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Medidas para retomada gradual de atividades
presenciais são definidas

Reunião debateu as medidas de biossegurança para retorno gradual das atividades presenciais no MPMA a
partir de 1º de julho

COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA
25/06/2020 às 12h47

Reunião discutiu medidas para retorno de atividades presenciais (Divulgação)

SÃO LUÍS- As medidas de biossegurança para retorno gradual das atividades presenciais no

MPMA a partir de 1º de julho foram debatidas na tarde desta quarta-feira, 24, por setores

administrativos, representantes de membros e servidores, promotores e procuradores de justiça. O

objetivo é garantir a segurança e prevenir a disseminação do coronavírus.

A reunião foi realizada por videoconferência, sob a coordenação do procurador-geral de justiça,

Eduardo Jorge Hiluy Nicolau e estabeleceu regras com base nas resoluções do Conselho Nacional

do Ministério Público.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fimirante%2Ecom%2Foestadoma%2Fnoticias%2F2020%2F06%2F25%2Fmedidas%2Dpara%2Dretomada%2Dgradual%2Dde%2Datividades%2Dpresenciais%2Dsao%2Ddefinidas%2F
https://twitter.com/home?status=https%3A%2F%2Fimirante%2Ecom%2Foestadoma%2Fnoticias%2F2020%2F06%2F25%2Fmedidas%2Dpara%2Dretomada%2Dgradual%2Dde%2Datividades%2Dpresenciais%2Dsao%2Ddefinidas%2F
https://api.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Fimirante%2Ecom%2Foestadoma%2Fnoticias%2F2020%2F06%2F25%2Fmedidas%2Dpara%2Dretomada%2Dgradual%2Dde%2Datividades%2Dpresenciais%2Dsao%2Ddefinidas%2F


“Essa proposta foi construída em conjunto com o Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ampem e

com as contribuições técnicas de profissionais da área de saúde e representantes das entidades

de classe dos membros e servidores do Ministério Público”, explicou Eduardo Nicolau.

As sugestões apresentadas pela diretoria da Associação do Ministério Público do Estado do

Maranhão (Ampem) na manhã desta quarta-feira, 24, ao procurador-geral de justiça, Eduardo

Nicolau, foram aceitas integralmente e incorporadas à minuta do Ato Regulamentar, apresentado

durante a videoconferência.

O diretor da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), Carlos Henrique Rodrigues Vieira, leu

a proposta do Ato Regulamentar para conhecimento dos participantes e indicações de mudanças

ou sugestões nos protocolos de higiene e biossegurança.

Resoluções

As atividades presenciais da Procuradoria Geral de Justiça, Promotorias de Justiça e demais

unidades do MPMA serão retomadas a partir de 1º de julho com turno único de trabalho, das 8 às

13h. O ponto eletrônico vai permanecer suspenso, cabendo à chefia imediata controlar a presença

dos servidores e informar eventuais faltas não justificadas.

Todas as unidades ministeriais e setores administrativos deverão realizar a adequação das mesas

e estações de trabalho para garantir o distanciamento obrigatório mínimo de dois metros entre as

pessoas.

Com a finalidade de evitar aglomeração, com sobreposição de horários de entrada e saída, as

Promotorias de Justiça e setores administrativos poderão permitir a presença física dos

profissionais da área jurídica no horário de 9 às 11h. Já o atendimento ao público, quando

necessário de forma presencial, será feito de 10 às 12h.

Será priorizado o atendimento ao público por meios alternativos, a exemplo de telefone, e-mails,

videoconferência, desde que não haja prejuízo dos casos considerados urgentes, cuja presença

do interessado seja indispensável, conforme avaliação da chefia da unidade ministerial.

O MPMA vai disponibilizar equipamentos de proteção individual, a exemplo de máscaras e álcool

em gel, a todos os membros, servidores, estagiários e colaboradores. Também será feita aferição



de temperatura por meio de termômetro digital.

O uso de máscaras de proteção, descartáveis ou reutilizáveis, é obrigatório, inclusive pelo público

externo, nas instalações do Ministério Público do Maranhão. A regra também vale para utilização

dos veículos oficiais.

É proibida a entrada de pessoas nas unidades do MPMA, inclusive membros e servidores, que

estejam cientes de sua contaminação pela Covid-19 ou classificada como caso suspeito.

Deverá ser obedecido o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas dentro das

unidades ministeriais. Cada unidade será responsável por demarcar as cadeiras e filas de

atendimento para que seja respeitado a distância de segurança. Da mesma forma, a unidade deve

manter disponível, na área externa, em local visível, o número de contato telefônico, e-mail e

demais canais de atendimento remoto pelos quais o cidadão poderá ser atendido.

As medidas preveem que os elevadores deverão funcionar com, no máximo, um terço de sua

capacidade. As reuniões de trabalho, cursos, eventos em geral e demais atividades deverão

ocorrer, preferencialmente, em ambiente virtual.

Teletrabalho
Os membros, servidores, estagiários e colaboradores pertencentes a grupos de maior risco, ou

seja, pessoas com 60 anos de idade ou mais velhos, com comorbidades, doenças respiratórias

graves, cardiopatias, imunodepressão, doenças renais crônicas, diabentes mellitus, obesidade

mórbida e gestação vão permanecer em trabalho remoto.

Também poderão requerer trabalho remoto, por tempo determinado, aqueles que convivam, na

mesma residência, com pessoas do grupo de maior risco ou que tenham sido diagnosticadas com

Covid-19, mediante requerimento a ser apreciado pela Seção de Saúde Funcional do MPMA. A

decisão caberá ao procurador-geral de justiça após manifestação da Corregedoria Geral, no caso

de membros; e pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, no caso de

servidores.

Os membros, servidores, estagiários e colaboradores que possuem filhos menores ou pessoa sob

sua guarda em idade escolar, poderão solicitar, por meio de requerimento dirigido às autoridades

citadas, a permanência em trabalho remoto até 1º de agosto de 2020, com apresentação de

documentos comprobatórios.



Os serviços realizados por integrantes do MPMA, como visitações em unidades de internação,

inspeções, execução de mandados, atendimentos de serviços de saúde, entre outros, obedecerão

às normas vigentes das autoridades sanitárias.

Autoridades

Participaram da reunião os procuradores de justiça Regina Maria da Costa Leite (subprocuradora-

geral de justiça para Assuntos Administrativos), Lize de Maria Brandão de Sá Costa

(subprocuradora-geral de justiça para Assuntos Jurídicos), Marco Antônio Anchieta Guerreiro

(corregedor-geral do MPMA) e Maria Luiza Ribeiro Martins (ouvidora).

Também participaram os promotores de justiça Theresa Maria Muniz Ribeiro de La Iglesia (chefe

de gabinete do PGJ), Márcio Thadeu Silva Marques (diretor da Escola Superior do MPMA), Lúcia

Cristiana Silva Chagas (assessora-chefe da Assessoria do PGJ), Karla Adriana Holanda Farias

Vieira (assessora especial do PGJ), Luiz Muniz Rocha Filho (coordenador do Gaeco), Paulo

Silvestre Avelar Silva (diretor das Promotorias de Justiça da Capital), Herbeth Costa Figueiredo e

Maria da Glória Mafra Silva (promotores de justiça de Defesa da Saúde de São Luís), Joaquim

Ribeiro de Souza Júnior (assessor-especial do PGJ), Gilberto Câmara França Júnior (presidente

da Ampem) e Luís Fernando Cabral Barreto Júnior (1ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio

Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís).

Os servidores Júlio César Guimarães (diretor-geral da PGJ), Daniella Salomão Prazeres Martins,

(assessora técnica da Seção de Saúde Funcional), João Batista Pereira Borges (subprocuradoria-

geral de justiça para Assuntos Administrativos), José de Ribamar Rodrigues Furtado (coordenador

de Serviços Gerais), Vânia Leal Nunes (presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério

Público do Maranhão) igualmente participaram da reunião.



TJ do MA confirma condenação do ex-prefeito de Arari,
Rui Filho, por Ato de Improbidade Administrativa

O Juiz titular da Comarca de Arari, Luís Emilio Braúna Bittecourt, julgou em data de
02 de abril de 2019, o Processo nº 653-55.2008.8.10.0070, em que o Ministério
Público Estadual, promoveu contra o ex-prefeito Rui Filho (foto abaixo).

Na decisão o Magistrado ao julgar procedente os pedidos na ação, condenou o ex-prefeito
na suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 anos, além do pagamento de multa
civil, correspondente a 50 (cinquenta) vezes, o valor de sua remuneração recebida como
prefeito em 2004, acrescida de correção monetária e juros e todo o período, em razão de
ter feito contratações e admissões irregulares de servidores públicos.

O ex-prefeito, recorreu da decisão ao Tribunal de Justiça, o qual, ao julgar em data de 14
de outubro de 2019, a Apelação Cível nº 018118/2019, a Quinta Câmara Cível manteve a

https://luiscardoso.com.br/politica/2020/06/tj-do-ma-confirma-condenacao-do-ex-prefeito-de-arari-rui-filho-por-ato-de-improbidade-administrativa/


decisão da justiça de Arari, por unanimidade, inclusive a suspensão dos direitos políticos
por 05 anos, conforme Acordão nº 259545/2019.

Inconformado com a decisão do tribunal, o ex-prefeito, interpôs Embargos de Declaração
nº 36973/2019, o qual julgado em data de 09 de dezembro de 2019, pela Quinta Câmara
Cível do TJ-MA, também manteve a decisão do juiz titular da comarca de Arari, por
unanimidade, deixando o ex-prefeito de Arari, inelegível por 05 anos.



Meteorologia
minimiza
nuvem de
poeira em
São Luís

Evento esportivo será realizado na Austrália e Nova Zelândia,
em 2023. Maranhense Fernando Sarney, membro do Comitê
Executivo da Fifa e vice-presidente da CBF, revelou o porquê de
seu voto na Colômbia . GERAL 9

Godzilla

Uma das vítimas foi o ex-presidiário José Ribamar de Luna Pinheiro, assassinado ontem, no
bairro Itapera, na Grande Ilha; existe a suspeita do crime ter sido cometido por faccionados. POLÍCIA 7

Copa do Mundo
Feminina terá como
sede a Oceania

Em São Luís

Guardas
municipais
sofrem com
síndromes
respiratórias
Atuando na rua, em contato com
o público, agentes ficam vulnerá-
veis, sendo que 37 deles tiveram
de se afastar em tempos de Co-
vid-19. CIDADES 5

Núcleo Geoambiental da Univer-
sidade Estadual do Maranhão
(Uema) informa que capital terá
ventos fortes, mas sob influência
das marés solar e lunar, que têm
seu ápice com a sizígia. GERAL 9

Vice-presidente da CBF, Fernando Sarney, vota

Atividade de observação de astros feita por família em praça pública

Nova etapa de reabertura
de atividades no
Maranhão, terá bares e
restaurantes. POLÍTICA 3
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Outros estados 

R$ 4,00

21 homicídios dolosos
este mês na Grande Ilha

www.oestadoma.com

Desmistificação
da ciência e sua
popularização
Coluna Vida Ciência, voltada para
divulgação científica, tem edições
ininterruptas em O Estado, desde
maio de 2017. VIDA 12

Alternativo

Rita Benneditto
celebrará o
Maranhão, em
live, às 19h30
de hoje PÁGINA 10

Praças Deodoro e Pantheon e as alamedas Silva Maia e Gomes de Castro, que formam o complexo, foram entregues em dezembro de 2018 pelo Iphan e
Prefeitura de São Luís, mas um ano e meio depois, monumentos e bancos do logradouro continuam sendo alvo de depredação e descaso.  CIDADES 5

Vandalismo deixa marcas no Complexo Deodoro

Paulo Soares

Papo Alternativo

Programa
destaca
single do
mineiro
Gabriel Elias

Assista pelo 
celular ou em

oestadoma.com/486770

Divulgação

Divulgação

Paulo Soares
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Mais uma etapa

A
manhã começará mais uma etapa de reabertura das
atividades comerciais no Maranhão. Ainda com uma
linha ascendente de contaminação no estado, bares e

restaurantes terão autorização para funcionar a partir deste
sábado. Antes, a previsão era o dia 29 e acabou sendo
adiantado para o fim de semana.

Há uma série de restrições, cujas penalidades somente
virão se o cliente fizer denúncia para o governo estadual por
meio de canais disponibilizados. É assim que vem
acontecendo em outros
setores, como nos shoppings.

Em suma, o governo
estadual vem colocando em
prática o seu planejamento
de reabrir as atividades. Mas,
esta reabertura vem sempre
com um aviso de cuidado: se
os empresários não se
atentarem às normas
sanitárias e os casos da
Covid-19 voltarem a crescer
em São Luís (que é a
referência principal para as
decisões da gestão de Flávio
Dino), restrições voltarão a
ser impostas.

Hoje, o governador vai conceder mais uma entrevista
coletiva para falar sobre esta etapa de volta das atividades
comerciais. Vai justificar a autorização para voltar a
funcionar bares e restaurantes.

E mais uma vez, o comunista deve falar dos números de
contaminados no Maranhão, afirmando que o aumento é
normal porque assim vem acontecendo no Brasil e no resto
do mundo.

• Mas, para o público, o senador Weverton Rocha disse que o marco do sanea-
mento vai prejudicar os pequenos municípios do Norte e Nordeste do Brasil.

• O motivo seria a falta de interesse de empresas para explorar o serviço de abas-
tecimento de água e também serviço de esgoto.

• Como resposta a esta possibilidade, Roberto Rocha disse que o interesse de
empresas poderá ser despertado com a formação de consórcio entre os pe-
quenos municípios.

E MAIS

Mais uma etapa da
flexibilização para
as atividades
comerciais passam
a valer amanhã
com reabertura de
bares e
restaurantes em
todo o Maranhão

Justificativa
Para justificar a autorização para a volta dos bares e restaurantes, Flá-

vio Dino deve usar os dados da Ilha de São Luís.
Mas, vale ressaltar que o decreto governamental vale para todo o es-

tado. Ou seja, no interior, mesmo com casos da Covid-19 ainda crescen-
do, o comércio pode funcionar.

Somente não ocorrerá se as Prefeituras assim entenderem e forem de-
cretadas restrições quanto ao funcionamento das atividades comerciais.

Restrições
Quanto ao que poderá reabrir a partir de amanhã no ramo de restau-

rantes e bares, o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, adiantou in-
formação sobre dois tipos de serviços.

Nas redes sociais, o gestor disse que não poderão voltar às atividades
os restaurantes de rodízios e de serviços de self-service.

A decisão veio de relatoria da Vigilância Sanitária, que avaliou ser alto
o risco de contaminação nestes dois serviços.

Entrevistas
Na próxima semana, as entrevistas de O Estado da série com os pré-

candidatos à Prefeitura de São Luís  serão com a deputada estadual De-
tinha (PL) e com o professor Franklin Douglas (PSOL).

Detinha será a entrevistada da terça-feira, 30, e Franklin Douglas, na
quinta-feira, 2 de julho.

O Estado já entrevistou os pré-candidatos Carlos Madeira (SD), Neto
Evangelista (DEM) e Yglésio Moyses (Pros).

Sem consórcio
Das entrevistas até este momento em O Estado, o discurso parecido

dos pré-candidatos é em relação ao chamado consórcio dos candidatos
do Palácio dos Leões.

Madeira, Evangelista e Yglésio negaram que exista consórcio, colo-
cando suas pré-candidaturas como independentes.

Ainda serão entrevistados outros nomes da base do governador Flá-
vio Dino que disputarão a Prefeitura da capital.

Sem transmissão
O senador Roberto Rocha (PSDB) vai denunciar ao Ministério das Co-

municações ação política, que segundo o tucano, fez interromper trans-
missão de entrevista sua em rádio na cidade de Balsas.

Nas redes sociais, o senador disse que “coincidentemente” sua fala foi
interrompida quando estava  tratando dos investimentos do Governo Fe-
deral na Saúde.

Do que disse Rocha na entrevista, foi ao ar somente a crítica do tuca-
no ao governador Flávio Dino em relação ao posicionamento do comu-
nista contra o presidente Bolsonaro.

Como votou
Como já previsto, os senadores aliados do governador Flávio Dino vo-

taram contra o marco legal do saneamento básico.
Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama (Cidadania) disseram não à

proposta. Somente o senador Roberto Rocha votou a favor.
E a justificativa é simples: com o marco legal do saneamento, a Cae-

ma perde força e espaço para manter o serviço deficitário que vem pres-
tando em todo o Maranhão.

DE OLHO

ESTÃO CONFIRMADOS da Covid-19 no Maranhão,
segundo dados do boletim epidemiológico da
Secretaria Estadual de Saúde (SES) de ontem.

74.925 CASOS 

Senadores Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama (Cidadania) votaram contra
proposta; Roberto Rocha votou pela aprovação no marco legal do saneamento

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

A
provado durante sessão
remota na noite de
quarta-feira (24), por
maioria de votos no Se-

nado, o PL 4.162/2019, que cria o
novo marco legal do saneamento
básico no Brasil, não contou com
o apoio da bancada de senadores
maranhenses.

Dos três integrantes do Mara-
nhão no Senado, apenas um, o se-
nador Roberto Rocha (PSDB), votou
a favor. Os senadores Weverton
Rocha (PDT) e Eliziane Gama (Ci-
dadania), posicionaram-se contra
a proposta.

Nas redes sociais, o pedetista ten-
tou justificar seu voto contra o pro-
jeto. Segundo ele, o texto aprovado
beneficia apenas grandes centros,
deixando cidades menores sem os
investimentos prometidos. “Infe-
lizmente, nas cidades pequenas,
principalmente do Norte, do Nor-
deste, nós sabemos que esses in-
vestimentos não vão chegar. Um
projeto aonde vai beneficiar (sic!) os
grandes centros, e, claro, aonde as
grandes empresas têm todo inte-
resse de investir (sic!)”, disse.

Até o fechamento desta edição,
a senadora Eliziane ainda não havia
se manifestado sobre seu voto. Tam-
bém nas redes, Roberto Rocha co-
memorou a aprovação do texto –
que vai à sanção – e destacou que,
junto com outras medidas, o marco
do saneamento pode ajudar na re-
cuperação econômica do país.

“Tenho dito que com o novo
marco legal do saneamento básico,
a Reforma Tributária e o novo marco
legal das ZPEs, o Brasil vai recupe-
rar rapidamente o crescimento eco-
nômico e recuperar os milhões de
empregos perdidos”, declarou.

Lixões
O texto aprovado pelos senadores
prorroga o prazo para o fim dos li-
xões, facilita a privatização de esta-
tais do setor e extingue o modelo
atual de contrato entre municípios
e empresas estaduais de água e es-
goto. Pelas regras em vigor, as com-
panhias precisam obedecer a crité-
rios de prestação e tarifação, mas
podem atuar sem concorrência.

O novo marco transforma os
contratos em vigor em concessões

com a empresa privada que vier a
assumir a estatal. O texto também
torna obrigatória a abertura de lici-
tação, envolvendo empresas públi-
cas e privadas.

O líder do governo, senador
Fernando Bezerra Coelho (MDB-
PE), anunciou o compromisso do
governo com três vetos. Um deles
(art. 14, § 1º) é sobre o item que
trata da alienação de controle de
empresa estatal prestadora, que
determina que a conversão de
contrato de programa em con-
trato de concessão não necessa-
riamente precisa do consenti-
mento do titular. O senador Tasso

Jereisatti havia pedido o veto
desse ponto, por entender que a
dispensa da anuência dos muni-
cípios não contribui para a evo-
lução do marco regulatório.

O outro veto será colocado na
previsão de que os loteadores pos-
sam ser reembolsados das despe-
sas com infraestruturas que não se
destinem exclusivamente a atender
o próprio empreendimento, mas re-
presentem antecipação de investi-
mentos de responsabilidade da
prestadora dos serviços de sanea-
mento (art. 7º). Nesse ponto, Tasso
disse entender que o dispositivo é
um desincentivo ao adensamento

das cidades e poderia ser interpre-
tado como enriquecimento sem
causa dos loteadores.

Bezerra ainda confirmou que
atendeu uma demanda do sena-
dor Major Olímpio (PSL-SP) para
o veto do item que trata de dele-
gação, convênios e instituição de
fundos (art. 20). Ele ainda elogiou
o trabalho de Tasso Jereissati e o
entendimento entre as lideranças
para a aprovação do texto final. O
presidente do Senado, Davi Alco-
lumbre, também exaltou o traba-
lho do relator e disse que o Senado
viveu um momento histórico com
a aprovação da matéria.

Senadores Weverton e Eliziane decidiram ser contra a proposta do marco legal do saneamento básico

Divulgação

Flávio Dino volta a elogiar Mourão
após reunião sobre a  Amazônia
Governador do Maranhão tem simpatia pelo vice-presidente da República e já sugeriu,
publicamente, a Bolsonaro, que entregue o comando da nação ao general do Exército

O governador Flávio Dino (PCdoB)
voltou a elogiar o vice-presidente
da República, Hamilton Mourão. A
manifestação do comunista ocor-
reu após reunião conduzida pelo
vice com governadores de estados
que integram a Amazônia Legal.

O encontro, realizado de forma
virtual, faz parte da agenda de tra-
balho do Conselho Nacional da
Amazônia Legal, que é coordena-
do por Mourão e integra oito go-
vernadores e 13 ministérios, além
de corpo técnico e teve por objeti-
vo, discutir as queimadas na flo-
resta amazônica.

“Mais uma boa reunião entre o
vice-presidente da República, Ha-
milton Mourão e os governadores
da Amazônia Legal. Enfatizei a im-
portância da retomada do Fundo
da Amazônia e das ações educati-
vas e preventivas”, disse.

Apreço
Crítico irredutível do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido), Flávio Dino
tem manifestado seguidos elogios ao
vice-presidente da República. 

Logo após a reunião do conselho,
no mês de abril, o chefe do Executivo

no Maranhão sugeriu, em seu perfil,
em rede social, que Bolsonaro entre-
gasse o cargo ao vice.

“Tivemos uma reunião com diá-
logo técnico, respeitoso, sensato.
Claro que Mourão não é do meu
campo ideológico. Mas, se Bolsona-

ro entregar o governo para ele, o Bra-
sil chegará em 2022 em melhores
condições”, disse.

Antes disso, ele já havia manifes-
tado elogios ao vice-presidente, na
discussão sobre medidas de prote-
ção à Amazônia.

No ano passado Flávio Dino foi re-
cebido pelo vice-presidente em seu
gabinete, em Brasília. Na ocasião, ele
convidou Mourão a visitar o Mara-
nhão, sobretudo o Porto do Itaqui e
destacou a agenda como positiva.

Dino também destacou, na oca-
sião, o fato de secretários de Estado te-
rem sido recebidos por ministros do
Governo Federal e discutido pautas
de interesse para o Maranhão.

Apesar disso, ele mantém uma ro-
tina diária de críticas ao presidente Jair
Bolsonaro, com quem pretende dis-
putar a Presidência da República na
eleição de 2022.  �

Maioria da bancada do
MA não apoiou marco
legal do saneamento

Flávio Dino fez novos elogios ao vice-presidente Hamilton Mourão

Divulgação

Uma das principais mudanças im-
postas pelo novo marco do sanea-
mento diz respeito aos contratos.
Hoje, as cidades firmam acordos di-
reto com empresas estaduais de
aǵua e esgoto, sob o chamado con-
trato de programa. Os contratos
contêm regras de prestação e tari-
fação, mas permitem que as esta-
tais assumam os serviços sem con-
corrência. O novo marco extingue
esse modelo, transformando-o em
contratos de concessaõ com a em-
presa privada que vier a assumir a
estatal, e torna obrigatoŕia a aber-

tura de licitaca̧õ, envolvendo em-
presas públicas e privadas.

Pelo projeto, os contratos de pro-
grama que já estão em vigor serão
mantidos e, até março de 2022, po-
derão ser prorrogados por 30 anos.
No entanto, esses contratos deve-
rão comprovar viabilidade econô-
mico-financeira, ou seja, as empre-
sas devem demonstrar que
conseguem se manter por conta
própria — via cobrança de tarifas e
contratação de dívida.

Os contratos também deverão se
comprometer com metas de uni-

Novo marco institui os
contratos de concessão

versalização a serem cumpridas até
o fim de 2033: cobertura de 99%
para o fornecimento de água potá-
vel e de 90% para coleta e trata-
mento de esgoto. Essas porcenta-
gens são calculadas sobre a
população da área atendida.

Outros critérios também deverão
ser atendidos, como não interrup-
ção dos serviços, redução de perdas
e melhoria nos processos de trata-
mento. O cumprimento das metas
será verificado periodicamente e as
empresas que estiverem fora do pa-
drão poderão sofrer sanções do
órgão regulador federal, a Agência
Nacional de Águas (ANA). Como san-
ção, essas empresas não poderão
mais distribuir lucros e dividendos,
se for o caso. �



Um dos nossos
objetivos é
resgatar pessoas
que vivem nas
ruas, pois é uma
situação
preocupante,
principalmente,
durante esse
período de
pandemia” 

DELEGADO JOVIANO FURTADO, 
coordenador da Ação Resgate

Divulgação

Ação Resgate, realizada na área do Mercado Central, forneceu alimentação e serviços à comunidade 

Data de 26 de junho foi definida pela ONU; Ação Resgate, com
atividades diversas, será realizada hoje, no centro de São Luís

Dia Internacional de
Combate às Drogas tem
ação com usuários 

6 CIDADES São Luís, 26 de junho de 2020. Sexta-feira  O Estado do Maranhão

A
Associação Brasileira de
Estudos do Álcool e Ou-
tras Drogas (Abead) in-
formou que durante o

período de isolamento social, em
decorrência da pandemia do novo
coronavírus, Covid-19,  aumentou
o consumo de álcool e entorpe-
centes, consequentemente, ele-
vando o índice de violência no
país. Segundo os dados da Fiocruz,
3,2% dos brasileiros admitem que
já consumiram substâncias ilíci-
tas, sendo a maconha a mais con-
sumida, um total de 7,7%, en-
quanto, em segundo está a
cocaína, 3,1%, em relação a outros
tipos de entorpecentes. Nesta
sexta-feira, 26 de junho, é o “Dia
Internacional de Combate às Dro-
gas”.

A data foi uma decisão da As-
sembleia Geral da Organização
das Nações Unidas (ONU), por
meio da Resolução 42/112 de 7 de
dezembro de 1997, implemen-
tando recomendação da Confe-
rência Internacional sobre o
Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas,
realizada em 26 de junho do
mesmo ano. Todo ano, a ONU, por
meio do Escritório das Nações
Unidas contra Drogas e Crime
(UNODC), enfatiza a Campanha
Internacional de Prevenção às
Drogas.

Na quinta-feira, 25, o UNODC
lançou o Relatório Mundial sobre
Drogas 2020. Este documento for-
nece uma visão global da oferta e
da demanda de drogas ilícitas e
seus impactos sobre a saúde e os
efeitos da pandemia de Covid-19.
De acordo com o UNODC, a ma-
nufatura global de cocaína au-
mentou muito nos últimos anos,
estimando uma produção de 1.410
toneladas.

Em relação ao Brasil, uma pes-
quisa feita pela Fiocruz, no ano
passado, revela que 4,9 milhões de
brasileiros admitiram já ter con-
sumido algum tipo de entorpe-
cente. O consumo maior é feito
por homens, um registro de 5%,
enquanto, as mulheres, apenas
1,5%. Já, o consumo maior desse
tipo de produto ilícito é feito pelo
público jovem (18 a 24 anos).

Ação em São Luís
Em alusão ao Dia Internacional de
Combate às Drogas será realizada
nesta sexta-feira, 26, mais uma
edição da Ação Resgate, a partir

das 7h30, na praça Deodoro, no
Centro. Um dos coordenadores
desse trabalho, delegado Joviano
Furtado, lnmbrou que a ação é
promovida pela Polícia Civil e o
Centro de Atenção Psicossocial Ál-
cool e Drogas (CAPS AD) do
Monte Castelo, com apoio de par-
ceiros.

Joviano Furtado informou que,
no decorrer do evento, será for-
necida à comunidade uma série
de serviços, como aplicação de va-
cinas, medição de temperatura,
teste de Covid-19, distribuição de
kit de limpeza e orientações sobre
doenças infectuosas. “Um dos
nossos objetivos é resgatar pes-
soas que vivem nas ruas, pois, é
uma situação preocupante, prin-
cipalmente, durante esse período
de pandemia”, frisou o delegado.

O diretor do CAPS AD do Monte
Castelo, Marcelo Costa, que tam-
bém é um dos coordenadores do
evento, disse que somente neste
ano já foram realizadas nove edi-

ções da Ação Resgate na capital.
Durante esse trabalho já se con-
seguiu resgatar 70 moradores em
situação de rua, vacinar mais de
200 pessoas contra a gripe, efe-
tuação de 50 testes de coronaví-
rus, distribuição de cestas básicas,

kit de higienização e equipamento
de segurança individual, inclusive,
para flanelinhas.

Ele ainda contou que a ação
vem sendo realizada desde o ano
de 2011, principalmente, nos lo-
cais onde há concentração de “cra-
colândias”. Em 2019, ocorreram 19
ações na Grande Ilha e resultaram
em mais de oito mil atendimen-
tos, 150 dependentes químicos re-
tirados das cracolândias e 90 pa-
cientes capacitados para o
mercado de trabalho.

Tratamento
Marcelo Costa declarou que os
usuários de drogas resgatados, que
desejam fazer o tratamento quí-
mico, são encaminhados ao CAPS
AD do Monte Castelo ou a outras
unidades de tratamento. Apenas
o CAPS AD, no ano passado, rea-
lizou 9.200 atendimentos. Neste
local, o paciente pode ser subme-
tido ao tratamento intensivo, que
é diário; o semi-intensivo, duas

vezes na semana; e o não inten-
sivo, uma vez por mês.

Ele ainda frisou que também há
o tratamento ambulatorial, no
qual o paciente tem acesso  me-
dicamentos de forma gratuita e
orientações psicossocial. O pa-
ciente ainda pode ser encami-
nhado para a Unidade de Acolhi-
mento, localizada na Cohab,
submetido ao tratamento por um
período de 30 dias. Apenas, em
2019, houve o registro de 250 in-
ternações.

Comunidades terapêuticas
Usuários de drogas também
podem receber tratamento em co-
munidades terapêuticas em que
não são usados medicamentos.
No Maranhão, existem 133 comu-
nidades e cada uma delas pode
comportar até 60 acolhidos, em
quatro federações. 

No mês de outubro do ano pas-
sado, cerca de 130 representantes
dessas comunidades participaram
do 1º Encontro Estadual das Co-
munidades Terapêuticas com o
Poder Público do Maranhão, na
sede da Secretaria Estadual da Fa-
zenda, em São Luís.

O evento teve como um dos ob-
jetivos informar os representan-
tes das federações e comunidades
terapêuticas sobre os requisitos
necessários para participarem dos
editais de chamamento público
para que possam se credenciar e
pleitear vagas disponibilizadas
pelo Ministério da Cidadania para
o atendimento e acolhimento de
dependentes químicos. Ainda no
ano passado, o Poder Federal dis-
ponibilizou 252 vagas para o es-
tado maranhense e cada uma
delas custa ao cofre da União R$
1.100,00 por mês.�

SAIBA MAIS

A Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras
Drogas (Abead), preocupada com o crescimento do consumo
do álcool e droga no país durante a fase de pandemia
lançou a campanha #sejaluz. A campanha mostra coisas
positivas na internet, como os botecos virtuais e orientando
a respeito dos cuidados não apenas com o álcool, mas com
o tabaco e outras drogas.

SERVIÇO

O que: Ação Resgate em alusão
ao Dia Internacional de
Combate às Drogas
Quando: Hoje, sexta-feira (26)

Onde: Praça Deodoro, no Centro
Horário: a partir das 7h30
Objetivo: um deles é
resgatar usuários de drogas

PERSONAGEM DA NOTÍCIA

Cleiton Araújo Nascimento, de 27 anos, é um ex-usuário,
retirado da cracolândia do Mercado Central durante a Ação
Resgate, ocorrida em janeiro do ano passado. Ele contou
que começou a usar drogas aos 10 anos e passou a morar
na rua e usar entorpecentes indiscriminadamente.
No momento, ele continua sendo acompanhado pelos
profissionais do CAPS AD do Monte Castelo, tendo sido
agraciado com os benefícios sociais, e já distribuiu o seu
currículo em várias empresas. “Comecei a usar merla e
depois outros tipos de drogas. Mas resolvi fazer o
tratamento e recebi total apoio. Passei mais de 10 meses
em uma clínica, em Coroatá. Agora, estou querendo
conseguir um emprego para ajudar no sustendo da casa”,
declarou o ex-dependente químico.

4,9 4,9 
MILHÕES de
brasileiros admitiram
que consumiram algum
tipo de entorpecente

9.2009.200
ATENDIMENTOS
foram feitos no CAPS AD
do Monte Castelo,
durante o ano passado

150150
DEPENDENTES
químicos retirados das
cracolândias da Grande
Ilha durante as edições da
Ação Resgate em 2019

Divulgação
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Mundo

NOVA YORK

Um policial da cidade de Nova
York foi preso nesta quinta-
feira e acusado de estrangula-
mento e tentativa de estrangu-
lamento após aparecerem
vídeos do final de semana que
o mostravam usando uma
chave braço para prender um
homem em um calçadão, in-
formou a polícia. 

O policial, David Afanador,
já havia sido suspenso sem re-
muneração pelo Departamento
de Polícia de Nova York. Afana-
dor, de 39 anos, se entregou

para ser preso em uma delega-
cia de polícia, segundo o de-
partamento. Ele se declarou
inocente em sua audiência ini-
cial diante de um tribunal, se-
gundo afirmou seu advogado.

O Departamento de Polícia
de Nova York proibiu a aplica-
ção de golpes como a chave de
braço, que podem ser fatais,
em 1993. 

No início deste mês, moti-
vado por protestos , o governa-
dor do Estado de Nova York,
Andrew Cuomo, sancionou um
projeto de lei que criminaliza o
uso de chaves de braço. �

David Afanador já havia sido suspenso sem
remuneração pelo Departamento de Polícia 

Remdesivir pode se
tornar o 1º tratamento
para Covid-19 na Europa
Agência europeia recomendou a aprovação condicional do antiviral para
pacientes, o que faz dele o primeiro tratamento a receber aval no continente

Nacional do Exército dos EUA 

21 homicídios dolosos
registrados neste mês
na Grande São Luís

Polícia realizou nestas últimas 24
horas cercos na capital e no inte-
rior para prender acusados de ho-
micídio e latrocínio. Um dos de-
tidos foi uma mulher, nome não
revelado, e, segundo a polícia, ela
é suspeita de ter assassinado uma
criança, de 9 anos, portadora de
Síndrome de Down e leucemia. O
assassinato ocorreu no dia 20 de
junho de 2018, na Vila Colier, em
São Luís.

Durante a investigação, a polí-
cia realizou diversas buscas e
apreensões na residência da acu-
sada. Ainda de acordo com a po-
lícia, o exame de comparação de
material genético constatou a
participação da detida nesse cri-
me bárbaro. Ela foi ouvida ontem
na sede da Superintendência de

Homicídio e Proteção a Pessoas
(SHPP), na Beira-Mar, onde pres-
tou esclarecimentos sobre o caso
e, logo após, foi encaminhada pa-
ra o Complexo Penitenciário de
Pedrinhas.

Mais prisões 
Ainda na Grande Ilha foram pre-
sos ontem três faccionados acu-
sados de terem matado João Mar-
ques, no Ecotajaçuaba. A polícia
informou que o crime foi um ato
de punição porque a vítima teria
planejado um roubo a residência
de sua companheira, localizada
nessa localidade.

Também foi preso um outro
faccionado  acusado de tentativa
de homicídio qualificado, ocorri-
do em novembro de 2019. �

Polícia prende
suspeita de matar
criança em SL 
Foi presa uma mulher acusada de matar
criança com síndrome de Down e leucemia

Adotando as medidas de preven-
ção do contágio da Covid-19, cau-
sada pelo novo coronavírus, as
sessões do Tribunal do Júri de São
Luís serão retomadas a partir do
dia 3 de julho e um total de 31 réus
serão julgados durante este mês.

As Varas do Júri estavam com
as sessões de julgamento sus-
pensas desde o dia 19 de março
deste ano e o atendimento foi
garantido por meio do trabalho
remoto.

Prevenção
Conforme a Portaria-conjunta

34/2020 do Tribunal de Justiça e
Corregedoria Geral de Justiça do
Maranhão, as sessões de júri po-
pular poderão ocorrer presen-
cialmente, mas, seguindo as re-
comendações, para prevenir à
propagação da infecção pelo no-
vo coronavírus, estão: distância
mínima de 1,5m entre os partici-
pantes nas sessões dos júris; me-
didas de higiene, uso adequado
de máscaras faciais.

Serão disponibilizados para os
jurados, magistrados, represen-
tantes do MP, defesa e serventuá-
rios kits de proteção individual. �

Sessões do TJ-MA
com público vão
ser retomadas 
Sessões começam a partir do próximo dia 3, no
fórum do Calhau e 31 réus devem ser julgados

Um dos casos ocorreu no bairro Itapera, na zona rural de São Luís, e teve como
vítima um ex-presidiário; segundo a SSP, a maioria desses crime foi na capital

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado

V
inte e um crimes de ho-
micídio doloso já ocorre-
ram no decorrer deste
mês na Grande Ilha, e a

maioria dos casos ocorreu na capi-
tal, segundo dados da Secretaria de
Segurança Pública (SSP). Uma das
vítimas foi o ex-presidiário José Ri-
bamar de Luna Pinheiro, de 21 anos.
De acordo com a polícia, o crime
ocorreu durante a madrugada de
quinta-feira, 25, no bairro Itapera, e
existe a suspeita de ter sido cometi-
do por faccionados.

A polícia informou que a vítima
levou vários tiros em plena via pú-
blica e os acusados tomaram rumo
ignorado. Os socorristas do Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) ainda foram acionados, mas
quando chegaram ao local a vítima
estava sem vida.

Os militares também foram cha-
mados e isolaram a área até a che-
gada dos peritos do Instituto de Cri-
minalística (Icrim). O corpo da víti-
ma foi removido para o Instituto Mé-
dico Legal (IML), no Bacanga. 

O caso está sendo investigado pe-
la equipe da Superintendência de
Homicídio e Proteção a Pessoas
(SHPP), que  já chegou a ouvir algu-
mas testemunhas, e está no aguar-
do de exames periciais feitos pela Po-
lícia Técnica no local do crime. Há
informes que a vítima tinha deixado
o Complexo Penitenciário de Pedri-
nhas recentemente.

Condenado
José de Luna foi condenado, no dia
19 de março de 2015, pela 4ª Vara do
Tribunal do Júri a três anos e dois
meses de reclusão pelo assassinato

de Rennan Klinger Ribeiro da Cruz.
De acordo com a polícia, o crime
ocorreu em um bar, no bairro do
Quebra Pote, zona rural da capital,
no dia 7 de março de 2011.

A Polícia Civil investigou o caso e
constatou que José de Luna era o
suspeito desse crime. O motivo se-
ria porque a vítima teria denuncia-
do à polícia o tráfico de drogas no
Quebra Pote. Luna também é acu-
sado de integrar uma facção crimi-
nosa e ter cometido mais dois ho-
micídios na Grande Ilha.

Mais ocorrências
Na tarde de quinta-feira (25), um ho-
mem, identificado como Brocha, foi
morto na rua da Secretária, no bairro
da Santa Clara. A equipe da SHPP es-
teve no local como também os peri-
tos do Icrim. O corpo foi removido pa-
ra o IML e até o começo da noite não
havia registro de prisão dos acusados.

A polícia também registrou na

quarta-feira (24), a morte de Lucas
Costa da Silva, de 25 anos, na Vila
Maruaí, área de Pedrinhas. Segundo
a polícia, a vítima foi baleada em ple-
na via pública e, no momento da
ação criminosa, havia a presença de
pessoas, inclusive, crianças. Houve
correria e se instalou um clima de
pânico na localidade.

Os socorristas do Samu constata-
ram a morte da vítima e o corpo foi
removido para o IML. Guarnições da
Polícia Militar realizaram rondas pe-

la localidade, mas não conseguiram
prender os suspeitos. O crime é in-
vestigado pela SHPP.

Ainda nesse dia, em Conceição
de Lago-Açu, ocorreu a morte de
Francinaldo Silva Sousa, de 26
anos. A polícia informou que ele
foi morto a tiros por criminosos,
que fugiram do local.  A polícia não
informou a motivação e está sen-
do investigado, mas até o período
da tarde de ontem não tinha re-
gistro de prisão. �

Divulgação

BRUXELAS  

A agência reguladora de saúde eu-
ropeia recomendou a aprovação
condicional do tratamento anti-
viral Remdesivir da Gilead Scien-
ces Inc para pacientes de Covid-
19, o que faz dele o primeiro tra-
tamento prestes a receber aval no
continente.

A Agência Europeia de Remédios
(EMA) disse nesta quinta-feira que
seu comitê de medicamentos para
humanos (CHMP) recomendou o
uso do Remdesivir em adultos e
adolescentes a partir de 12 anos
com pneumonia que precisem de
oxigênio adicional.

O preço do remédio na região é
desconhecido. Nos Estados Uni-
dos, pode chegar a 5.080 dólares
por tratamento, e a fabricante de
genéricos indiana venderá o trata-
mento por um valor entre 66,13 e
79,35 dólares.

O endosso da EMA, que chega
poucas semanas após uma avalia-

ção feita às pressas, significa que os
médicos podem prescrever o re-
médio da Gilead, que será batizado
de Veklury, na Europa assim que es-
te for aprovado pela Comissão Eu-
ropeia, que normalmente segue as
recoA autorização condicional de

comercialização da União Europeia
permite que um tratamento seja
vendido durante um ano no bloco
comercial de 27 nações antes de to-
dos os dados necessários a respei-
to de sua eficiência e efeitos colate-
rais estarem disponíveis. A Gilead

tem que apresentar os dados defi-
nitivos até dezembro.mendações
do CHMP.

Procura pelo remédio 
A procura pelo remédio disparou
depois que se tornou um dos mais
cotados na esteira de testes pro-
missores. A Gilead acredita que o
suprimento de remdesivir supera-

rá os 2 milhões de tratamentos até
o final do ano, o dobro de sua me-
ta anterior, e planeja começar a tes-
tar uma versão inalada mais fácil de
usar – a atual é administrada por via
intravenosa.

O Remdesivir já foi aprovado pa-
ra uso emergencial em pacientes
gravemente doentes nos EUA, Ín-
dia e Coreia do Sul. �

O Remdesivir já foi aprovado para uso emergencial em alguns países 

Morte de George Floyd, por asfixia, motivou protestos no país inteiro 

Uma das vítimas de homicídio doloso na Ilha foi o ex-presidiário José Ribamar de Luna Pinheiro, de 21 anos

Policial de Nova York
é detido após prisão
com chave de braço

Preço do remédio
pode chegar a 
5.080 dólares 

Force Ouvrière

MAIS OCORRÊNCIAS

Na Grande Ilha de São Luís,
além da polícia registrar 21
homicídios dolosos durante
este mês de junho, como
citado nesta reportagem,
ainda aconteceram mais
três casos de crime de

latrocínio (que é o roubo
seguido de morte), que
tiveram  como vítimas
Rafael Washington Correa
Ribeiro, Raimundo Nonato
Pires dos Santos e Valber
Nélio Costa Pereira.
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APARTE       Transparentes         BASTIDORES
SEX 26/06/2020

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

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

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

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

Todo mundo sabe que o Centrão é pau pra toda obra. No Congresso, o 
grupo que hoje reúne mais de 210 deputados e uma penca de senadores, 
vem dando as cartas e resolvendo as paradas nas votações mais compli-
cadas, desde que tais pautas sejam do interesse do Palácio do Planalto.

Nó cego nas eleições 

CNH será grátis para 
pessoas de baixa renda

 A Câmara dos Deputados está analisando um projeto de lei (PL) que propõe oferecer o acesso gratuito à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) aos brasi-
leiros inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, o CadÚnico. Se inserem no programa famílias de baixa renda que ganham até 

meio salário mínimo por pessoa ou que recebem até três salários mínimos de renda mensal total, resultando no valor de R$ 2.994 por mês. PÁGINA 10

Santa Efigênia e São 
Cristóvão recebem 
drenagem e asfalto

CORONAVÍRUS 
 Interior do Maranhão

 ainda não   atingiu pico de 
casos",  diz especialista

Em live sobre a pandemia, o in-
fectologista Antônio Augusto Silva 

explicou que não se pode ter certeza 
mesmo de uma redução e é preciso 

esperar o comportamento do vírus e 
os registros dos casos. 

 PÁGINA 3

SUBSTITUTO

Decotelli é o terceiro ministro a 
comandar a pasta da Educação 

no governo Bolsonaro. Abraham 
Weintraub foi demitido do cargo no 

último dia 18 e deixou o governo após 
forte atrito do  Poder Executivo com o 

Poder Judiciário. PÁGINA 5

As duas regiões recebem melhorias que vão 
impactar na mobilidade urbana, na qualidade 

de vida da população e na economia local; 
o trabalho integra o pacote de serviços da 
Prefeitura realizado em várias regiões da 

cidade por meio do programa São Luís em 
Obras. Durante a vistoria, que entrou pela 

noite, o prefeito recebeu o carinho dos 
moradores destas localidades. PÁGINA 6

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

PÁGINA  7

Justiça determina 
inquérito imediato 
para desaparecidas

CELERIDADE

O protocolo traz uma mudança na 
rotina de comunicação de crimes 

contra a mulher. Por exemplo, no caso 
de desaparecimento de pessoas, o 

protocolo é esperar até 48 horas para 
comunicar. No caso de mulheres, 
o protocolo orienta que o fato seja 

registrado imediatamente PÁGINA 9

Bolsonaro anuncia 
Carlos Decotelli 

como novo ministro 
da Educação

Novo zika vírus 
pode gerar uma

pandemia no país

Gafanhotos geram 
emergência para 

o Sul do Brasil
PÁGINA  7

Nuvem de poeira do 
Saara pode atingir 
parte de São Luís

PÁGINA  7

PRAGAS NO BRASIL
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Esse é um dos pontos constantes no novo Protocolo Nacional de Investigação e Perícias
nos Crimes de Feminicídio lançado pelo Governo Federal

Mais de 100 mor tes

Mãe e fi lha mor tas

FEMINICÍDIO

Registro imediato
para desaparecimento

U
m me ca nis mo im por tan te 
que po de sal var a vi da de 
mu lhe res ví ti mas de vi o lên- 
cia es tá em des ta que no 

Pro to co lo Na ci o nal de In ves ti ga ção e 
Pe rí ci as nos Cri mes de Fe mi ni cí dio, 
que vi sa for ta le cer o com ba te à vi o- 
lên cia con tra mu lher e a re pres são da 
cri mi na li da de, lan ça do pe lo Mi nis té- 
rio da Jus ti ça e Se gu ran ça Pú bli ca. O 
pro to co lo traz uma mu dan ça na ro ti- 
na de co mu ni ca ção de cri mes con tra 
a mu lher, por exem plo, no ca so de de- 
sa pa re ci men to de pes so as, o pro to co- 
lo é es pe rar até 48 ho ras pa ra co mu ni- 
car. No ca so de mu lhe res o pro to co lo 
ori en ta que o fa to se ja re gis tra do ime- 
di a ta men te. Além dis so, de ve ser fei ta 
a ins tau ra ção ime di a ta de inqué ri to 
po li ci al nos ca sos de mor te vi o len ta 
de mu lher.

Pe las nor mas vi gen tes, era pre ci so 
es pe rar 48 ho ras pa ra que is so acon te- 
ces se. Com is so, os ca sos de su mi ço 
po de rão ser mo ni to ra dos pe las for ças 
de se gu ran ça pú bli ca des de o iní cio. 
“Os agen tes de se gu ran ça têm a res- 
pon sa bi li da de de re gis trar o fa to. 
Den tro des sas 48 ho ras de ve ha ver um 
mo ni to ra men to da si tu a ção e, ca so 
per sis ta o de sa pa re ci men to no pra zo 
de 48 ho ras, se ini cia, sim, to do o pro- 
ces so de in ves ti ga ção. Ou se ja, mu lhe- 
res de sa pa re ci das, es se fa to de ve ser 
ime di a ta men te re gis tra do pa ra que se 
ini cie to do um acom pa nha men to e 
mo ni to ra men to da si tu a ção”, dis se o 
mi nis tro da jus ti ça, An dré Men don ça.

A in ten ção é ga ran tir uma apu ra- 
ção mais pro fis si o na li za da, rá pi da e 
efi ci en te. O Pro to co lo pre vê que os 
pro fis si o nais si gam um pa drão des de

O PROTOCOLO TRAZ UMA MUDANÇA NA ROTINA DE COMUNICAÇÃO DE CRIMES

o re gis tro da ocor rên cia até a con clu- 
são da in ves ti ga ção cri mi nal, as se gu- 
ran do as di li gên ci as ne ces sá ri as pa ra 
co lher as evi dên ci as e com pre en der a 
di nâ mi ca e au to ria do cri me.  Além 
dis so, no ca so dos exa mes pe ri ci ais, 
que se ja da da pri o ri da de aos aten di- 
men tos re la ci o na dos às ocor rên ci as 
de fe mi ni cí dio.

O Go ver no Fe de ral acre di ta que a 
me di da tem o po der de con tri buir pa- 
ra a pre ven ção da vi o lên cia do més ti ca 
e fa mi li ar, dis cri mi na ção de gê ne ro e 
su as di ver si da des. Des de 2015, é ca- 

rac te ri za do co mo fe mi ni cí dio o as sas- 
si na to de mu lhe res co me ti dos em ra-
zão do gê ne ro.

Den tro des sas 48 ho ras 

de ve ha ver um 

mo ni to ra men to da 

si tu a ção

Média de 5 crimes por mês no Maranhão

Vin te e oi to ca sos de fe mi ni cí di os
fo ram re gis tra dos no Ma ra nhão es te
ano, nu ma mé dia de cin co cri mes por
mês.

No ano pas sa do, 102 mu lhe res fo- 
ram as sas si na das em to do o es ta do,
des ses ca sos 51 fo ram fe mi ni cí di os.
De acor do com os da dos do De par ta- 
men to de Fe mi ní ci dio, ór gão li ga do à
Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí dio e
Pro te ção a Pes so as do Es ta do do Ma- 
ra nhão (SHPP-MA), os nú me ros co- 
me ça ram a cres cer em mar ço des te
ano, o iní cio da pan de mia, quan do
seis mu lhe res fo ram as sas si na das em
15 di as. Em abril fo ram mais oi to.

Leu da, Nayze, Ta lia, Ma ria Lei la,
Cé lia, Bár ba ra, Ana Ru te, Da ni e le,

 Gra ça, Ta li ta, são só al gu mas das ví ti- 
mas. Mu lhe res com ida des en tre 17 e
57 anos que fo ram bru tal men te as sas- 
si na das, em sua mai o ria den tro da
pró pria re si dên cia pe los seus com pa- 
nhei ros ou ex.

Nes ta se ma na a Po lí cia Ci vil atra vés
da Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os e
de Pro te ção à Pes soa (SHPP), apre- 
sen tou um ba lan ço par ci al das in ves- 
ti ga ções que elu ci da ram um ca so de
du plo fe mi ni cí dio que vi ti mou Gra ça
Ma ria Pe rei ra de Oli vei ra (57) e a fi lha
Ta li ta de Oli vei ra Fri zei ro (27), nno úl- 
ti mo dia 6 de ju nho, em São Luís. O
exe cu tor, o man dan te e quem in ter- 
me di ou o cri me já fo ram pre sos pe la
po lí cia.

PA TRÍ CIA BREN DA

In ves ti ga ções

En ten da o ca so

CA SO MÃE E FI LHA

Ex-ma ri do ne ga ser
man dan te de du plo
fe mi ni cí dio

Du ran te de poi men to na Su pe rin ten dên cia de Ho mi- 
cí di os e Pro te ção à Pes soa (SHPP) na úl ti ma quar ta-fei ra
(24), o ex-ma ri do de Gra ça Ma ria Pe rei ra de Oli vei ra, de
57 anos, ne gou que te nha si do o man dan te do cri me. A
em pre sá ria e sua fi lha Ta li ta de Oli vei ra Fri sei ro, de 27
anos, fo ram en con tra das mor tas por fa mi li a res no dia 7
de ju nho, den tro de um car ro. Elas es ta vam en ro la das
em um len çol, no bair ro Quin tas do Ca lhau, em São
Luís.

O sus pei to, que foi pre so no úl ti mo sá ba do (20), na ci- 
da de de Im pe ra triz, che gou à se de da SHPP acom pa- 
nha do de ad vo ga dos e foi ou vi do pe la che fe do De par ta- 
men to de Fe min cí dio, de le ga da Vi vi a ne Fon te nel le.

De acor do com a de le ga da, o ex-ma ri do da em pre sá- 
ria além de ne gar qual quer par ti ci pa ção no cri me, in for- 
mou, ain da, que não co nhe cia ne nhum dos ou tros dois
sus pei tos que já es tão pre sos.

De pois de in ter ro ga do, o ex-ma ri do da em pre sá ria foi
en ca mi nha do ao Cen tro de Tri a gem de Pe dri nhas, após
cum pri men to do man da do de pri são tem po rá ria ex pe- 
di do pe la Jus ti ça.

A de le ga da ex pli cou que a pri são tem du ra ção de trin- 
ta di as e ao fim do pra zo, po de ser pror ro ga da ou con- 
ver ti da em pri são pre ven ti va.

Ain da se gun do Vi vi a ne, o ter cei ro en vol vi do no du plo
fe mi ni cí dio, pre so sus pei to de ser o in ter me di a dor da
ne go ci a ção, que te ria con tra ta do o pe drei ro pa ra as sas- 
si nar mãe e fi lha, tam bém ne gou qual quer en vol vi men- 
to no cri me. As in ves ti ga ções de vem con ti nu ar.

Na úl ti ma se gun da-fei ra (22), du ran te en tre vis ta co le- 
ti va, a de le ga da Vi vi a ne Fon te nel le in for mou que o ex-
ma ri do da em pre sá ria foi apon ta do pe las in ves ti ga ções
co mo sus pei to de ser o man dan te do du plo fe mi ni cí dio
e es cla re ceu que a prin ci pal mo ti va ção do cri me te ria si- 
do ga nhos de uma dis pu ta ju di ci al re ce bi dos por Gra ça
Ma ria, co mo a pos se de uma em pre sa e um ter re no de
al to va lor.

Ain da se gun do a de le ga da, o au tor do cri me tra ba lha- 
va co mo pe drei ro em uma obra ao la do da re si dên cia
das ví ti mas, e con fes sou ter si do con tra ta do pa ra as sas- 
si nar mãe e fi lha pe lo va lor de R$ 5 mil re ais. O sus pei to
era co nhe ci do da fa mí lia e ti nha li vre aces so à ca sa da
em pre sá ria, por is so, con se guiu en trar no imó vel sem
le van tar qual quer sus pei ta.

As in ves ti ga ções apon tam ain da que as sim que en- 
trou na re si dên cia, o au tor do du plo fe mi ni cí dio ma tou
pri mei ro a mãe as fi xi a da, e lo go de pois a fi lha, tam bém
por as fi xia, além de vá ri os gol pes na ca be ça.

A aná li se de ima gens re ve lou que o ho mem saiu da
ca sa das ví ti mas por vol ta de meio dia do sá ba do (6). Na
oca sião, ele car re ga va uma pe que na bol sa, uma ma le ta
de fer ra men tas e um ce lu lar.

De pois do cri me, o au tor ven deu o apa re lho ce lu lar
no bair ro da Di vi néia, em São Luís. O dis po si ti vo foi en- 
tão lo ca li za do pe la Po lí cia Ci vil, que com a aju da do
Gru po de Ser vi ço Avan ça do (GSA) da Po lí cia Mi li tar,
con se guiu tam bém iden ti fi car o sus pei to.

Um ter cei ro en vol vi do foi pre so pe la po lí cia na úl ti ma
se gun da-fei ra (22) no bair ro do Ja ra ca ti, em São Luís. Se- 
gun do as in ves ti ga ções, o sus pei to era che fe da obra que
es ta va sen do re a li za da ao la do da ca sa das ví ti mas e agiu
co mo um in ter me di a dor en tre o man dan te, o ex-ma ri do
da em pre sá ria e o exe cu tor do cri me. Vi vi a ne Fon te nel le
con tou ain da, que o in ter me di a dor ini ci al men te ofe re- 
ceu um va lor de R$ 3 mil ao pe drei ro, que não acei tou e
fez uma con tra pro pos ta pa ra a exe cu ção do cri me, uma
quan tia de R$ 5 mil re ais, que aca bou sen do acei ta.

Os cor pos de Gra ça Ma ria Pe rei ra de Oli vei ra, de 57
anos, e Ta li ta de Oli vei ra Fri sei ro, de 27 anos, fo ram en- 
con tra dos en ro la dos em um len çol den tro um veí cu lo
na ga ra gem da re si dên cia das ví ti mas, no dia 7 de ju nho,
no bair ro Quin tas do Ca lhau, em São Luís. De acor do
com as in ves ti ga ções da po lí cia, a em pre sá ria foi amar- 
ra da e as fi xi a da. Já a fi lha, além de so frer as fi xia, ti nha
vá ri as le sões cor po rais pe lo cor po. No imó vel, não fo- 
ram en con tra dos si nais de ar rom ba men to. As ví ti mas
fo ram en con tra das por pa ren tes, que es tra nha ram o su- 
mi ço das du as e re sol ve ram pro cu rá-las.

São Luís, sexta-feira, 26 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Ambev abre diversas vagas de emprego no Maranhão. O número de vagas disponíveis
pode sofrer alterações conforme o preenchimento das cargos

Re qui si tos
• Ser ins cri to no Ca das tro Úni co (Ca -
dÚ ni co);
• Ter ren da fa mi li ar men sal de até três
sa lá ri os mí ni mos. Con si de ran do o va -
lor do sa lá rio mí ni mo atu al, se ri am
até R$ 2.994 por mês;
• Es tar de sem pre ga do há mais de um
ano.

OPORTUNIDADES

Mais de 200 vagas
abertas na Ambev

• São Pau lo
• Rio de Ja nei ro
• Bahia
• Pa ra ná
• Mi nas Ge rais
• Rio Gran de do Sul
• Goiás
• San ta Ca ta ri na
• Per nam bu co

Va gas

• Ana lis ta de Con tro le;
• Ana lis ta de Ges tão;
• Ana lis ta Fi nan cei ro;
• Ana lis ta de Gen te e Ges tão;
• Apren diz em di ver sas áre as;
• Au xi li ar de Mar ke ting;
• Ca das tra dor;
• Con fe ren te;
• Es ta giá rio de di ver sos cur sos;
• Lí der de exe cu ção;
• Lí der de Ven das;
• Lo gís ti ca – Ana lis ta de Con tro le;
• Lo gís ti ca – Ana lis ta de Ro ta;
• Ope ra dor de Pro ces sos;
• Ope ra dor Fa bril;
• Pro mo tor (Ro tas, Ven das e Au to Ser- 
vi ço);
• Re pre sen tan te de Ne gó ci os;
• Téc ni co Ad mi nis tra ti vo;
• Téc ni co de Elé tri ca;
• Téc ni co em Se gu ran ça do Tra ba lho;
• Ven das

A
em pre sa mul ti na ci o nal do ra- 
mo de be bi das Am bev es tá 
com ofe re cen do mais de 220 
va gas de em pre go em di ver- 

sas fun ções e áre as de atu a ção. Com 
va gas pa ra o Ma ra nhão, as opor tu ni- 
da des tam bém são pa ra os es ta dos de:

Ao to do, en tre con tra ta ção ime di a- 
ta e for ma ção de ban co de ta len tos, 
são mais de 220 va gas. As opor tu ni da- 
des ofe re ci das pe la em pre sa são pa ra 
os car gos de:

Re qui si tos Ins cri ções

SÃO 220 VAGAS DE EMPREGO ABERTAS EM DIVERSAS REGIÕES DO BRASIL

REPRODUÇÃO

Os re qui si tos exi gi dos va ri am de 
acor do com a va ga pre ten di da. O nú- 
me ro de va gas dis po ní veis po de so frer 
al te ra ções con for me o pre en chi men- 
to das car gos. A Am bev tam bém re- 
cru ta no vos ta len tos pa ra atu a rem co- 
mo jo vem apren diz em di ver sas áre as. 
Os in te res sa dos de vem es tar ma tri cu- 
la dos em cur sos de apren di za gem.

Os in te res sa dos em par ti ci par do 
pro ces so se le ti vo de vem ca das trar 
cur rí cu lo no si te https://am-
bev.gupy.io. É im por tan te lem brar 
que os can di da tos já ca das tra dos não 
pre ci sam efe tu ar um no vo ca das tro, 
bas ta ape nas atu a li zar os da dos pes- 
so ais e/ou pro fis si o nais no sis te ma, se 
ne ces sá rio.

LIBERAÇÃO

CNH de graça para brasileiros de baixa renda

OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUANTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA TAMBÉM PODEM ADERIR AO PROGRAMA

A Câ ma ra dos De pu ta dos es tá ana- 
li san do um pro je to de lei (PL) que
pro põe ofe re cer o aces so gra tui to à
Car tei ra Na ci o nal de Ha bi li ta ção
(CNH) aos bra si lei ros ins cri tos no Ca- 
das tro Úni co pa ra Pro gra mas So ci ais
do go ver no fe de ral, o Ca dÚ ni co.

Se in se rem no pro gra ma fa mí li as
de bai xa ren da que ga nham até meio
sa lá rio mí ni mo por pes soa ou que re- 
ce bem até três sa lá ri os mí ni mos de
ren da men sal to tal, re sul tan do no va- 
lor de R$ 2.994 por mês.

Se gun do o tex to, tan to os be ne fi- 
ciá ri os do Bol sa Fa mí lia quan to do
Be ne fí cio de Pres ta ção Con ti nu a da
(BPC) vão po der ade rir ao no vo pro- 
gra ma au to ma ti ca men te.

O be ne fi ciá rio de ve rá re a li zar to dos
os exa mes e pro vas ne ces sá ri as pa ra
con se guir a ha bi li ta ção na ca te go ria

pre ten di da. Se não for apro va do nas
ava li a ções, não te rá aces so à CNH.

O pro je to es tá em tra mi ta ção no
con gres so na ci o nal e de ve rá li be rar
uma CNH grá tis in ti tu la da “Car tei ra
Na ci o nal de Ha bi li ta ção So ci al”, que
de ve rá ser dis po ni bi li za da sem cus to,
des de que o be ne fi ciá rio se en qua dre
nos cri té ri os exi gi dos do pro gra ma.

O tex to do Pro je to de Lei foi en vi a- 
do pa ra aná li se pe las co mis sões de Vi- 

a ção e Trans por tes, de Fi nan ças e Tri- 
bu ta ção e de Cons ti tui ção e Jus ti ça e
de Ci da da nia. A pro pos ta foi ane xa da
e es tá sen do con si de ra da jun to a ou- 
tro PL, que pro põem que os ci da dãos
de bai xa ren da de vem ter di rei to de
emi tir e re no var a CNH gra tui ta men-
te.

SAU LO DU AI LI BE

DA RE DA ÇÃO

SÃO LUÍS

Presa suspeita de matar
criança com down 

A PRISÃO FOI REALIZADA POR UMA EQUIPE DA SHPP

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, atra vés da Su pe rin ten- 
dên cia de Ho mi cí dio e Pro te ção à Pes soa (SHPP), deu
cum pri men to ao man da do de pri são pre ven ti va con tra
uma mu lher sus pei ta de ho mi cí dio.

A ví ti ma do bár ba ro cri me foi uma cri an ça de 9 anos,
que era por ta do ra da sín dro me de down. Além da do en- 
ça, a cri an ça ain da lu ta va con tra um qua dro de leu ce- 
mia.

De acor do com a po lí cia, o cri me ocor reu no dia 20 de
ju nho 2018 e, na oca sião, o ca dá ver foi en con tra do jun to
a uma ár vo re no bair ro Vi la Co li er, na ca pi tal ma ra nhen- 
se.

Du ran te as in ves ti ga ções, fo ram re a li za das di ver sas
bus cas e apre en sões nos imó veis da sus pei ta. O lo cal foi
pe ri ci a do por con ta de ter si do pal co da mor te vi o len ta,
as sim co mo exa mes de com pa ra ção de ma te ri al ge né ti- 
co.

A pre sa se rá en ca mi nha da ao Pre sí dio Fe mi ni no, on- 
de aguar da rá o jul ga men to.

VILA RIOD

Adolescente apreendido
com pistola e munição

ARMA DE FOGO TAMBÉM FOI APREENDIDA COM O GAROTO

A Po lí cia Mi li tar apre en deu um ado les cen te, sus pei to
de pos se ir re gu lar de ar ma de fo go, du ran te ope ra ção na
Vi la Ri od.

Se gun do a po lí cia, a ope ra ção acon te ceu por vol ta
das 23h, no bair ro da Vi la Ri od, por meio de uma guar ni- 
ção do Gru po Tá ti co Mó vel (GTM) da Po lí cia Mi li tar, lo- 
ta do no 6º Ba ta lhão, equi pe Bra vo, on de o ado les cen te
de 16 anos foi apre en di do.

A guar ni ção re a li za va ron das pe la Rua do Ater ro,
quan do avis tou al guns in di ví du os, os quais ao per ce be- 
rem a apro xi ma ção po li ci al em pre en de ram fu ga. Du- 
ran te a per se gui ção, o ado les cen te foi de ti do em um
quin tal nas pro xi mi da des.

Com o ado les cen te, foi en con tra da uma pis to la au to- 
má ti ca ca li bre 380, con ten do seis mu ni ções in tac tas, e
du as bu chas de ma co nha.

Di an te dos fa tos ex pos tos, a guar ni ção se des lo cou
até o plan tão da Po lí cia Ci vil na Ci da de Ope rá ria, pa ra os
de vi dos pro ce di men tos.

São Luís, sexta-feira, 26 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Projeto de iniciativa da Agência Espacial Brasileira (AEB), em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 
vai benefi ciar o Centro Espacial de Alcântara (CEA), no Maranhão, por uma solução inovadora de fornecimento de energia, por 
meio da tecnologia de Microrredes Inteligentes, com funcionalidades de geração fotovoltaica e sistemas de armazenamento de 
energia. PÁG. 3

Outros 11 alvos da Operação Fiat Lux também foram benefi ciados 
pela decisão judicial
A Justiça Federal revogou, no início da noite dessa quinta-feira, 25, a prisão de todos os 12 alvos 
da operação Fiat Lux contra fraudes na Eletronuclear, com pagamentos ao exterior. Um dos 
procurados pela força-tarefa da Lava Jato, que iniciou, pela manhã, a Operação Fiat Lux, era o 

ex-ministro das Minas e Energia, Silas Rondeau, indicado pelo ex-presidente José Sarney. Com a 
revogação das prisões, as buscas para prender Rondeau foram encerradas.

Presidente da Agência Espacial Brasileira, 
Carlos Moura, com o diretor-geral da 
ANEEL, André Pepitone

 Ato de assinatura do convênio entre o Comando da Aeronáutica e a 
Equatorial Maranhão foi por meio de videoconferência

PROJETO AEB-ANEEL BENEFICIARÁ BASE
DE ALCÂNTARA COM SOLUÇÃO INOVADORA 
PARA ENERGIA ELÉTRICA

JUSTIÇA ANULA PRISÃO 
DE SILAS RONDEAU, 
INDICADO DE SARNEY, 
E PF ENCERRA BUSCAS 
PARA CAPTURÁ-LO

Silas Rondeau não está mais sendo procurado pela Polícia Federal

PÁG. 3 E 12

Cotação – Comercial C. R$ 5,3269 | V. R$ 5,3278 – Turismo C. R$ 5,3| V. 5,62 – Euro C. R$6,0088 | V. R$ 6,0088 – Libra C. R$ 6,6516| V. R$ 6,6555 – Poupança 0,5000%
Maré –  1ª  Baixamar    – 4:29 1,1 m|  1ª Preamar– 10:31 5,6 m|  2ª  Baixamar – 17:04 0,8 m|  2ª  Preamar – 23:09 5,1 m |
Loteria –  Timemania –1502 (25/06/2020)  12-26-27-37-42-52-62 Time do coração: PALMAS/TO| | 
   Dupla Sena  – 2096 (25/06/2020)  – 1º sorteio 06-11-12-23-30-31 | 2º sorteio 10-11-18-21-24-39 |

TEMPO –  Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

24° – 33° Manhã Tarde NoiteManhã

Bolsonaro prorroga auxílio emergencial, 
mas valor a ser  pago não está defi nido

Atrações 
musicais 
estão
proibidas na 
reabertura
de bares e 
restaurantes

Educação do MA 
tem melhor
desempenho 
entre os estados 
da Amazônia 
Legal, aponta 
Unicef

Deputados 
aprovam concessão
de linha de
crédito especial
para pequenas 
empresas pagarem 
salários

Lojas do Centro 
descumprem
decreto estadual 
e abrem antes
do horário 
permitido, em 
São Luís

 PÁG. 12
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Problemas históricos 
de bairros como Santa 
Efi gênia e Jardim São 
Cristóvão estão sendo 
solucionados por Edivaldo

FOTOS: COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO/AEB

Entre as inúmeras ações da Prefeitura da capital, por meio 
do programa São Luís em Obras, destacam-se as obras de 
drenagem profunda e asfalto que estão sendo realizadas na 
Santa Efi gênia e no Jardim São Cristóvão. No Geniparana, 
Vila Geniparana e Residencial Orquídea também há 
frentes de serviços de asfaltamento em andamento. 

PÁG. 9

Os canteiros de obras receberam a visita de Edivaldo na 
tarde da quarta-feira (24)
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É um perigo
O Ministério Público Eleitoral 
Apelou contra sua recondução em 
27 de maio, na luta para afastar 
Romeiro Mendonça dos cofres 
públicos.
O tempo passa
Salomão tem retirado o processo 
da pauta. Seo TSEnão julgar 
o caso na terça (30), isso pode 
garantir o prefeito ímprobo, no 
cargo, até o fim.

Que pandemia?
Ao reassumir, o prefeito 
condenado por improbidade 
mandou fazer uma piscina de 
R$517 mil, em plena pandemia 
que tanto preocupa o ministro.
Conduta reprovada
O desatino do prefeito com a 
rica piscina fez o procurador 
Ruy Marcelo Mendonça requerer 
“ampla investigação” e a 
suspensão da obra.

LUCIENE VIEIRA

“Para evitar aglomeração nos 
transportes públicos, cada segmento 
precisa adotar um horário diferente 
de início das atividades”, é o que 
afirma texto divulgado pelo governo 
do Estado no qual informa as normas 
para funcionamento das lojas de 
rua, entre elas o horário escalonado 
para abertura de cada modalidade 
de estabelecimento. Porém, não 
foi o que constatou a reportagem 
do Jornal Pequeno, na manhã 
dessa quinta-feira (25), ao percorrer 
algumas ruas do centro de São Luís.
Várias lojas, além de salões de 
beleza, empreendimentos instalados 
na Rua Grande, Rua de Santana, Rua 
da Manga, e na Avenida Magalhães 
de Almeida, que fazem parte do 
tradicional centro de comércio 
popular na região central de São 
Luís, habitualmente abrem suas 
portas antes do horário permitido 
pelo governo do Maranhão. De 
acordo com a portaria, editada pela 
Casa Civil, no dia 10 deste mês, 
salões de beleza, lojas de veículos, 
bancose comércio de rua podem 
funcionar apenas a partir das 9h. 
A reabertura das lojas de rua de 
médio porte e dos salões de beleza 
se deu no dia 1º de junho, na 
segunda fase de desconfinamento 
do Comércio. No dia 15 deste mês, 
houve a terceira fase, e todas as 
lojas de rua que ainda permaneciam 
fechadas (tais como sapatarias, lojas 
de roupas e presentes), inclusive 
as instaladas nos shoppings 
centers, puderam reabrir. Ocorre 
que, também no dia 15, passou 
a valer a Portaria 39, que obriga 
empreendimentos comerciais 
essenciais e não essenciais a 
seguirem medidas específicas. 

O governo do Estado determinou 
que os setores econômicos devem 
abrir em horários diferentes, como 
forma de evitar aglomeração nos 
transportes públicos. Por isso, cada 
segmento precisa adotar um horário 
diferente de início das atividades. 
Postos de combustíveis e 
panificadorascomeçam a funcionar 
a partir das 5h. A partir das 6h: 
serviços ambulatoriais em hospitais, 
clínicas, e laboratórios; indústrias 
alimentícias, indústrias farmacêuticas 
e de medicamentos; construção civil 
e supermercados. 
A partir das 7h: vigilantes, zeladores 
e porteiros; farmácias e drogarias; 
oficinas mecânicas e borracharias; 
lojas de produtos agropecuários e 
veterinários; hospitais e clínicas 
veterinárias; e casas lotéricas. Já 
a partir das 9h, é que está liberada 
a abertura dos bancos, revendas 
e concessionárias de veículos, 

barbearias e salões de beleza, e 
comércios de rua.
HORÁRIOS NÃO SÃO 
CUMPRIDOS
Nessa quinta-feira (25), o JP 
percorreu a Rua Grande, Rua de 
Santana, e Avenida Magalhães de 
Almeida, além de ter ido a um 
trecho da Rua da Manga, que fica de 
frente para a Magalhães de Almeida. 
Nessas vias, a reportagem encontrou 
lojas e um salão abertos antes do 
horário indicado pela Portaria 39. 
Durante o percurso, não foi visto 
qualquer tipo de fiscalização, que 
fizesse valer o que está dito na 
portaria do Governo. 
Na Rua da Manga, o “Salão para 
todos”, desde o dia 1º de junho, tem 
iniciado as atividades a partir das 
8h, segundo o proprietário deste 
estabelecimento, o empresário 
Josivaldo Fonseca. Questionado 
sobre o cumprimento das regras 

exigidas pelo governo do Estado, 
Josivaldo respondeu que não sabia 
sobre os horários alternativos de 
funcionamento, e complementou: 
“Mas todas as lojas e salões estão 
abrindo às 8h”. 
Na Avenida Magalhães de Almeida, 
lojas de roupas e cosméticos, 
segundo os funcionários destes 
estabelecimentos abrem a partir das 
8h. Mas estes mesmos funcionários 
disseram que os responsáveis pelos 
estabelecimentos não estavam neles 
no período em que a apuração (das 
8h às 9h) era feita pelo JP. E, os 
trabalhadores não quiseram falar 
sobre a alternância de horários, e 
sobre a possível lotação nos ônibus 
do transporte público. 
Na Rua de Santana, na loja de 
roupas infantis e para adultos Lilac, a 
proprietária Mari Vilar admitiu abrir 
todos os dias o estabelecimento antes 
das 9h. “Eu não sabia dessa norma 
de horários alternados, mas se a 
justificativa for a questão da lotação 
no transporte público, eu tenho uma 
única funcionária, e todos os dias 
passo na casa dela, para buscá-la, nós 
costumamos vir juntas para a loja”, 
disse Mari Vilar. 
Na Rua Grande, lojas como a 
Cattan e a Tallentus, que ficam em 
frente àRiachuello (ainda de portas 
fechadas, antes das 9h), abrem a 
partir das 8h. O gerente da Cattan 
informou que não sabia que estava 
permitido o atendimento ao público 
apenas a partir das 9h. “Eu não 
sabia, mas esta é uma situação para 
ser levada ao proprietário da loja, e 
no momento ele não está”, disse o 
gerente. 
Além dos horários alternados, o 
comércio deve cumprir medidas 
de higiene, distanciamento social, 
sanitização de ambientes, orientação 
aos clientes e colaboradores. 

Lojas do Centro descumprem 
decreto estadual e abrem antes 
do horário permitido

Medida, segundo o Governo, 
seria para evitar aglomerações no 
transporte público

Salões de beleza também 
desobedecem a Portaria 
publicada no dia 10 deste mês

SES DIZ TER GARANTIDO PUBLICIDADE 
ÀS NORMAS

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) 
informou que emitiu a Portaria nº 34, disponível no site www.
saude.ma.gov.br/portarias, com as medidas sanitárias gerais 
e protocolos específicos disciplinando o funcionamento dos 
estabelecimentos, além de garantir ampla publicidade para 
divulgação das normas.
Foi informado ainda que “para verificação do cumprimento das 
normas restritivas, a equipe da Superintendência de Vigilância 
Sanitária (Suvisa), em parceria com a Polícia Militar e o Procon-
MA, realizou 1.881 ações de fiscalização”. E que, destas, “167 
ações foram realizadas na área do centro comercial da capital. 
As fiscalizações ocorrem semanalmente e, além de abordar 
as exigências sanitárias, verificam o pleno atendimento sobre 
os horários de funcionamento permitidos para cada segmento 
comercial”.
A SES comunicou também que “nos casos de descumprimento 
das diretrizes sanitárias, na região do Centro de São Luís 
já foram lavrados 95 termos de fiscalização e 16 autos de 
infração, conduzindo para abertura de processos administrativos 
sanitários para os estabelecimentos que descumprem os 
decretos estaduais”. Além destes, ainda conforme a SES, 
“foram realizadas seis interdições sanitárias de estabelecimentos 
reincidentes ou que se recusaram a cumprir o decreto estadual. 
Os estabelecimentos que continuarem a descumprir as normas 
sanitárias estão passíveis de multas mais elevadas, interdição 
do estabelecimento e até mesmo a perda da licença de 
funcionamento”.
Por fim, a SES ressalta que “a Vigilância Sanitária dispõe de 
canais para denúncias dos estabelecimentos que descumprirem 
as determinações dos decretos e portarias estaduais. E que 
as denúncias podem ser feitas pelo Whatsapp nos seguintes 
contatos: (98) 99162-8274, (98) 98356-0374 e (98) 99970-
0608”.

CDL DIZ MANTER ROTINA 
DE COMUNICAÇÃO COM 
AS EMPRESAS

Também por meio de nota, a Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) de São 
Luís informou que “tem mantido uma 
rotina permanente de comunicação 
com as empresas, informando quanto 
aos protocolos sanitários que devem 
ser seguidos para o funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais e horários 
de funcionamento, além de outras 
informações relacionadas ao assunto”.
Ainda de acordo com a nota da CDL, “os 
protocolos setorizados estão publicados 
no site da entidade (www.cdlsaoluis.org.
br)”. A Câmara de Dirigentes Lojistas 
comunicou também que “há uma rotina 
permanente de divulgação nas suas redes 
sociais e que, na sede da instituição, 
além do atendimento presencial (9h às 
17h), a equipe de funcionários orienta 
as demandas via telefone (3212 9000 e 
984028144)”.
“A CDL São Luís realiza permanentemente 
ações de envio de e-mails e mensagens 
de WhatsApp a seus associados, cujos 
dados estão em sua base, reforçando 
a necessidade de cumprimento do 
decreto governamental. A Assessoria de 
Comunicação da entidade também envia 
regularmente aos veículos de imprensa 
informações sobre as ações que realiza 
junto aos lojistas”, informou a instituição.

FECOMÉRCIO 
DIZ REALIZAR 
ORIENTAÇÕES AOS 
EMPRESÁRIOS

Já a Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado do Maranhão (Fecomércio-
MA), em nota, informou que 
“assim como todas as entidades 
empresariais que participaram e 
contribuíram para a criação das 
condições de segurança sanitária 
que possibilitaram a reabertura 
do comércio, têm realizado a 
orientação aos empresários por 
meio das redes sociais”. 
Além disso, a Fecomérciodisse ter 
“elaborado e divulgado cartilhas 
explicativas contendo todas as 
regras determinadas pelo governo 
do Estado nos protocolos editados 
nas Portarias da Casa Civil”. 
Por fim, a Fecomércio informou 
que “nesse sentido, cabe agora ao 
governo do Estado e à Prefeitura 
de São Luís fiscalizarem o devido 
cumprimento das regras, não 
somente no que diz respeito ao 
horário de abertura das lojas, mas 
também relacionado, por exemplo, 
às aglomerações no transporte 
público e descumprimentos dos 
protocolos pelos ambulantes e 
vendedores informais”.

Contraste na Rua Grande: algumas lojas aguardavam dar 9h 
para abrir as portas; e outras, desde as 8h, já estavam em pleno 
funcionamento

GILSON FERREIRA

Cláudio 
Humberto
www.diariodopoder.com.br

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“Trabalho, trabalho, trabalho, com gestão 
integrada”
Carlos Alberto Decotelli, novo ministro da Educação, definindo suas prioridades

PODER SEM PUDOR

Um baiano nos pampas
Reza o folclore político que o gaúcho 
Getúlio Vargas arrumou encrenca com 
o general Flores da Cunha, em 1937, 
ao nomear o general Daltro Filho, 
soteropolitano, interventor no Rio Grande do Sul. “Que fizeste, 
Getúlio? Tu és um renegado!” Getúlio reagiu com naturalidade: 
“Ora, Flores, se um gaúcho pode governar o Brasil, por que um 
baiano não pode governar o Rio Grande?”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos
www.diariodopoder.com.br

Violações covardes
Levantamento do Ministério 
da Mulher, Família e Direitos 
Humanos revela 93,3 mil tipos de 
violações contra idosos em 2019, 
no País.
Negligência e abuso
No ano passado foram denunciados 
38.542 casos de negligência, 18.573 
de abuso financeiro e econômico e 
122 de discriminação contra idosos.
Critério técnico
O critério “por 100 mil habitantes” 
permite comparar diferentes 
localidades, independentemente do 
tamanho da população. 
Decisão histórica
O marco do saneamento vai 
modernizar o setor mais atrasado 
da infraestrutura. Investir em 
saneamento reduz doenças e, 
portanto, gastos em saúde pública. 
Sem contar os investimentos 
privados a caminho.
Ele não é assim
Viralizou o vídeo de Luiz Philippe 
Vieira de Mello Filho, vice-

presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho, dizendo um palavrão. 
Mas ao contrário do que sugere o 
episódio, o ministro costuma ser 
delicado e atencioso.
Protagonismo
Calou fundo a conversa do deputado 
André Ferreira (PE), líder do 
PSC, com o presidente Bolsonaro, 
durante café da manhã, esta semana. 
A expectativa é que o partido ganhe 
novo protagonismo no governo.
Sem pressa, nem 
censura
O deputado JHC (PSB-AL), líder da 
frente da Economia Digital, pediu o 
adiamento da votação para garantir 
um debate maior sobre a lei das 
fakenews. Para ele, o projeto, como 
está, abre caminho para censura.
Fonseca de volta
Ex-ministro da Secretaria Geral da 
Presidência, no governo Michel 
Temer, Ronaldo Fonseca havia se 
afastado da política, mas agora 
decidiu retornar com a força de 
sua base eleitoral evangélica em 
Brasília.

TSE alega covid-19 para manter 
prefeito que cassou
O prefeito de Presidente Figueiredo (AM),Romeiro Mendonça, é um 
prodígio.Cassado no TRE e TSE, em razão de patifarias na campanha 
de 2016, tem oincrível“talento”de se manter impune. Em abril,obtevedo 
ministro Luiz Felipe Salmão, do Tribunal Superior Eleitoral, 
suarecondução ao cargo vinte dias depois de afastado. Alegou “pandemia”, 
apesar deo substituto estar apto à guerra contra o Covid. Além disso, a 
condenação por improbidade e corrupção foi endossada pelo TSE.

DF lidera o ranking de violência contra idosos
O Distrito Federal é a unidade da federação com maior índice de denúncias 
de violações contra idosos, considerando o número de casos por habitantes. 
De acordo com o levantamento mais recente do Disque 100 (Disque 
Direitos Humanos), em 2019 foram 32,7 denúncias de violações por 100 
mil habitantes. No total, foram 989 casos. Com quase 3 milhões dos 16,2 
milhões de habitantes do centro-oeste, o DF ocupa o primeiro lugar no ranking 
regional e o terceiro de todo o País.

Briga por procuração
Uma entidade de agentes autônomos de investimentos decidiu acionar o 
Itaú na Justiça, em razão de um comercial advertindo para os riscos de 
confiar dinheiro a gente de fora de banco. O comercial claramente mirava 
a XP Investimentos, muitoligada à associação que tomou suas dores.
Parceria mantida
Ao contrário do que tem sido noticiado, segue a parceria com o governo 
dos Estados Unidos. Nesta quinta, o Brasil recebeu 200 respiradores. 
Segundo o embaixador Todd Chapman, é a “primeira leva de 1.000”. 
Pauta alinhada
O vice Hamilton Mourão se reuniu ontem com os governadores da 
Amazônia Legal para alinhar ações de preservação e desenvolvimento. 
Participou da reunião o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
Pensando bem...
...quem discute a renda mínima, quase sempre temrenda máxima.

NESTE EXATO
MOMENTO,
UMA CRIANÇA
DE 3 ANOS
ESTÁ GRITANDO
“CONSEGUI!”

PELA PRIMEIRA VEZ.
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Estado10

Novo decreto
Aguardado com expectativa, o novo decreto municipal não 
determina outra interdição do centro comercial de Caxias. 
Publicado na quarta-feira passada, para começar a valer ontem, 
o decreto do governo municipal sobre medidas de isolamento 
social em Caxias não altera o funcionamento de comércios e 
lojas na área do centro comercial.
A exceção se restringe a bares e similares, restaurantes, 
lanchonetes e depósitos de bebidas, os quais só poderão 
comercializar seus respectivos produtos por meio de serviço 
de entrega (delivery) ou de retirada no próprio estabelecimento 
(drive thru e take away, por exemplo), sendo vedada a 
disponibilização de áreas para consumo no próprio local. E, a 
partir da 20 horas, a venda de bebidas fica totalmente proibida… 
Não funcionarão também praças de alimentação, cinemas, 
academias, boates e casas de show.
As medidas têm validade até o dia 03 de julho. Confira abaixo 
algumas das normas do decreto municipal:…

Gonzo
· ‘Homem Lockdown’ - Por ser o único dos aliados do governo 
municipal que defende abertamente a completa interdição do centro 
comercial em Caxias, o ex-prefeito Paulo Marinho foi apelidado de 
o ‘Homem Lockdown’ em toda a cidade!!!...
·  Única voz - A propósito, na reunião do prefeito com empresários, 
lojistas e representantes de outros segmentos locais, a qual 
antecedeu a feitura do novo decreto municipal, Paulo Marinho 
foi a única voz a defender maior rigor nas medidas de isolamento 
social!!! Pelo visto, está todo mundo errado e só PM correto.

Caxias em Off
Jotônio Vianna

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

Decreto 176
Fica reiterado o estado de 
calamidade pública, para fins 
de prevenção e enfrentamento 
à covid-19, declarado por meio 
do Decreto n° 143, de 21 de 
abril de 2020, reconhecido pela 
Assembleia Legislativa por 
meio do Projeto de Decreto 
Legislativo n°008/2020, 
publicado no Diário da 
Assembleia em 11 de maio de 
2020, Pág.4.
Atividades comerciais
...A partir do dia 25 de junho de 
2020, fica permitida a abertura 
e funcionamento das atividades 
comerciais, de serviços e 
industriais, das 07h00 às 13h00 
e as atividades de Shopping, das 
14h:00 às 22h:00, desde que 
atendidas as exigências...
Restrições
...Bares e similares, restaurantes, 
lanchonetes, depósito de 
bebidas, somente poderão 
comercializar seus respectivos 
produtos, por meio de serviço de 
entrega (delivery) ou de retirada 
no próprio estabelecimento 
(drive thru e take away, por 
exemplo), sendo vedada a 
disponibilização de áreas para 
consumo no próprio local...

Proibição
...Fica estritamente proibida 
a comercialização de bebidas 
alcoólicas a partir das 20 horas 
do dia 25 de junho de 2020, até 
o dia 03 de julho de 2020...
Análises
...E, por fim, diz o decreto que 
a partir do dia 25 de junho de 
2020 “serão feitas análises 
diárias do percentual de 
ocupação dos leitos de UTI, 
onde, caso atinja 80% (oitenta 
por cento) de sua capacidade 
máxima de infectados pelo 
coronavirus, serão suspensas 
todas as atividades não 
essenciais no Município 
constantes dos Decretos 
anteriores”.
Comissão Especial
A Comissão Especial do 
Legislativo caxiense, composta 
de seis vereadores, criada para 
acompanhar a aplicação dos 
recursos federais e estaduais no 
combate e prevenção à covid-19 
no município, anunciou “um 
cronograma de fiscalizações”...
Justificativa
...Antes, a Comissão Especial 
justificou a demora no 
anúncio do ‘cronograma’ 

como decorrente da espera do 
“relatório das ações que vinham 
sendo empreendidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
e o Hospital Macrorregional de 
Caxias contra a pandemia”...
Cair em campo
...E que só agora, depois de as 
instituições médicas citadas 
responderem aos referidos 
questionamentos, é que a 
Comissão poderá cair em campo 
seguindo o cronograma.
Cronograma
...Data: 26/06/2020:
- 8h da manhã - Complexo 
Hospitalar Municipal Gentil 
Filho;
- 9h da manhã - Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA);
- 10h da manhã - Hospital 
Macrorregional;
- 11h da manhã - Hospital de 
Campanha Centro Médico;
- E, a partir das 8 horas da 
manhã, as Unidades Básicas de 
Saúde.
Consignados
Em documento direcionado 
anteontem aos prefeitos, 
incluindo o de Caxias, a 
Famem recomenda a todos que 
regulamentem a suspensão da 
cobrança de pagamentos de 
empréstimos consignados, como 
determina a Lei 11.247/2020, 
aprovada pela Assembleia 
Legislativa...
Embasamento
...No documento, a Famem 
embasa juridicamente os 
fundamentos da lei e realça o 
entendimento do STF sobre 
a autonomia de estados e 
municípios para aprovar 
matérias semelhantes seguindo 
o princípio da predominância 
do interesse nas diversas 
competências de cada um dos 
entes federativos do país.
Covid-19
Até o dia de ontem, no boletim 
oficial da Secretaria Municipal 
de Saúde, Caxias tinha 1.289 
infectados e 40 óbitos por 
covid-19...
Recuperadas
...No mesmo boletim, o número 
de pessoas que se recuperaram 
chegava a 627.
Anteontem
...Até anteontem, o total 
de infectados era de 1.213 
infectados e 39 óbitos pelo 
coronavírus no município.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 – CGCL 
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de 
Timon - SEMDES por meio da Coordenação Geral de Controle de Lici-
tações - CGCL. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição futura de urnas funerárias 
para distribuição gratuita e serviços funerários para atender ações de-
senvolvidas pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Social – SE-
MDES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos. Tipo: menor preço por item. Observação: Repeti-
ção e republicação do edital do Pregão Eletrônico n° 005/2020.  
DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: 10h:00m do dia 
26/06/2020. DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 10h:00m do dia 
08/07/2020. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS - SESSÃO PÚ-
BLICA: 10h:01m do dia 08/07/2020  
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE 
TEMPO: Para todas as referências de tempo (horário e min) será obser-
vado o horário de Brasília (DF). O Edital estará disponível para consulta 
e retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br ou 
solicitado através do e-mail: licitacao@timon.ma.gov.br. Informações: 
Coordenação Geral de Controle de Licitações do Município de Timon – 
MA, e-mail: licitacao@timon.ma.gov.br. Pregoeiro: Neryson Francisco 
Pereira da Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 002/2020. O Pregoeiro Oficial da Prefei-
tura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, 
torna público, para conhecimento dos interessados que fará re-
alizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 
010/2018 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Tomada 
de Preço, do tipo menor preço, por item, que tem como objeto 
Conclusão da Praça da Juventude no Município de Milagres do 
Maranhão-MA, no dia 14 de Julho de 2020, às 09h00min (ho-
rário de Brasília), sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefei-
tura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Rua Cel Francisco Macatrão, 118, Centro, Milagres 
- MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sala 
da Comissão de Licitação. Esclarecimentos adicionais no mes-
mo endereço e/ou pelo telefone (98) 98552-5954, das 08:00 as 
12:00hs. Milagres do Maranhão – MA, 24 de Junho de 2020. 
Valdemir Pereira dos Santos Junior – Pregoeiro Municipal.

Judiciário de Mirinzal abre inscrições para Defensor Dativo
O Poder Judiciário de Mirinzal 
abriu inscrições para advogados 
interessados em atuar como 
defensores dativos e curadores 
especiais em processos que 
tramitam na comarca, pelo prazo de 
um ano, a começar da homologação 
dos candidatos selecionados, devido 
à falta de defensor público do 

Estado no município. Mirinzal fica 
localizada a 418 km da Capital, e 
via ferry-boat a distância é reduzida 
para 167 km.
As inscrições de advogados 
interessados na nomeação como 
dativos, para acompanhamento de 
processos cíveis e criminais, serão 
feitas exclusivamente por e-mail: 

vara1_mir@tjma.jus.br, a partir 
desta sexta-feira, dia 26, até o 
próximo dia 6 de julho.
No ato da inscrição os candidatos 
deverão apresentar cópia da carteira 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB, endereço eletrônico, 
endereço profissional, número 
para contato e indicação da área de 

preferência para atuação.
Para edição da medida, a 
magistrada Marcia Daleth 
Gonçalves Garcez, titular da 
unidade judicial, considerou 
a inexistência de Defensoria 
Pública instalada na comarca e a 
necessidade de Defensores Dativos 
para atuar nos processos.

Imperatriz

MPMA aciona União, Estado e 
Município por suspensão de consultas 
e procedimentos oftalmológicos
A clínica responsável pelas cirurgias não recebe 
pagamento pelos serviços desde 2019

O Ministério Público do 
Maranhão acionou a União, o 
Estado e o Município por conta 
da suspensão de consultas, 
procedimentos e cirurgias 
da área de oftalmologia no 
município de Imperatriz. A 
ação Civil Pública foi proposta 
domingo, 21, perante a Justiça 
Federal pela 5ª Promotoria 
de Justiça Especializada da 
Defesa da Saúde em Imperatriz, 
pedindo o retorno dos 
procedimentos em caráter de 
urgência.
O responsável pela Ação, 
promotor de justiça Newton 
Barros de Bello Neto, relata que 
a propositura da ACP se deu 
por conta de Notícia de Fato 
instaurada referente a denúncias 
feitas pela própria empresa que 
presta serviços oftalmológicos 
para o Sistema Único de Saúde 
no município, Instituto Alberto 
Madeira De Oftalmologia –
Eireli – ME.
De acordo com a apuração do 
Ministério Público, verificou-
se que a empresa não recebe 

o pagamento desde 2019, 
somando uma dívida no valor 
de R$ 679.443,71. A empresa 
comunicou à Promotoria 
da Saúde que suspendeu os 
serviços ainda em dezembro de 
2019.
A paralisação dos serviços 
está prevista no Contrato 
Administrativo firmado pela 
empresa e contratante que isenta 
a responsabilidade do contratado 
de realizar os procedimentos 
caso o Poder Público atrase o 
pagamento por prazo igual ou 
superior a 90 dias.
Por conta da inadimplência, 
dezenas de pacientes estão com 
o tratamento, procedimentos e 
cirurgia suspensos. O promotor 
Newton Bello destacou que 
os serviços atendem não só 
pacientes de Imperatriz, mas 
23 cidades circunvizinhas da 
macrorregião de saúde.
O representante do Ministério 
Público ressalta que a suspensão 
dos procedimentos pode gerar 
graves danos à integridade física 
dos pacientes que precisam dos 

serviços, a exemplo da cegueira 
irreversível.
REALIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS

Segundo dados levantados 
na apuração, por mês, a 
empresa realizava em média 
700 consultas, 50 cirurgias de 
catarata, 30 cirurgias de retina, 
além de outros procedimentos 
como cirurgia de pterígio, laser, 
todos os serviços interrompidos 
devido à falta de pagamento.
“É importante salientar 
que, diante da suspensão 
dos atendimentos eletivos, 
inúmeros pacientes portadores 
de doenças crônicas estão 
sendo prejudicados, já que 
necessitam de acompanhamento 
constante e por vezes alguma 
intervenção cirúrgica de 
emergência, ante a iminência de 
cegueira irreversível e demais 
complicações de natureza 
definitiva”, ressaltou o promotor 
de justiça Newton Bello Neto.
O membro do Ministério 
Público adverte também sobre 
os pacientes diagnosticados com 

retinopatia diabética, glaucoma, 
descolamento de retina crônico, 
oclusões vasculares, dentre 
outras enfermidades que 
mesmo sendo consideradas 
como procedimentos eletivos 
não podem ser colocadas em 
segundo plano.
Antes da propositura da Ação 
Civil Pública, o Ministério 
Público solicitou informações 
ao Município sobre a situação, 
mas até o momento não obteve 
resposta.
PEDIDOS

O Ministério Público pede em 
caráter de tutela de urgência 
que a Justiça Federal obrigue a 
União, o Estado do Maranhão 
e Município de Imperatriz a 
garantirem a manutenção da 
oferta regular de consultas, 
procedimentos e cirurgias 
na especialidade médica 
oftalmologia para pacientes 
do Sistema Único de Saúde 
oriundos de todos os Municípios 
que compõem a macrorregião de 
saúde de Imperatriz sob pena de 
multa diária de R$ 5 mil

Graça Aranha

Município terá de instalar aba para o 
Portal da Transparência da Covid-19
Por decisão judicial, do último 
dia 22 de junho, em atendimento 
a pedido do Ministério Público 
do Maranhão, o Município de 
Graça Aranha terá que atualizar, 
diariamente, a aba específica 
do portal da transparência, 
apresentando, de forma 
discriminada, o quantitativo de 
casos suspeitos e confirmados de 
Covid-19.
O Município também está 
obrigado, no prazo de 72 
horas, a divulgar os valores 
orçamentários e a execução 
de despesas relacionadas ao 

combate à pandemia.
De autoria do titular da 
Promotoria de Justiça de 
Governador Eugênio Barros, 
Xilon de Souza Júnior, a Ação 
Civil Pública foi julgada pela 
juíza de direito da comarca, 
Cínthia de Sousa Facundo. O 
Município de Graça Aranha é 
termo judiciário da Comarca de 
Governador Eugênio Barros.
Conforme a sentença, o ente 
municipal deverá apresentar 
no portal da transparência os 
contratos administrativos de 
prestação e fornecimento de bens 

e serviços, nota de empenho, 
liquidação e pagamento, 
descrição do bem e/ou serviço, 
o quantitativo, o valor unitário 
e total da aquisição, a data da 
compra, o nome do fornecedor, 
inclusive CNPJ e o prazo 
contratual, sem prejuízo da 
observância de outros dados 
previstos na legislação de 
regência.
Em caso de descumprimento 
das determinações, tanto o 
chefe do Executivo como 
a autoridade municipal de 
Saúde pagarão multa de R$ 

10.000,00 por dia de atraso, com 
destinação dos valores ao fundo 
previsto em lei, sem prejuízo 
da responsabilização penal, 
administrativa e civil.
ACP
Na Ação Civil Pública, o 
Ministério Público afirmou que 
o Município de Graça Aranha 
não disponibilizou nenhuma 
informação sobre as despesas 
relativas ao enfrentamento da 
Covid-19 no ambiente específico 
do seu portal da transparência, o 
que contraria o disposto na Lei nº 
13.979/2020.
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Geral

140,00

Ministério Público do Maranhão define medidas 
para retomada gradual de atividades presenciais
As medidas de biossegurança para retorno 
gradual das atividades presenciais no Ministério 
Público do Maranhão (MPMA), a partir 
de 1º de julho, foram debatidas na tarde de 
quarta-feira, 24, por setores administrativos, 
representantes de membros e servidores, 
promotores e procuradores de Justiça. O 
objetivo é garantir a segurança e prevenir a 
disseminação do coronavírus.
A reunião foi realizada por videoconferência, 
sob a coordenação do procurador-geral de 
Justiça, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau e 
estabeleceu regras com base nas resoluções do 
Conselho Nacional do Ministério Público.
“Essa proposta foi construída em conjunto com 
o Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ampem 
e com as contribuições técnicas de profissionais 
da área de saúde e representantes das entidades 
de classe dos membros e servidores do 
Ministério Público”, explicou Eduardo Nicolau.
As sugestões apresentadas pela diretoria da 
Associação do Ministério Público do Estado 
do Maranhão (Ampem) na manhã de quarta-
feira, 24, ao procurador-geral de Justiça, 
Eduardo Nicolau, foram aceitas integralmente 
e incorporadas à minuta do Ato Regulamentar, 
apresentado durante a videoconferência.
O diretor da Secretaria de Planejamento e 
Gestão (Seplag), Carlos Henrique Rodrigues 
Vieira, leu a proposta do Ato Regulamentar 
para conhecimento dos participantes e 
indicações de mudanças ou sugestões nos 
protocolos de higiene e biossegurança.
RESOLUÇÕES
As atividades presenciais da Procuradoria Geral 
de Justiça, Promotorias de Justiça e demais 
unidades do MPMA serão retomadas a partir 
de 1º de julho com turno único de trabalho, das 
8h às 13h. O ponto eletrônico vai permanecer 
suspenso, cabendo à chefia imediata controlar 
a presença dos servidores e informar eventuais 
faltas não justificadas.
Todas as unidades ministeriais e setores 
administrativos deverão realizar a adequação 
das mesas e estações de trabalho para garantir 
o distanciamento obrigatório mínimo de dois 
metros entre as pessoas.
Com a finalidade de evitar aglomeração, com 
sobreposição de horários de entrada e saída, as 
Promotorias de Justiça e setores administrativos 
poderão permitir a presença física dos 
profissionais da área jurídica no horário de 9h 
às 11h. Já o atendimento ao público, quando 
necessário de forma presencial, será feito de 
10h às 12h.
Será priorizado o atendimento ao público por 
meios alternativos, a exemplo de telefone, 
e-mails, videoconferência, desde que não haja 

prejuízo dos casos considerados urgentes, cuja 
presença do interessado seja indispensável, 
conforme avaliação da chefia da unidade 
ministerial.
O MPMA vai disponibilizar equipamentos de 
proteção individual, a exemplo de máscaras e 
álcool em gel, a todos os membros, servidores, 
estagiários e colaboradores. Também será 
feita aferição de temperatura por meio de 
termômetro digital.
O uso de máscaras de proteção, descartáveis 
ou reutilizáveis, é obrigatório, inclusive pelo 
público externo, nas instalações do Ministério 
Público do Maranhão. A regra também vale 
para utilização dos veículos oficiais.
É proibida a entrada de pessoas nas unidades 
do MPMA, inclusive membros e servidores, 
que estejam cientes de sua contaminação pela 
Covid-19 ou classificada como caso suspeito.
Deverá ser obedecido o distanciamento mínimo 
de dois metros entre as pessoas dentro das 
unidades ministeriais. Cada unidade será 
responsável por demarcar as cadeiras e filas de 
atendimento para que seja respeitado a distância 
de segurança. Da mesma forma, a unidade deve 
manter disponível, na área externa, em local 
visível, o número de contato telefônico, e-mail 
e demais canais de atendimento remoto pelos 
quais o cidadão poderá ser atendido.
As medidas preveem que os elevadores deverão 
funcionar com, no máximo, um terço de sua 
capacidade. As reuniões de trabalho, cursos, 
eventos em geral e demais atividades deverão 
ocorrer, preferencialmente, em ambiente 

virtual.
TELETRABALHO
Os membros, servidores, estagiários e 
colaboradores pertencentes a grupos de 
maior risco, ou seja, pessoas com 60 anos de 
idade ou mais velhos, com comorbidades, 
doenças respiratórias graves, cardiopatias, 
imunodepressão, doenças renais crônicas, 
diabetes mellitus, obesidade mórbida e gestação 
vão permanecer em trabalho remoto.
Também poderão requerer trabalho remoto, por 
tempo determinado, aqueles que convivam, na 
mesma residência, com pessoas do grupo de 
maior risco ou que tenham sido diagnosticadas 
com Covid-19, mediante requerimento a ser 
apreciado pela Seção de Saúde Funcional do 
MPMA. A decisão caberá ao procurador-geral de 
Justiça após manifestação da Corregedoria Geral, 
no caso de membros; e pela Subprocuradoria-
Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, 
no caso de servidores.
Os membros, servidores, estagiários e 
colaboradores que possuem filhos menores 
ou pessoa sob sua guarda em idade escolar, 
poderão solicitar, por meio de requerimento 
dirigido às autoridades citadas, a permanência em 
trabalho remoto até 1º de agosto de 2020, com 
apresentação de documentos comprobatórios.
Os serviços realizados por integrantes do MPMA, 
como visitações em unidades de internação, 
inspeções, execução de mandados, atendimentos 
de serviços de saúde, entre outros, obedecerão às 
normas vigentes das autoridades sanitárias.

A reunião, realizada por videoconferência, foi coordenada pelo procurador-geral de Justiça, 
Eduardo Nicolau

Romildo Rolim reassume 
a presidência do 
Banco do Nordeste
“Devemos trabalhar na velocidade das expectativas 
dos clientes, seja mini e pequeno produtor rural 
até o grande empreendedor. Dar mais qualidade 
ao atendimento, reduzindo o processo de crédito”. 
Este foi um dos compromissos assumidos por 
Romildo Rolim ao ser reconduzido à presidência 
do Banco do Nordeste nessa quinta-feira, 25. A 
solenidade de posse ocorreu na sede do BNB, 
em Fortaleza, com a participação de diretores, 
funcionários e membros do Conselho de 
Administração da empresa, de forma virtual.
Rolim acrescentou que, a despeito do cenário de 
dificuldades com a crise gerada pela pandemia, 
o Banco já investiu, nos primeiros cinco meses 
deste ano, mais de R$ 16 bilhões de créditos novos, 
possibilitando que a economia regional minimize 
os efeitos do novo coronavírus. “Nosso esforço 
visa proteger as vidas e manter os empregos”, 
disse.   
O novo presidente do Banco do Nordeste 
acrescentou que, “graças ao apoio do governo 
federal, das entidades empresariais, da sociedade 
organizada e do corpo de funcionários, a 
Instituição alcançou performances históricas 
nos exercícios de 2018 e de 2019, demonstrando 
capacidade de estar ao lado dos empreendedores”.
Rolim disse, ainda, que, no ambiente de união de 
esforços do Banco do Nordeste, o mais importante 

é fortalecer a gestão de recursos públicos com 
seriedade, ética, integridade, transparência e 
eficiência, sempre focados no bem comum da 
população nordestina. “É assim que devem 
funcionar as instituições”, concluiu.

Última fase da vacinação contra 
Influenza/H1N1
A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Saúde 
(Semus) finaliza, nesta sexta-feira (26), a última fase da campanha de 
vacinação contra a Influenza/H1N1 na capital maranhense. No último dia 
das ações, serão vacinadas as pessoas que compõem o público-alvo cujos 
nomes começam entre as letras U e Z. Pela manhã, devem comparecer aos 
postos de saúde ou instituições de ensino os profissionais das forças de 
segurança, pessoas com deficiência e as pessoas que não conseguiram se 
vacinar nas fases anteriores, os chamados retardatários. À tarde, é a vez dos 
portuários, os profissionais de transporte coletivo (motoristas e cobradores) 
e os caminhoneiros.
Aged/MA vistoria abatedouro
A Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged/MA), 
através da Coordenadoria de Inspeção de Produtos Animais (Cipa), 
realizou a vistoria de um abatedouro frigorífico, situado no povoado Alto 
Alegre, zona rural do município de Tutóia, para aplicação de check-list 
de verificação das condições de higiene e de manutenção das instalações 
e equipamentos do empreendimento, que possuí registro no Serviço de 
Inspeção Estadual (SIE).  A ação de vistoria, desempenhada pelos fiscais 
da Aged/MA, visa garantir a qualidade higiênica sanitária de produtos de 
origem animal a população.
Enfrentamento à Covid-19 em Balsas 
O governo do Estado continua reforçando a interiorização das ações de 
combate à Covid-19 e dialogando com todos os municípios no objetivo de 
fortalecer as medidas de contenção da disseminação do novo coronavírus. 
Na última semana, o Comitê Regional de Enfrentamento à Covid-19 
realizou a 5ª reunião com representantes dos 13 municípios que fazem 
parte da Regional de Saúde de Balsas. Durante a reunião, foram tratados 
temas como a avaliação da realidade e de novas ações de cada município; 
a implantação de novos leitos de UTI no Hospital Regional de Balsas; a 
implantação de ações coletivas na região; o fortalecimento da Atenção 
Primária à Saúde e da Vigilância Epidemiológica; a transparência na 
ampliação dos Recursos Financeiros e do Plano de Contingência do 
Coronavírus/Covid-19; a atualização dos Protocolos; entre outros. 
Entrega Digital dos Correios
Os Correios disponibilizaram mais uma solução que fará a diferença em 
tempos de pandemia: a expansão do serviço de Entrega Digital para clientes 
que captam doações de recursos, por meio de Mala Direta. Instituições 
religiosas, ONGs, hospitais, entre outros, utilizam esse modelo de postagem 
para mobilizar a captação de recursos financeiros ou materiais, que auxiliam 
na manutenção dos projetos realizados por estes entes. A ação beneficia os 
clientes, que agregam a multicanalidade na comunicação com seu público: 
os captadores de recursos enviam correspondências e peças físicas que 
expõem suas atividades, detalhando sua contribuição para a sociedade. 
Vigilância contabiliza denúncias
Para garantir a adoção das medidas definidas nos protocolos de prevenção 
e combate à Covid-19 no Maranhão, o governo do Estado disponibilizou 
um canal de denúncias para a população. Nas ações de competência 
da Superintendência de Vigilância Sanitária (Suvisa), da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), 95% das denúncias recebidas foram atendidas, 
totalizando 244 atendimentos, no período de quatro semanas. De acordo 
com o superintendente da Vigilância Sanitária da SES, Edmilson Diniz, a 
população tem participado amplamente desse processo de monitoramento 
das medidas de contenção da disseminação do novo coronavírus, 
observando quando uma empresa ou outra não está cumprindo os 
protocolos.
Arraial no Hospital de Câncer 
Pacientes do Hospital de Câncer do Maranhão, unidade que integra a rede 
estadual de saúde, participaram nesta semana de uma festa junina com 
o tema ‘Arraiá do Hospitá’. O momento foi organizado pela equipe do 
Programa de Residência Multiprofissional em Atenção em Oncologia do 
hospital com o intuito de levar mais alegria aos pacientes internados na 
unidade de saúde. Todas as medidas preventivas contra o novo coronavírus 
(Covid-19) foram adotadas para garantir a segurança dos participantes.

São João Digital encerra hoje com 
live em homenagem aos sotaques do 
bumba meu boi
Todos os anos é grande a 
expectativa para uma das festas 
mais tradicionais do nosso estado: 
o São João. E como todos querem 
comemorar as festas juninas, a 
Secretaria de Estado de Turismo 
(Setur) em parceria com o 
Sebrae Maranhão organizaram 
o São João Digital, com o 
intuito de alegrar os corações 
sem aglomeração. A festa 
ganhou programação especial 
onde podem ser acompanhadas 
pelas redes sociais nos perfis @
maranhaoterradeencantos e @
sebraemaranhao. 
“A proposta é levar os turistas e 
os maranhenses à uma vivencia 
de São João diferente, a partir 

de experiências que remetam 
ao festejo, a comida regional 
e a nossa cultura que é cheia 
de diversidade”, destacou o 
secretário de Estado do Turismo, 
Catulé Júnior.
E para fechar a programação 
acontece nesta sexta-feira (26) 
a transmissão online onde serão 
apresentadas curiosidades sobre 
as apresentações dos sotaques 
de bumba-meu-boi. Uma grande 
celebração de fé, festa e arte 
com cores, dança, música, teatro 
e muita alegria, o bumba meu 
boi do Maranhão tem diversos 
sotaques, entre os quais os mais 
conhecidos de matraca, zabumba, 
baixada, orquestra e costa-de-mão.

NOTAS & INFORMES

Romildo Rolim ratificou o compromisso de 
manter a eficiência nas aplicações dos recursos 
do FNE e dos programas de Microcrédito

Bira pede urgência 
na aprovação 
de medidas 
emergenciais para a 
agricultura familiar
O deputado Bira do Pindaré (PSB) 
pediu, durante sessão dessa quinta-
feira (25), urgência na apreciação 
das medidas emergenciais voltadas 
para a agricultura familiar. Segundo 
ele, a proposta ajuda a socorrer os 
trabalhadores e as trabalhadoras 
rurais, sobretudo nesse momento 
de enfrentamento à pandemia do 
coronavírus.
O projeto que trata dessas medidas 
apresenta pontos relevantes de 
fomento no setor. Dentre eles, cria 
um Programa de Aquisição de 
Alimentos de maneira emergencial 
(PAA) e também a ampliação de 30 
para 60% de aplicação do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE) na agricultura familiar.
“Medidas viabilizarão fomento de 
emergência para esse seguimento 
tão importante. Estamos falando da 
gente que trabalha de sol a sol para 
colocar o alimento na nossa mesa”, 
frisou.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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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.

ROMANOS 13:12-14

Justiça Federal anula prisão de Silas Rondeau 
e outros onze alvos da Operação Fiat Lux

O Tribunal Regional Federal da 
2ª Região (TRF-2) revogou todas 
as prisões temporárias expedidas 
contra alvos da Operação Fiat 
Lux, deflagrada nesta quinta-
feira (25) contra fraudes na 
Eletronuclear.
De acordo com a decisão do 
desembargador federal Ivan 
Athié, houve “violação aos 
princípios constitucionais da não 
autoincriminação e da presunção 
de inocência”.
O magistrado citou precedente do 
próprio TRF2, no qual se entende 
não caber prisão temporária para 
garantia das investigações.
Os mandados expedidos pela 7ª 
Vara Federal Criminal – agora 
revogados – determinavam a 
prisão temporária de:
- Silas Rondeau, ex-ministro de 
Minas e Energia, apontado como 
principal fiador de Othon Pinheiro 
no comando da Eletronuclear;
- Ana Cristina da Silva Toniolo, 
filha do almirante Othon Pinheiro, 
teria auxiliado na lavagem de 
dinheiro;
- Aníbal Gomes, deputado 
licenciado que, segundo o MPF, 
ajudou Silas Rondeau a manter 
Othon Pinheiro no comando da 

Eletronuclear;
- Luis Carlos Batista de 
Sá, ex-assessor de Aníbal 
Gomes, auxiliava o político no 
recebimento de propina, segundo 
as investigações;
- Paulo Arruda, ligado aos 
doleiros Vinícius Claret (Juca 
Bala) e Claudio Barbosa (Tony), 
teria ajudado Othon Pinheiro a 
abrir offshore para depósito de 
propinas;
- Nelson Aristeu Caminada 
Sabra, sócio de uma das empresas 
que intermediavam pagamento 
de propina a Othon Pinheiro, 
segundo o MPF;
- Álvaro Monteiro da Silva Lopes, 
junto com Nelson, representante 
de empresas usadas para 
intermediação dos pagamentos de 
propina;
- Pérsio José Gomes Jordani, 
ex-diretor de Planejamento 
da Eletronuclear, repassaria 
a representantes de empresas 
informações sobre contratos 
que poderiam ser fechados com 
propina;
- João Lúcio dos Reis Filho, 
ex-diretor da Aceco, uma das 
empresas que pagou propina por 
contrato na Eletronuclear;

Bolsonaro decide prorrogar auxílio emergencial, 
mas valor ainda não está definido

O presidente Jair Bolsonaro confirmou, na noite dessa quinta-feira, 25, a 
prorrogação do auxílio emergencial com mais duas parcelas. O valor, no 
entanto, ainda não está definido.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que a terceira parcela 
do auxílio começará a ser paga neste sábado (27). “Nós estamos, agora 
no sábado, pagando mais uma parcela para 60 milhões de brasileiros. 
Neste próximo sábado até o sábado que vem, 60 milhões de brasileiros 
recebem mais uma parcela”, declarou Guedes.
Em seguida, Bolsonaro afirmou que a “ideia” do governo seria pagar 
mais três parcelas do auxílio, nos valores de R$ 500, R$ 400 e R$ 
300, respectivamente. À noite, Bolsonaro disse que a prorrogação está 
confirmada, mas os valores das parcelas ainda estão em estudo.

Senado Federal adia votação do
projeto de lei sobre fake news

O Senado adiou nesta quinta-feira 
(25) a apreciação do texto-base 
do projeto de lei das fake news. O 
anúncio foi feito pelo presidente 
da Casa, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), depois que um grupo 
de parlamentares pediu mais 
tempo para analisar o relatório 
elaborado pelo senador Angelo 
Coronel (PSD-BA). Ao todo, 16 
requerimentos foram protocolados 
pelos parlamentares pedindo 
o adiamento da votação. Com 

isso, marcou-se nova tentativa 
de votação para a terça-feira (30) 
da semana que vem. “Com a 
consciência do que é certo, quero 
recepcionar o apelo de todos os 
senadores. Saio convencido que 
estamos no caminho certo”, disse 
Alcolumbre. A votação, que já não 
era consenso, acabou prejudicada 
pelo fato de o relator da matéria 
ter encaminhado seu parecer 
poucos minutos antes do começo 
da sessão.

Homem toca fogo em ônibus em frente ao
Palácio do Planalto e grita “fora Bolsonaro”!

Um homem foi preso no fim da tarde desta quinta-feira (25), Brasília, 
após ser acusado de atear fogo em um ônibus urbano que passava por 
um ponto de parada em frente ao Palácio do Planalto. Em nota, a PM 
disse que ele “teria espalhado gasolina dentro do veículo e depois ateado 
fogo. Em seguida, ele desceu do ônibus e gritou “Fora Bolsonaro!”, 
antes das chamas se alastrarem, o que indicaria um ataque.
A PM, no entanto, não descarta a hipótese de um super aquecimento no 
veículo, já que as chamas começaram na região do motor do ônibus. As 
chamas foram imediatamente controladas pelo Corpo de Bombeiros. 
Havia sete passageiros. Ninguém ficou ferido e no momento do 
incidente o presidente Jair Bolsonaro não estava no local.
O homem detido não teve ainda a identidade divulgada. Ele foi levado 
para a 5ª Delegacia da Polícia Civil de Brasília, que vai apurar os fatos e 
investigar as circunstâncias do incêndio. (GIL MARANHÃO/DIRETO DE BRASÍLIA).

“Minha função é técnica”, diz professor
e militar escolhido para a Educação

O presidente Jair Bolsonaro 
escolheu um militar para assumir 
o Ministério da Educação. Carlos 
Alberto Decotelli da Silva é 
oficial da reserva da Marinha 
e professor da FGV. Ele será 
o primeiro ministro negro do 
governo Bolsonaro.
Sua indicação é uma vitória 
da ala militar do Palácio do 
Planalto, à revelia da chamada 
ala ideológica, da qual o 
antecessor, Abraham Weintraub, 
fazia parte.  Em entrevista, o 
novo ministro defendeu gestão 

baseada no diálogo : “Não tenho 
nem preparação para fazer 
discussão ideológica. Minha 
função é técnica”, afirmou.
Decotelli participou do 
grupo que elaborou a política 
de educação do governo 
durante a fase de transição e 
comandou o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) em 2019, na gestão 
de Ricardo Vélez. Na época, o 
FNDE publicou um edital de R$ 
3 bilhões que foi suspenso por 
suspeita de fraude.

Mulher é presa suspeita de matar criança 
com Síndrome de Down na Vila Colier
Vítima foi um menino de nove anos, que morava próximo à casa da suposta autora do crime

AIDÊ ROCHA
Uma mulher foi presa, nessa 
quinta-feira (25), no bairro do 
João Paulo, em cumprimento a 
mandado de prisão preventiva, 
suspeita de ter assassinado um 
menino de nove anos, portador 
de Síndrome de Down. O crime 
ocorreu em junho de 2018, no 
bairro Vila Colier, na zona rural de 
São Luís. 
De acordo com a Polícia Civil, 
o corpo da criança, que também 
estava em tratamento contra uma 
leucemia, foi encontrado embaixo 
de uma árvore. A intenção da 

suspeita, ainda conforme a PC, era 
simular que o menino havia caído 
e morrido no local. 
Durante as investigações, foram 
realizadas diversas buscas e 
apreensões nos imóveis da mulher, 
além de perícia no local da morte e 
exames de comparação de material 
genético (DNA). A perícia apontou 
que o garoto foi agredido com 
golpes no chão da própria casa 
ou com um instrumento de ação 
contundente. 
Segundo informações do 
delegado Cláudio Barros, da 
Superintendência de Homicídio 

e Proteção à Pessoa (SHPP), e 
responsável pela apuração do 
caso, a suspeita, que era vizinha 
da vítima, se aproveitou do 
momento em que cuidava do 
menino para cometer o crime. 
“Na ocasião, após o retorno 
dos familiares, ela disse que a 
criança tinha fugido por conta 
própria, fato que não se sustentou 
ao longo das investigações”, 
explicou o delegado, ressaltando 
que, em interrogatório, ela 
também apresentou outras versões 
conflitantes. 

CRIME POR VINGANÇA
Ainda de acordo com Barros, o 
crime teria sido motivado por 
uma espécie de vingança contra 
um familiar do menino com quem 
a suspeita mantinha um suposto 
relacionamento. “Com o intuito de 
retaliar, ela resolveu cometer esse 
crime de homicídio”, pontuou. 

A vizinha, que não teve o nome 
divulgado, foi encaminhada ao 
Presídio Feminino de Pedrinhas, 
onde aguardará à disposição do 
Poder Judiciário. 

Entre a quarta-feira (24) e a 
madrugada de ontem (25), dois 
homicídios foram registrados na 
zona rural de São Luís. As duas 
vítimas foram assassinadas com 
uso de arma de fogo.
O primeiro homicídio ocorreu 
no bairro Maruaí, na região de 
Pedrinhas, por volta de 12h, da 
quarta-feira. No local, Lucas 
Costa Silva, de 25 anos, teria sido 
alvejado por, pelo menos, dezoito 
tiros de uma pistola 380, conforme 
a perícia. Ele morreu no local e os 
três suspeitos fugiram. 
Testemunhas relataram à polícia 
que Lucas chegou a correr da 
abordagem, mas foi alcançado. 
Segundo a polícia, a vítima tinha 
passagens pelo crime de tráfico de 
drogas. 
Ontem, pouco depois da meia-
noite, na Rua Boa Esperança, 
no bairro Itapera – região do 
Maracanã, José de Ribamar de 
Luna Pinheiro, de 32 anos, foi 
assassinado com vários tiros. 
Segundo informações da polícia, 
ele teria saído do presídio na terça-
feira (23). 
O autor dos disparos fugiu e não foi 
localizado nem identificado durante 
as diligências feitas na região pelos 
policiais. A suspeita é de que o 

crime seja um acerto de contas. 
OUTRO NO SANTA 
CLARA
Outro homicídio foi registrado 
ontem (25), por volta das 14h. 
O crime ocorreu na Rua da 
Secretaria, no bairro Santa Clara, 

tendo como vítima Gledeilson 
Ribeiro da Costa, de 22 anos – 
completados no último sábado 
(20).Ele foi assassinado por quatro 
suspeitos, que tinham roubado 
um veículo Voyage cinza, de 
placa QON-2394 (São Luís), que 
ao avistarem a vítima efetuaram 

quatro tiros, três na cabeça e um 
no peito.
Logo após cometer o crime, os 
suspeitos abandonaram o Voyage 
e roubaram um Classic vermelho, 
de placa NHT-6233 (São José de 
Ribamar), no qual fugiram. (AIDÊ 
ROCHA)

Dois homicídios são registrados 
na zona rural de São Luís

Lucas Costa foi assassinado na quarta-feira (24), na região de Pedrinhas; Gledeilson Ribeiro foi morto 
ontem, no Santa Clara

DIVULGAÇÃO

Trio é preso suspeito 
de assassinar homem 
a mando de facção 
criminosa
A Polícia Civil prendeu, nessa quinta-feira (25), três pessoas 
suspeitas pela prática de homicídio qualificado. Segundo 
a PC, eles teriam assassinado um homem após ordens de 
uma facção criminosa, que atua na região do Residencial 
Ecotajaçuaba – zona rural de São Luís. 
O crime, que ocorreu na última sexta-feira (19), em um 
matagal atrás do residencial, teve como vítima o homem 
identificado como João Marques. As investigações apontaram 
que ele foi condenado à morte, como forma de punição. 
Ainda de acordo com a Polícia Civil, a determinação da 
facção criminosa foi dada após a própria vítima planejar o 
roubo à casa de sua companheira,tendo contado com ajuda de 
membros do próprio grupo. 
Conforme o delegado MurilloLampeda, titular do 15° 
Distrito Policial (Conjunto São Raimundo), João Marques era 
usuário de drogas e comprava o entorpecente da facção. “Ele 
podia estar devendo, e deu a ideia para o roubo”, acredita o 
delegado. 
O cumprimento dos três mandados de prisões 
temporáriasocorreu na área do Ecotajaçuaba e na Vila Magril. 
Todos os presos, que não tiveram os nomes divulgados, têm 
passagens pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio. 
Após os procedimentos necessários, eles foram encaminhados 
ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da 
Justiça.(AR)

Cumprido mandado de prisão contra 
suspeito por tráfico em Bacabal

 Em cumprimento a mandado de 
prisão temporária pelo crime de tráfico 
de drogas, policiais civis de Bacabal 
prenderam um homem identificado 
como Domingos dos Santos Reis, o 
“Nego Santos”. A prisão ocorreu nessa 
quinta-feira (25), naquele município. 
Segundoa Polícia Civil, o preso 
seria um dos maiores distribuidores 
de droga da cidade de Bacabal. E, 
ainda conforme a PC, seria delea 
responsabilidade pela entrega dos 
entorpecentes para outros traficantes 
locais. 
A instauração do inquérito contra 

“Nego Santos”, conforme a Polícia 
Civil, ocorreu após algumas 
informações repassadas pela Polícia 
Militar do município. 
PRISÃO DE HOMICIDA 
Também na cidade de Bacabal, foi 
preso Sérgio Moura dos Santos. Ele 
foi condenado a sete anos de reclusão 
pelo crime de homicídio, ocorrido em 
2010, em São Luís. 
De acordo com a Polícia Civil, ele foi 
preso nas primeiras horas de ontem 
(25), após informação e confirmação 
de que o condenado estava escondido 
no município. (AR)

Domingos Santos é suspeito por tráfico de drogas e Sérgio Moura tem uma 
condenação por homicídio
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Governo e LATAM debatem sobre adaptações 
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Começa nesta segunda-feira  (23),
vacinação de grupos alvos contra gripe

Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Serão três etapas em 
datas e para públicos diferentes. Ao todo, cerca de 67 milhões de pessoas devem ser vacinadas.
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PRORROGAÇÃO DE ALVARÁS
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 apresentou 
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 
reivindicações 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. 

SUSPENDER EXECUÇÕES 
Tramita na Câmara Federal 

projeto do deputado federal Hildo 
Rocha que propõe a extinção de 
encargos contratuais e a diminuição 
dos juros referentes a operações de 
penhora. O projeto do parlamentar 
maranhense tem como finalidade 
beneficiar pessoas que costumam 
penhorar joias ou bens de valor junto 

à Caixa Econômica Federal. “A pandemia do coronavírus tem gerado 
grandes dificuldades e muitas pessoas estão tendo dificuldades para pagar 
as penhoras junto à Caixa Econômica Federal. Pensando nessa situação 
elaborei o projeto, que recebeu o número 3245/2020, por meio do qual 
proponho a criação de regras que beneficiarão pessoas que eventualmente 
se enquadrem nessa situação”, explicou Hildo Rocha.

FESTIVAL GUARNICÊ DE CINEMA
O reitor da Universidade Federal 

do Maranhão (Ufma), Prof. Dr. 
Natalino Salgado, anunciou nessa 
semana a realização online do 43º 
Festival Guarnicê de Cinema. O 
maior evento do cinema nacional 
no Maranhão vai acontecer de 
14 a 21 de outubro deste ano 
e vai integrar a programação 

institucional de celebração pelos 54 anos da Ufma. Natalino Salgado 
garantiu ainda que acontecerão todas as mostras competitivas e 
premiações, conforme edital do evento. Previsto inicialmente para 
esse mês de junho, o 43º Festival Guarnicê de Cinema teve que ser 
adiado em razão da pandemia de Covid-19. O evento visa difundir as 
produções audiovisuais e promover o intercâmbio entre realizadores 
de países ibero-americanos e de língua portuguesa. 

HOSPITAL DE TRATAMENTO DO CÂNCER  
O senador Weverton (PDT-MA) e 

o presidente do Hospital de Amor, 
Henrique Prata, farão uma visita 
técnica a Imperatriz nesta sexta-
feira (26) para avaliar pessoalmente 
o terreno onde será implantada uma 
unidade de prevenção de câncer, 
que atenderá o público feminino 
dos municípios da regional de 

saúde de Imperatriz. A implantação do Hospital de Amor do Sul do 
Maranhão foi acertada pelo senador com a diretoria da entidade e tem o 
apoio da prefeitura de Imperatriz, que doará o terreno. Os recursos para 
a construção da unidade já estão garantidos. “Definimos a implantação 
em Imperatriz porque é a maior cidade ao sul do Maranhão e garantirá 
atendimento a toda a região” , explicou Weverton. 

CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
A Assembleia Legislativa do 

Maranhão aprovou, o Projeto 
de Lei 146/2020, de autoria da 
deputada Daniella Tema (DEM), que 
obriga os condomínios residenciais 
l o c a l i z a d o s  n o  M a ra n h ã o  a 
comunicar aos órgãos de segurança 
eventuais ocorrências ou indícios 
de violência doméstica e familiar 

contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. De acordo com 
o projeto, 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.

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 26 De JunhO De 2020 | Sexta - Feira

A deputada Cleide Coutinho (PDT) lembrou a convivência que teve com a deputada 
Valéria no Parlamento e frisou o seu empenho pela valorização da classe da Enfermagem. 

Governador Flávio Dino defende ações 
conjuntas para diminuir as queimadas

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

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

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

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

A ex-prefeita de Bom 

Jardim, Lidiane Leite da Silva, 

mais conhecida como ‘Prefeita 

Ostentação’, foi condenada por 

improbidade administrativa 

por desvio de R$ 1.377.299,77 

na contratação de uma 

empresa de engenharia civil para execução de reforma de 

escolas da sede e da zona rural do município. 

ESPECULAÇÃO
As especulações sobre a 

ida do prefeito de São José de 

Ribamar, Luís Fernando, para 

uma secretaria do Governo do 

Estado aumentam e podem se 

confirmar para o período após 

o carnaval. A nova Secretaria de Projetos Especiais pode ser 

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

ser mais um nome técnico que deve somar ao governo do 

governador Flávio Dino para o segundo mandato.(ST)

INDICAÇÃO
Atento às necessidades 

dos municípios maranhenses, 

o deputado estadual Wendell 

Lages (PMN) encaminhou 

Indicação ao secretário de 

Estado da Educação, Felipe 

Camarão, solicitando a aquisição de ônibus escolares para os 

municípios de Itapecuru-Mirim, Araioses, Axixá, Anajatuba 

e Arari.

DECLARAÇÃO
O presidente Jair Bolsonaro 

disse,  em declaração ao 

lado do autoproclamado 

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

Venezuela, Juan Guaidó, que 

a esquerda gosta tanto de 

pobres que os multiplica.

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

institucional da Assembleia 

Legislativa do Amapá (Alap), 

em Brasília, Elpídio Amanajas, 

conheceu as dependências da 

Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), por conta da 

entrega do novo prédio da Alap, que será inaugurado em 

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

que a visita aconteceu por indicação do ex-presidente da 

República, José Sarney, que foi senador pelo Amapá.

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

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

Deputados com processos 
criminais: a lista do Maranhão

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

AGENDA
O pré-candidato ao Senado 

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

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

DE VOLTA
Após ter passado um período 

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

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

ENCONTRO
O deputado Zé I nácio 

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

O grande momento do 
evento foi a escolha de Lula 

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

PROPAGANDA
Definida as  col igações 

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

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

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

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

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

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

Maranhão terá seis candidatos a 
governador nas eleições de 2018

Política

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

Flávio Dino (PCdoB)
O governador Flávio Dino, 

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

Roseana Sarney (MDB)
A ex-governadora Roseana 

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

Roberto Rocha (PSDB)
O candidato tucano teve 

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

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

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

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

Odívio Neto (PSOL)
O engenheiro civil e pro-

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

Ramon Zapata (PSTU)
O Partido Socialista dos 

Trabalhadores Unificados 
apresentou Ramon Zapata 

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

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

RENOVAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

Legislatura atual teve mais 
candidatos

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

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

nas eleições de 2012, Eidimar 
Gomes (PSDB).

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

Rocha)

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

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

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

Os deputados do Mara-
nhão:

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

Vara Criminal de São José de 
Ribamar

• Número do processo: 
764-60.2017.8.10.0058

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

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

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

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

JOSIMAR MARANHÃOZI-
NHO (PR-MA)

• Local do processo: 
Justiça Federal de MA

• Número do processo: 
0047751-82.2014.4.01.3700

• Crime: Furto qualifi-
cado

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

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

Câmara Federal

Municípios com folhas atrasadas 
continuam impedidos de fazer carnaval 

TCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ainda não fizeram o cadastro 
biométrico.

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

POSTO
A disputa pelo posto de pré-

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

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

PSOL
O Partido Socialismo e 

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

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

CONTINUA
O deputado estadual e pré-

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

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

GUERRA
Uma tentativa do deputado 

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

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

FRENTE
Utilizando as redes sociais, 

a senadora Eliziane Gama 

(Cidadania) decidiu entrar 

no debate para as eleições 

presidenciais em 2022. A 

maranhense entende que o 

momento é de diálogo e defendeu uma frente ampla para 

as próximas eleições gerais. A senadora entende que a 

democracia tem sido atingida e por esse motivo é necessário 

um debate sobre uma frente ampla para 2022, assim como 

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

(blog Jorge Aragão)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cobertura Completa
Toda a solenidade será 

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

VOLTA

Assembleia retoma trabalhos legislativos na próxima segunda-feira

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRORROGADO
Por solicitação do presidente 

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

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

FORTALECENDO
O deputado federal e pré-

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

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

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

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

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

AÇÕES
Esta semana, a deputada 

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

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

EMENDA
O vereador Ricardo Diniz 

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

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

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

OFICIAL

Marcha dos Prefeitos é cancelada
A Confederação Nacional 

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

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

justifica.
Ele lembra que a Confe-

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

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

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

Em reunião com o vice-
-presidente Hamilton Mourão, 
o governador Flávio Dino 
voltou a defender a retomada 
do Fundo Amazônia. Na visão 
do governador, os recursos 
do fundo podem auxiliar os 
estados a atravessar a crise 
econômica e fiscal, ampliada 
pela pandemia de coronavírus 
(Covid-19). 

“É uma importante ação 
de alocação de recursos, 
no momento que se ganha 
ainda mais primazia, tendo 
em vista a escassez. Estamos 
vivendo tempos complexos 
do ponto de vista fiscal, te-
mos uma inevitável retração 
da atividade econômica”, 
pontuou o governador Flávio 
Dino.  

A declaração foi dada du-
rante reunião do Conselho 
da Amazônia, presidido por 
Mourão, com o Fórum de 
Governadores da Amazônia 
Legal. Participou ainda do 

encontro virtual o ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo Salles. 

De acordo com o vice-pre-
sidente Mourão, a Alemanha, 
que aporta 20% dos recursos 
do Fundo Amazônia, está dis-
posta a descongelar o subsídio 
em novembro. Ele pediu que 

os estados trabalhem desde 
já em propostas de utilização 
do Fundo. 

“Se temos uma perspectiva 
positiva quanto a retomada, 
que nós antecipemos os pro-
jetos. Nós já temos alguns em 
execução, temos projetos já 

protocolados desde o ano 
passado no âmbito do BNDES 
e vamos preparar novos pro-
jetos”, sinalizou o governador 
Flávio Dino.

Campanhas educativas
O governador Flávio Dino 

também enfatizou a neces-
sidade de ações educativas 
e preventivas para conter o 
desmatamento e queimadas 
na região amazônica, que 
historicamente acontecem 
em maior número no se-
gundo semestre, período de 
estiagem. 

“Temos desmatamento e 
queimadas muito fortes no 
segundo semestre. Embora 
tenhamos colhido resultados 
positivos no ano pretérito, no 
que se refere a redução desses 
patamares no Maranhão, creio 
que pode ser ainda melhor, 
mediante a criação de ações 
conjuntas no terreno da edu-
cação ambiental”, defendeu o 
governador.

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande

COVID-19: 

Governadores pedem coordenação
federal na compra de remédios

O Fórum Nacional de Go-
vernadores deve pedir ao mi-
nistro em exercício da Saúde, 
Eduardo Pazuello, até esta 
sexta-feira (26), que o go-
verno federal coordene uma 
ação nacional para a compra 
de remédios para combater 
a codid-19. A ideia é que o 
Ministério da Saúde faça a 
intermediação da compra de 
medicamentos e insumos para 
serem usados nas unidades de 
terapia intensiva (UTIs) que 
recebem pacientes infectados 
pelo novo coronavírus. 

A informação foi dada pelo 
governador do Espírito Santo 
e representante do Consórcio 
de Integração Sul e Sudeste, 
Renato Casagrande, durante 
reunião da Comissão Mista 
do Congresso Nacional que 
acompanha as ações federais 
no enfrentamento à covid-19.

Segundo Casagrande, a 
demanda de relaxante mus-
cular e outros medicamentos 
é muito grande no mundo 
todo, e os estados estão com 
dificuldadepara adquiri-los.

“A coordenação do gover-
no federal na compra desses 
medicamentos é fundamental, 
e o Congresso pode nos ajudar 
nesse trabalho. (…) O governo 

federal liberou um bom orça-
mento para o Ministério da 
Saúde executar agora, e perto 
de 40% desses recursos já fo-
ram usados. Então, credenciar 
leitos, que a gente possa ter a 
colaboração do governo fede-
ral nos leitos que nós estamos 
abrindo, também é fundamen-
tal”, ressaltou Casagrande.

Problemas
O encontro teve a parti-

cipação de mais dois gover-
nadores representantes de 
consórcios regionais. O único 
que não compareceu foi Rui 
Costa, da Bahia, que preside 
o Consórcio Interestadual de 
Desenvolvimento Sustentável 
do Nordeste. O governador de 
Mato Grosso, Mauro Mendes, 
que representou o consórcio 
Brasil Central, formado tam-
bém pelo Distrito Federal e os 

estados do Maranhão, Mato 
Grosso do Sul, Goiás, Tocantins 
e Rondônia, também destacou 
a dificuldade na compra de 
medicamentos.

Mendes disse que está 
sendo “uma verdadeira lou-
cura” encontrar o chamado 
kit covid, que contém medi-
camentos como azitromicina, 
ivermectina, paracetamol, 
dipirona e cloroquina.

Governador Flávio Dino 


