sanções do artigo 12 da Lei de
Improbidade Administrativa, o Ministério Público recorreu ao Tribunal de Justiça do Maranhão.
Por decisão unânime da 6ª Câmara cível, em outubro de 2019, o recurso do Ministério Público foi
acolhido.
Como penalidade, Itamar Soares Ramos foi condenado, nos termos do art. 12, inciso III da Lei
8.429/92, à suspensão de seus direitos políticos pelo período de cinco anos; multa civil no montante
de 10 vezes o valor da remuneração que recebia quando no exercício do cargo de presidente da
Câmara Municipal de Aldeias Altas; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais e creditícios pelo prazo de três anos e ao ressarcimento do valor de R$
97.992,91, referente ao prejuízo causado ao erário.

