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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.

“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 (subprocuradorageral 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 (subprocuradoriageral 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

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.
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Alternativo

Paulo Soares

Copa do Mundo
Feminina terá como
sede a Oceania

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

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

PÁGINA 10

Vice-presidente da CBF, Fernando Sarney, vota

21 homicídios dolosos
este mês na Grande Ilha
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

Paulo Soares

Godzilla

Meteorologia
minimiza
nuvem de
poeira em
São Luís
Núcleo Geoambiental da Universidade 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

Papo Alternativo

Vandalismo deixa marcas no Complexo Deodoro
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

Programa
destaca
single do
mineiro
Gabriel Elias

Em São Luís
Divulgação

INSTAGRAM/

TWITTER: @oestadoma

31°C
MAX

MARÉ BAIXA
04h25
1.0m
16h57
0.8m

FACEBOOK: /jornaloestadoma

Coluna Vida Ciência, voltada para
divulgação científica, tem edições
ininterruptas em O Estado, desde
maio de 2017. VIDA 12

Atuando na rua, em contato com
o público, agentes ficam vulneráveis, sendo que 37 deles tiveram
de se afastar em tempos de Covid-19. CIDADES 5

MARÉ ALTA
10h42
5.5m
23h19
5.4m

+0,06%
MOEDA COTADA EM

R$ 5,32

-0,08%
MOEDA COTADA EM

R$ 6,01

WHATSAPP: (98) 99209-2564 (Redação)

LOTERIAS

24°C
MIN

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

TÁBUA
DE MARÉS

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

TEMPO/MA

ESTADO
MAIOR

Atividade de observação de astros feita por família em praça pública

Guardas
municipais
sofrem com
síndromes
respiratórias

COTAÇÕES

Assista pelo
celular ou em
oestadoma.com/486770

Desmistificação
da ciência e sua
popularização

Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/486781

3215-5055 (Central do Assinante)
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ESTADO
MAIOR

Maioria da bancada do
MA não apoiou marco Mais uma etapa
A
legal do saneamento
Senadores Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama (Cidadania) votaram contra
proposta; Roberto Rocha votou pela aprovação no marco legal do saneamento
Divulgação

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

provado durante sessão
remota na noite de
quarta-feira (24), por
maioria de votos no Senado, 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 Maranhão no Senado, apenas um, o senador Roberto Rocha (PSDB), votou
a favor. Os senadores Weverton
Rocha (PDT) e Eliziane Gama (Cidadania), posicionaram-se contra
a proposta.
Nas redes sociais, o pedetista tentou justificar seu voto contra o projeto. Segundo ele, o texto aprovado
beneficia apenas grandes centros,
deixando cidades menores sem os
investimentos prometidos. “Infelizmente, nas cidades pequenas,
principalmente do Norte, do Nordeste, nós sabemos que esses investimentos não vão chegar. Um
projeto aonde vai beneficiar (sic!) os
grandes centros, e, claro, aonde as
grandes empresas têm todo interesse de investir (sic!)”, disse.
Até o fechamento desta edição,
a senadora Eliziane ainda não havia
se manifestado sobre seu voto. Também nas redes, Roberto Rocha comemorou a aprovação do texto –
que vai à sanção – e destacou que,
junto com outras medidas, o marco
do saneamento pode ajudar na recuperação 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 recuperar rapidamente o crescimento econômico e recuperar os milhões de
empregos perdidos”, declarou.

A

Lixões
O texto aprovado pelos senadores
prorroga o prazo para o fim dos lixões, facilita a privatização de estatais do setor e extingue o modelo
atual de contrato entre municípios
e empresas estaduais de água e esgoto. Pelas regras em vigor, as companhias precisam obedecer a critérios de prestação e tarifação, mas
podem atuar sem concorrência.
O novo marco transforma os
contratos em vigor em concessões

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

com a empresa privada que vier a
assumir a estatal. O texto também
torna obrigatória a abertura de licitação, envolvendo empresas públicas e privadas.
O líder do governo, senador
Fernando Bezerra Coelho (MDBPE), 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 contrato de concessão não necessariamente precisa do consentimento do titular. O senador Tasso

Jereisatti havia pedido o veto
desse ponto, por entender que a
dispensa da anuência dos municípios não contribui para a evolução do marco regulatório.
O outro veto será colocado na
previsão de que os loteadores possam ser reembolsados das despesas com infraestruturas que não se
destinem exclusivamente a atender
o próprio empreendimento, mas representem antecipação de investimentos de responsabilidade da
prestadora dos serviços de saneamento (art. 7º). Nesse ponto, Tasso
disse entender que o dispositivo é
um desincentivo ao adensamento

Novo marco institui os
contratos de concessão
Uma das principais mudanças impostas pelo novo marco do saneamento diz respeito aos contratos.
Hoje, as cidades firmam acordos direto com empresas estaduais de
água e esgoto, sob o chamado contrato de programa. Os contratos
contêm regras de prestação e tarifação, mas permitem que as estatais assumam os serviços sem concorrência. O novo marco extingue
esse modelo, transformando-o em
contratos de concessão com a empresa privada que vier a assumir a
estatal, e torna obrigatória a aber-

tura de licitaçaõ , envolvendo empresas públicas e privadas.
Pelo projeto, os contratos de programa que já estão em vigor serão
mantidos e, até março de 2022, poderão ser prorrogados por 30 anos.
No entanto, esses contratos deverão comprovar viabilidade econômico-financeira, ou seja, as empresas 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-

das cidades e poderia ser interpretado como enriquecimento sem
causa dos loteadores.
Bezerra ainda confirmou que
atendeu uma demanda do senador Major Olímpio (PSL-SP) para
o veto do item que trata de delegação, 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 Alcolumbre, também exaltou o trabalho do relator e disse que o Senado
viveu um momento histórico com
a aprovação da matéria.

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
Divulgação

Flávio Dino fez novos elogios ao vice-presidente Hamilton Mourão

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 entregasse o cargo ao vice.
“Tivemos uma reunião com diálogo técnico, respeitoso, sensato.
Claro que Mourão não é do meu
campo ideológico. Mas, se Bolsona-

Justificativa

Para justificar a autorização para a volta dos bares e restaurantes, Flávio Dino deve usar os dados da Ilha de São Luís.
Mas, vale ressaltar que o decreto governamental vale para todo o estado. Ou seja, no interior, mesmo com casos da Covid-19 ainda crescendo, o comércio pode funcionar.
Somente não ocorrerá se as Prefeituras assim entenderem e forem decretadas restrições quanto ao funcionamento das atividades comerciais.

Restrições

Quanto ao que poderá reabrir a partir de amanhã no ramo de restaurantes e bares, o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, adiantou informação 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
versalização a serem cumpridas até
o fim de 2033: cobertura de 99%
para o fornecimento de água potável e de 90% para coleta e tratamento de esgoto. Essas porcentagens são calculadas sobre a
população da área atendida.
Outros critérios também deverão
ser atendidos, como não interrupção dos serviços, redução de perdas
e melhoria nos processos de tratamento. O cumprimento das metas
será verificado periodicamente e as
empresas que estiverem fora do padrão poderão sofrer sanções do
órgão regulador federal, a Agência
Nacional de Águas (ANA). Como sanção, essas empresas não poderão
mais distribuir lucros e dividendos,
se for o caso. 

Flávio Dino volta a elogiar Mourão
após reunião sobre a Amazônia
O governador Flávio Dino (PCdoB)
voltou a elogiar o vice-presidente
da República, Hamilton Mourão. A
manifestação do comunista ocorreu 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 trabalho do Conselho Nacional da
Amazônia Legal, que é coordenado por Mourão e integra oito governadores e 13 ministérios, além
de corpo técnico e teve por objetivo, discutir as queimadas na floresta amazônica.
“Mais uma boa reunião entre o
vice-presidente da República, Hamilton Mourão e os governadores
da Amazônia Legal. Enfatizei a importância da retomada do Fundo
da Amazônia e das ações educativas e preventivas”, disse.

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.
Mais uma etapa da
Em suma, o governo
estadual vem colocando em flexibilização para
prática o seu planejamento
de reabrir as atividades. Mas, as atividades
esta reabertura vem sempre comerciais passam
com um aviso de cuidado: se
a valer amanhã
os empresários não se
atentarem às normas
com reabertura de
sanitárias e os casos da
Covid-19 voltarem a crescer bares e
em São Luís (que é a
restaurantes em
referência principal para as
decisões da gestão de Flávio todo o Maranhão
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.

ro entregar o governo para ele, o Brasil chegará em 2022 em melhores
condições”, disse.
Antes disso, ele já havia manifestado elogios ao vice-presidente, na
discussão sobre medidas de proteção à Amazônia.
No ano passado Flávio Dino foi recebido pelo vice-presidente em seu
gabinete, em Brasília. Na ocasião, ele
convidou Mourão a visitar o Maranhão, sobretudo o Porto do Itaqui e
destacou a agenda como positiva.
Dino também destacou, na ocasião, o fato de secretários de Estado terem sido recebidos por ministros do
Governo Federal e discutido pautas
de interesse para o Maranhão.
Apesar disso, ele mantém uma rotina diária de críticas ao presidente Jair
Bolsonaro, com quem pretende disputar a Presidência da República na
eleição de 2022. 

Na próxima semana, as entrevistas de O Estado da série com os précandidatos à Prefeitura de São Luís serão com a deputada estadual Detinha (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, colocando suas pré-candidaturas como independentes.
Ainda serão entrevistados outros nomes da base do governador Flávio Dino que disputarão a Prefeitura da capital.

Sem transmissão

O senador Roberto Rocha (PSDB) vai denunciar ao Ministério das Comunicações ação política, que segundo o tucano, fez interromper transmissão 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 Federal na Saúde.
Do que disse Rocha na entrevista, foi ao ar somente a crítica do tucano ao governador Flávio Dino em relação ao posicionamento do comunista contra o presidente Bolsonaro.

DE OLHO

74.925 CASOS

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

Como votou

Como já previsto, os senadores aliados do governador Flávio Dino votaram 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 Caema perde força e espaço para manter o serviço deficitário que vem prestando em todo o Maranhão.

E MAIS
• Mas, para o público, o senador Weverton Rocha disse que o marco do saneamento 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 abastecimento 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 pequenos municípios.
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CIDADES

Dia Internacional de
Combate às Drogas tem
ação com usuários

PERSONAGEM DA NOTÍCIA
Divulgação

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

Associação Brasileira de
Estudos do Álcool e Outras Drogas (Abead) informou que durante o
período de isolamento social, em
decorrência da pandemia do novo
coronavírus, Covid-19, aumentou
o consumo de álcool e entorpecentes, consequentemente, elevando o índice de violência no
país. Segundo os dados da Fiocruz,
3,2% dos brasileiros admitem que
já consumiram substâncias ilícitas, sendo a maconha a mais consumida, um total de 7,7%, enquanto, 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 Drogas”.
A data foi uma decisão da Assembleia Geral da Organização
das Nações Unidas (ONU), por
meio da Resolução 42/112 de 7 de
dezembro de 1997, implementando recomendação da Conferência 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 fornece 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 manufatura global de cocaína aumentou muito nos últimos anos,
estimando uma produção de 1.410
toneladas.
Em relação ao Brasil, uma pesquisa feita pela Fiocruz, no ano
passado, revela que 4,9 milhões de
brasileiros admitiram já ter consumido algum tipo de entorpecente. 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).

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.

A

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

SAIBA MAIS

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

4,9
MILHÕES de

9.200 150
ATENDIMENTOS

DEPENDENTES

brasileiros admitiram
que consumiram algum
tipo de entorpecente

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

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

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 Álcool e Drogas (CAPS AD) do
Monte Castelo, com apoio de parceiros.
Joviano Furtado informou que,
no decorrer do evento, será fornecida à comunidade uma série
de serviços, como aplicação de vacinas, medição de temperatura,
teste de Covid-19, distribuição de
kit de limpeza e orientações sobre
doenças infectuosas. “Um dos
nossos objetivos é resgatar pessoas que vivem nas ruas, pois, é
uma situação preocupante, principalmente, durante esse período
de pandemia”, frisou o delegado.
O diretor do CAPS AD do Monte
Castelo, Marcelo Costa, que também é um dos coordenadores do
evento, disse que somente neste
ano já foram realizadas nove edi-

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

ções da Ação Resgate na capital.
Durante esse trabalho já se conseguiu resgatar 70 moradores em
situação de rua, vacinar mais de
200 pessoas contra a gripe, efetuação de 50 testes de coronavírus, 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 locais onde há concentração de “cracolândias”. Em 2019, ocorreram 19
ações na Grande Ilha e resultaram
em mais de oito mil atendimentos, 150 dependentes químicos retirados das cracolândias e 90 pacientes capacitados para o
mercado de trabalho.
Tratamento
Marcelo Costa declarou que os
usuários de drogas resgatados, que
desejam fazer o tratamento químico, são encaminhados ao CAPS
AD do Monte Castelo ou a outras
unidades de tratamento. Apenas
o CAPS AD, no ano passado, realizou 9.200 atendimentos. Neste
local, o paciente pode ser submetido ao tratamento intensivo, que
é diário; o semi-intensivo, duas

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)
vezes na semana; e o não intensivo, uma vez por mês.
Ele ainda frisou que também há
o tratamento ambulatorial, no
qual o paciente tem acesso medicamentos de forma gratuita e
orientações psicossocial. O paciente ainda pode ser encaminhado para a Unidade de Acolhimento, localizada na Cohab,
submetido ao tratamento por um
período de 30 dias. Apenas, em
2019, houve o registro de 250 internações.
Comunidades terapêuticas
Usuários de drogas também
podem receber tratamento em comunidades terapêuticas em que
não são usados medicamentos.
No Maranhão, existem 133 comunidades e cada uma delas pode
comportar até 60 acolhidos, em
quatro federações.

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

No mês de outubro do ano passado, cerca de 130 representantes
dessas comunidades participaram
do 1º Encontro Estadual das Comunidades Terapêuticas com o
Poder Público do Maranhão, na
sede da Secretaria Estadual da Fazenda, em São Luís.
O evento teve como um dos objetivos informar os representantes 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 disponibilizou 252 vagas para o estado maranhense e cada uma
delas custa ao cofre da União R$
1.100,00 por mês.

O Estado do Maranhão

São Luís, 26 de junho de 2020. Sexta-feira

POLÍCIA

21 homicídios dolosos
registrados neste mês
na Grande São Luís
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
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

inte e um crimes de homicídio doloso já ocorreram no decorrer deste
mês na Grande Ilha, e a
maioria dos casos ocorreu na capital, segundo dados da Secretaria de
Segurança Pública (SSP). Uma das
vítimas foi o ex-presidiário José Ribamar 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 cometido por faccionados.
A polícia informou que a vítima
levou vários tiros em plena via pública 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 chamados e isolaram a área até a chegada dos peritos do Instituto de Criminalística (Icrim). O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no Bacanga.
O caso está sendo investigado pela equipe da Superintendência de
Homicídio e Proteção a Pessoas
(SHPP), que já chegou a ouvir algumas testemunhas, e está no aguardo de exames periciais feitos pela Polícia Técnica no local do crime. Há
informes que a vítima tinha deixado
o Complexo Penitenciário de Pedrinhas recentemente.

V

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

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

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 seria porque a vítima teria denunciado à polícia o tráfico de drogas no
Quebra Pote. Luna também é acusado de integrar uma facção criminosa e ter cometido mais dois homicídios na Grande Ilha.
Mais ocorrências
Na tarde de quinta-feira (25), um homem, identificado como Brocha, foi
morto na rua da Secretária, no bairro
da Santa Clara. A equipe da SHPP esteve no local como também os peritos do Icrim. O corpo foi removido para o IML e até o começo da noite não
havia registro de prisão dos acusados.
A polícia também registrou na

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

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 plena 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 constataram a morte da vítima e o corpo foi
removido para o IML. Guarnições da
Polícia Militar realizaram rondas pe-

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.

la localidade, mas não conseguiram
prender os suspeitos. O crime é investigado 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 sendo investigado, mas até o período
da tarde de ontem não tinha registro de prisão. 
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Polícia prende
suspeita de matar
criança em SL
Foi presa uma mulher acusada de matar
criança com síndrome de Down e leucemia
Polícia realizou nestas últimas 24
horas cercos na capital e no interior para prender acusados de homicídio e latrocínio. Um dos detidos 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 polícia realizou diversas buscas e
apreensões na residência da acusada. Ainda de acordo com a polícia, o exame de comparação de
material genético constatou a
participação da detida nesse crime bárbaro. Ela foi ouvida ontem
na sede da Superintendência de

Homicídio e Proteção a Pessoas
(SHPP), na Beira-Mar, onde prestou esclarecimentos sobre o caso
e, logo após, foi encaminhada para o Complexo Penitenciário de
Pedrinhas.
Mais prisões
Ainda na Grande Ilha foram presos ontem três faccionados acusados de terem matado João Marques, 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, ocorrido em novembro de 2019. 

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
Adotando as medidas de prevenção do contágio da Covid-19, causada 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 suspensas 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 popular poderão ocorrer presencialmente, mas, seguindo as recomendações, para prevenir à
propagação da infecção pelo novo coronavírus, estão: distância
mínima de 1,5m entre os participantes nas sessões dos júris; medidas de higiene, uso adequado
de máscaras faciais.
Serão disponibilizados para os
jurados, magistrados, representantes do MP, defesa e serventuários kits de proteção individual. 

Mundo

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
Force Ouvrière

BRUXELAS
A agência reguladora de saúde europeia recomendou a aprovação
condicional do tratamento antiviral Remdesivir da Gilead Sciences Inc para pacientes de Covid19, o que faz dele o primeiro tratamento 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 Unidos, pode chegar a 5.080 dólares
por tratamento, e a fabricante de
genéricos indiana venderá o tratamento por um valor entre 66,13 e
79,35 dólares.
O endosso da EMA, que chega
poucas semanas após uma avalia-

tem que apresentar os dados definitivos 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 promissores. A Gilead acredita que o
suprimento de remdesivir supera-

Nacional do Exército dos EUA

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

Policial de Nova York
é detido após prisão
com chave de braço
David Afanador já havia sido suspenso sem
remuneração pelo Departamento de Polícia
NOVA YORK

Preço do remédio
pode chegar a
5.080 dólares

O Remdesivir já foi aprovado para uso emergencial em alguns países

ção feita às pressas, significa que os
médicos podem prescrever o remédio da Gilead, que será batizado
de Veklury, na Europa assim que este for aprovado pela Comissão Europeia, 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 todos os dados necessários a respeito de sua eficiência e efeitos colaterais estarem disponíveis. A Gilead

rá os 2 milhões de tratamentos até
o final do ano, o dobro de sua meta anterior, e planeja começar a testar uma versão inalada mais fácil de
usar – a atual é administrada por via
intravenosa.
O Remdesivir já foi aprovado para uso emergencial em pacientes
gravemente doentes nos EUA, Índia e Coreia do Sul. 

Um policial da cidade de Nova
York foi preso nesta quintafeira e acusado de estrangulamento e tentativa de estrangulamento após aparecerem
vídeos do final de semana que
o mostravam usando uma
chave braço para prender um
homem em um calçadão, informou a polícia.
O policial, David Afanador,
já havia sido suspenso sem remuneração pelo Departamento
de Polícia de Nova York. Afanador, de 39 anos, se entregou

para ser preso em uma delegacia de polícia, segundo o departamento. Ele se declarou
inocente em sua audiência inicial diante de um tribunal, segundo afirmou seu advogado.
O Departamento de Polícia
de Nova York proibiu a aplicação de golpes como a chave de
braço, que podem ser fatais,
em 1993.
No início deste mês, motivado por protestos , o governador do Estado de Nova York,
Andrew Cuomo, sancionou um
projeto de lei que criminaliza o
uso de chaves de braço. 
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SUBSTITUTO
Bolsonaro anuncia
Carlos Decotelli
como novo ministro
da Educação

CELERIDADE

Justiça determina
inquérito imediato
para desaparecidas
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

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

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 brasileiros 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

PRAGAS NO BRASIL

Gafanhotos geram
emergência para
o Sul do Brasil
PÁGINA 7

Nuvem de poeira do
Saara pode atingir
parte de São Luís
PÁGINA 7

Santa Efigênia e São
Cristóvão recebem
drenagem e asfalto
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
TEMPO E TEMPERATURA

Novo zika vírus
pode gerar uma
pandemia no país
PÁGINA 7

CORONAVÍRUS
Interior do Maranhão
ainda não atingiu pico de
casos", diz especialista

cego nas eleições
BASTIDORES
APARTE Nó
Transparentes
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 complicadas, desde que tais pautas sejam do interesse do Palácio do Planalto.

Em live sobre a pandemia, o infectologista 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
TÁBUA DE MARÉ
SEX 26/06/2020
00H34 ................ 0.8M
06H49 ................ 5.6M
12H53 ................ 1.0M
19H02 ................ 6.0M
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CASO MÃE E FILHA

FEMINICÍDIO

Registro imediato
para desaparecimento
Esse é um dos pontos constantes no novo Protocolo Nacional de Investigação e Perícias
nos Crimes de Feminicídio lançado pelo Governo Federal

U

m mecanismo importante
que pode salvar a vida de
mulheres vítimas de violência está em destaque no
Protocolo Nacional de Investigação e
Perícias nos Crimes de Feminicídio,
que visa fortalecer o combate à violência contra mulher e a repressão da
criminalidade, lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. 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. Além disso, deve ser feita
a instauração imediata de inquérito
policial nos casos de morte violenta
de mulher.
Pelas normas vigentes, era preciso
esperar 48 horas para que isso acontecesse. Com isso, os casos de sumiço
poderão ser monitorados pelas forças
de segurança pública desde o início.
“Os agentes de segurança têm a responsabilidade de registrar o fato.
Dentro dessas 48 horas deve haver um
monitoramento da situação e, caso
persista o desaparecimento no prazo
de 48 horas, se inicia, sim, todo o processo de investigação. Ou seja, mulheres desaparecidas, esse fato deve ser
imediatamente registrado para que se
inicie todo um acompanhamento e
monitoramento da situação”, disse o
ministro da justiça, André Mendonça.
A intenção é garantir uma apuração mais proﬁssionalizada, rápida e
eﬁciente. O Protocolo prevê que os
proﬁssionais sigam um padrão desde

O PROTOCOLO TRAZ UMA MUDANÇA NA ROTINA DE COMUNICAÇÃO DE CRIMES
o registro da ocorrência até a conclusão da investigação criminal, assegurando as diligências necessárias para
colher as evidências e compreender a
dinâmica e autoria do crime. Além
disso, no caso dos exames periciais,
que seja dada prioridade aos atendimentos relacionados às ocorrências
de feminicídio.
O Governo Federal acredita que a
medida tem o poder de contribuir para a prevenção da violência doméstica
e familiar, discriminação de gênero e
suas diversidades. Desde 2015, é ca-

racterizado como feminicídio o assassinato de mulheres cometidos em razão do gênero.

Dentro dessas 48 horas
deve haver um
monitoramento da
situação

Média de 5 crimes por mês no Maranhão

Ex-marido nega ser
mandante de duplo
feminicídio
PATRÍCIA BRENDA
Durante depoimento na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) na última quarta-feira
(24), o ex-marido de Graça Maria Pereira de Oliveira, de
57 anos, negou que tenha sido o mandante do crime. A
empresária e sua ﬁlha Talita de Oliveira Friseiro, de 27
anos, foram encontradas mortas por familiares no dia 7
de junho, dentro de um carro. Elas estavam enroladas
em um lençol, no bairro Quintas do Calhau, em São
Luís.

O suspeito, que foi preso no último sábado (20), na cidade de Imperatriz, chegou à sede da SHPP acompanhado de advogados e foi ouvido pela chefe do Departamento de Femincídio, delegada Viviane Fontenelle.
De acordo com a delegada, o ex-marido da empresária além de negar qualquer participação no crime, informou, ainda, que não conhecia nenhum dos outros dois
suspeitos que já estão presos.
Depois de interrogado, o ex-marido da empresária foi
encaminhado ao Centro de Triagem de Pedrinhas, após
cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.
A delegada explicou que a prisão tem duração de trinta dias e ao ﬁm do prazo, pode ser prorrogada ou convertida em prisão preventiva.
Ainda segundo Viviane, o terceiro envolvido no duplo
feminicídio, preso suspeito de ser o intermediador da
negociação, que teria contratado o pedreiro para assassinar mãe e ﬁlha, também negou qualquer envolvimento no crime. As investigações devem continuar.

Investigações

Vinte e oito casos de feminicídios
foram registrados no Maranhão este
ano, numa média de cinco crimes por
mês.

Mais de 100 mortes

No ano passado, 102 mulheres foram assassinadas em todo o estado,
desses casos 51 foram feminicídios.
De acordo com os dados do Departamento de Feminícidio, órgão ligado à
Superintendência de Homicídio e
Proteção a Pessoas do Estado do Maranhão (SHPP-MA), os números começaram a crescer em março deste
ano, o início da pandemia, quando
seis mulheres foram assassinadas em
15 dias. Em abril foram mais oito.
Leuda, Nayze, Talia, Maria Leila,
Célia, Bárbara, Ana Rute, Daniele,

Graça, Talita, são só algumas das vítimas. Mulheres com idades entre 17 e
57 anos que foram brutalmente assassinadas, em sua maioria dentro da
própria residência pelos seus companheiros ou ex.

Mãe e ﬁlha mortas

Nesta semana a Polícia Civil através
da Superintendência de Homicídios e
de Proteção à Pessoa (SHPP), apresentou um balanço parcial das investigações que elucidaram um caso de
duplo feminicídio que vitimou Graça
Maria Pereira de Oliveira (57) e a ﬁlha
Talita de Oliveira Frizeiro (27), nno último dia 6 de junho, em São Luís. O
executor, o mandante e quem intermediou o crime já foram presos pela
polícia.

Na última segunda-feira (22), durante entrevista coletiva, a delegada Viviane Fontenelle informou que o exmarido da empresária foi apontado pelas investigações
como suspeito de ser o mandante do duplo feminicídio
e esclareceu que a principal motivação do crime teria sido ganhos de uma disputa judicial recebidos por Graça
Maria, como a posse de uma empresa e um terreno de
alto valor.
Ainda segundo a delegada, o autor do crime trabalhava como pedreiro em uma obra ao lado da residência
das vítimas, e confessou ter sido contratado para assassinar mãe e ﬁlha pelo valor de R$ 5 mil reais. O suspeito
era conhecido da família e tinha livre acesso à casa da
empresária, por isso, conseguiu entrar no imóvel sem
levantar qualquer suspeita.
As investigações apontam ainda que assim que entrou na residência, o autor do duplo feminicídio matou
primeiro a mãe asﬁxiada, e logo depois a ﬁlha, também
por asﬁxia, além de vários golpes na cabeça.
A análise de imagens revelou que o homem saiu da
casa das vítimas por volta de meio dia do sábado (6). Na
ocasião, ele carregava uma pequena bolsa, uma maleta
de ferramentas e um celular.
Depois do crime, o autor vendeu o aparelho celular
no bairro da Divinéia, em São Luís. O dispositivo foi então localizado pela Polícia Civil, que com a ajuda do
Grupo de Serviço Avançado (GSA) da Polícia Militar,
conseguiu também identiﬁcar o suspeito.
Um terceiro envolvido foi preso pela polícia na última
segunda-feira (22) no bairro do Jaracati, em São Luís. Segundo as investigações, o suspeito era chefe da obra que
estava sendo realizada ao lado da casa das vítimas e agiu
como um intermediador entre o mandante, o ex-marido
da empresária e o executor do crime. Viviane Fontenelle
contou ainda, que o intermediador inicialmente ofereceu um valor de R$ 3 mil ao pedreiro, que não aceitou e
fez uma contraproposta para a execução do crime, uma
quantia de R$ 5 mil reais, que acabou sendo aceita.

Entenda o caso

Os corpos de Graça Maria Pereira de Oliveira, de 57
anos, e Talita de Oliveira Friseiro, de 27 anos, foram encontrados enrolados em um lençol dentro um veículo
na garagem da residência das vítimas, no dia 7 de junho,
no bairro Quintas do Calhau, em São Luís. De acordo
com as investigações da polícia, a empresária foi amarrada e asﬁxiada. Já a ﬁlha, além de sofrer asﬁxia, tinha
várias lesões corporais pelo corpo. No imóvel, não foram encontrados sinais de arrombamento. As vítimas
foram encontradas por parentes, que estranharam o sumiço das duas e resolveram procurá-las.
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São Luís, sexta-feira, 26 de junho de 2020
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OPORTUNIDADES

Presa suspeita de matar
criança com down

Mais de 200 vagas
abertas na Ambev
Ambev abre diversas vagas de emprego no Maranhão. O número de vagas disponíveis
pode sofrer alterações conforme o preenchimento das cargos

A

REPRODUÇÃO

empresa multinacional do ramo de bebidas Ambev está
com oferecendo mais de 220
vagas de emprego em diversas funções e áreas de atuação. Com
vagas para o Maranhão, as oportunidades também são para os estados de:
• São Paulo
• Rio de Janeiro
• Bahia
• Paraná
• Minas Gerais
• Rio Grande do Sul
• Goiás
• Santa Catarina
• Pernambuco

A PRISÃO FOI REALIZADA POR UMA EQUIPE DA SHPP
SAULO DUAILIBE
A Polícia Civil do Maranhão, através da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa (SHPP), deu
cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra
uma mulher suspeita de homicídio.
A vítima do bárbaro crime foi uma criança de 9 anos,
que era portadora da síndrome de down. Além da doença, a criança ainda lutava contra um quadro de leucemia.
De acordo com a polícia, o crime ocorreu no dia 20 de
junho 2018 e, na ocasião, o cadáver foi encontrado junto
a uma árvore no bairro Vila Colier, na capital maranhense.
Durante as investigações, foram realizadas diversas
buscas e apreensões nos imóveis da suspeita. O local foi
periciado por conta de ter sido palco da morte violenta,
assim como exames de comparação de material genético.

Vagas

Ao todo, entre contratação imediata e formação de banco de talentos,
são mais de 220 vagas. As oportunidades oferecidas pela empresa são para
os cargos de:
• Analista de Controle;
• Analista de Gestão;
• Analista Financeiro;
• Analista de Gente e Gestão;
• Aprendiz em diversas áreas;
• Auxiliar de Marketing;
• Cadastrador;
• Conferente;
• Estagiário de diversos cursos;
• Líder de execução;
• Líder de Vendas;
• Logística – Analista de Controle;
• Logística – Analista de Rota;
• Operador de Processos;
• Operador Fabril;
• Promotor (Rotas, Vendas e Auto Serviço);
• Representante de Negócios;
• Técnico Administrativo;
• Técnico de Elétrica;
• Técnico em Segurança do Trabalho;
• Vendas

SÃO220 VAGAS DE EMPREGO ABERTAS EM DIVERSAS REGIÕES DO BRASIL

Requisitos

Os requisitos exigidos variam de
acordo com a vaga pretendida. O número de vagas disponíveis pode sofrer
alterações conforme o preenchimento das cargos. A Ambev também recruta novos talentos para atuarem como jovem aprendiz em diversas áreas.
Os interessados devem estar matriculados em cursos de aprendizagem.

Inscrições

Os interessados em participar do
processo seletivo devem cadastrar
currículo
no
site
https://ambev.gupy.io. É importante lembrar
que os candidatos já cadastrados não
precisam efetuar um novo cadastro,
basta apenas atualizar os dados pessoais e/ou proﬁssionais no sistema, se
necessário.

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 Câmara dos Deputados está analisando um projeto de lei (PL) que
propõe oferecer o acesso gratuito à
Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) aos brasileiros 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.
Segundo o texto, tanto os beneﬁciários do Bolsa Família quanto do
Benefício de Prestação Continuada
(BPC) vão poder aderir ao novo programa automaticamente.
O beneﬁciário deverá realizar todos
os exames e provas necessárias para
conseguir a habilitação na categoria

pretendida. Se não for aprovado nas
avaliações, não terá acesso à CNH.
O projeto está em tramitação no
congresso nacional e deverá liberar
uma CNH grátis intitulada “Carteira
Nacional de Habilitação Social”, que
deverá ser disponibilizada sem custo,
desde que o beneﬁciário se enquadre
nos critérios exigidos do programa.

Requisitos

• Ser inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);
• Ter renda familiar mensal de até três
salários mínimos. Considerando o valor do salário mínimo atual, seriam
até R$ 2.994 por mês;
• Estar desempregado há mais de um
ano.
O texto do Projeto de Lei foi enviado para análise pelas comissões de Vi-

ação e Transportes, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e
de Cidadania. A proposta foi anexada
e está sendo considerada junto a outro PL, que propõem que os cidadãos
de baixa renda devem ter direito de
emitir e renovar a CNH gratuitamente.

A presa será encaminhada ao Presídio Feminino, onde aguardará o julgamento.

VILA RIOD

Adolescente apreendido
com pistola e munição

ARMA DE FOGO TAMBÉM FOI APREENDIDA COM O GAROTO
DA REDAÇÃO
A Polícia Militar apreendeu um adolescente, suspeito
de posse irregular de arma de fogo, durante operação na
Vila Riod.
Segundo a polícia, a operação aconteceu por volta
das 23h, no bairro da Vila Riod, por meio de uma guarnição do Grupo Tático Móvel (GTM) da Polícia Militar, lotado no 6º Batalhão, equipe Bravo, onde o adolescente
de 16 anos foi apreendido.
A guarnição realizava rondas pela Rua do Aterro,
quando avistou alguns indivíduos, os quais ao perceberem a aproximação policial empreenderam fuga. Durante a perseguição, o adolescente foi detido em um
quintal nas proximidades.
Com o adolescente, foi encontrada uma pistola automática calibre 380, contendo seis munições intactas, e
duas buchas de maconha.
Diante dos fatos expostos, a guarnição se deslocou
até o plantão da Polícia Civil na Cidade Operária, para os
devidos procedimentos.
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Bolsonaro prorroga auxílio emergencial,
mas valor a ser pago não está deﬁnido
PÁG. 12

Atrações
musicais
estão
proibidas na
reabertura
de bares e
restaurantes

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

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

INFORME JP – PÁG. 3

PÁG. 5

PÁG. 7

Educação do MA
tem melhor
desempenho
entre os estados
da Amazônia
Legal, aponta
Unicef
PÁG. 6

JUSTIÇA ANULA PRISÃO
DE SILAS RONDEAU,
INDICADO DE SARNEY,
E PF ENCERRA BUSCAS
PARA CAPTURÁ-LO
Outros 11 alvos da Operação Fiat Lux também foram beneﬁciados
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

Silas Rondeau não está mais sendo procurado pela Polícia Federal

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.

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

FOTOS: COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO/AEB

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 de iniciativa da Agência Espacial Brasileira (AEB), em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
vai beneﬁciar 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

PÁG. 3 E 12

Problemas históricos
de bairros como Santa
Eﬁgênia e Jardim São
Cristóvão estão sendo
solucionados por Edivaldo

Os canteiros de obras receberam a visita de Edivaldo na
tarde da quarta-feira (24)
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 Eﬁgênia e no Jardim São Cristóvão. No Geniparana,
Vila Geniparana e Residencial Orquídea também há
frentes de serviços de asfaltamento em andamento.

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 |
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK
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TEMPO – Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite
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Lojas do Centro descumprem
decreto estadual e abrem antes
do horário permitido
Salões de beleza também
desobedecem a Portaria
publicada no dia 10 deste mês

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

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.

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

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 ProconMA, 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) 999700608”.

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

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.

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.

FECOMÉRCIO
DIZ REALIZAR
ORIENTAÇÕES AOS
EMPRESÁRIOS
Já a Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do
Estado do Maranhão (FecomércioMA), 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”.

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

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.

É um perigo

Que pandemia?

O Ministério Público Eleitoral
Apelou contra sua recondução em
27 de maio, na luta para afastar
Romeiro Mendonça dos cofres
públicos.

Ao reassumir, o prefeito
condenado por improbidade
mandou fazer uma piscina de
R$517 mil, em plena pandemia
que tanto preocupa o ministro.

O tempo passa

Conduta reprovada

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.

O desatino do prefeito com a
rica piscina fez o procurador
Ruy Marcelo Mendonça requerer
“ampla investigação” e a
suspensão da obra.

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.

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.

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.

PODER SEM PUDOR
NESTE EXATO
MOMENTO,
UMA CRIANÇA
DE 3 ANOS
ESTÁ GRITANDO
“CONSEGUI!”
PELA PRIMEIRA VEZ.

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
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Caxias em Off
Jotônio Vianna
Política, Cultura & Variedades / off10@uol.com.br

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:…
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...

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, verificouse 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.

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.

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.

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.

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 Licitações - CGCL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição futura de urnas funerárias
para distribuição gratuita e serviços funerários para atender ações desenvolvidas pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Edital e seus anexos. Tipo: menor preço por item. Observação: Repetição 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 PÚBLICA: 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 observado 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 Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão,
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, 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 (horário de Brasília), sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 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 mesmo 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.
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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 quartafeira, 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

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
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A reunião, realizada por videoconferência, foi coordenada pelo procurador-geral de Justiça,
Eduardo Nicolau
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 SubprocuradoriaGeral 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.
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Romildo Rolim ratificou o compromisso de
manter a eficiência nas aplicações dos recursos
do FNE e dos programas de Microcrédito
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.

Bira pede urgência
na aprovação
de medidas
emergenciais para a
agricultura familiar
O deputado Bira do Pindaré (PSB)
pediu, durante sessão dessa quintafeira (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.

140,00

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
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.
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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.

Dois homicídios são registrados
na zona rural de São Luís
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 meianoite, 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 terçafeira (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
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Últimas Notícias
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 quintafeira (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

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

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)

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)

Cumprido mandado de prisão contra
suspeito por tráfico em Bacabal

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”!

Domingos Santos é suspeito por tráfico de drogas e Sérgio Moura tem uma
condenação por homicídio
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)

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.

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

A
Oedisputa
upelo
tvaedrposto
oo n
f e(de
d
eprér a) ,l
A
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BDT
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Fe
d
rex-prefeita
adfechados
l ,e p
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P
eventos
há tquatro
meses,
Márcio
Jerry
(PCdoB)
utilizou
candidato
a
vice-prefeito
do
cumpriu
uma
extensa
agenda
Jardim,
Lidiane Leite
da Silva,
gerando
desemprego
epara
dificuldades
suas
redes
sociais
enviar
pelo
interior
do
Estado
no Braide
último
pré-candidato
Eduardo
tantoconhecida
para
os trabalhadores
comoe
uma
mensagem
apoio
mais
como
‘Prefeita
final
de
semana.
Nadesexta-feira
(Podemos)
já está
acirrada
para
os
empresários.
Pensando
aos profissionais
àagradecimento
noite, o compromisso
foi por
em
Ostentação’
, foi condenada
mesmo
em
ofoiedeputado
d
a uma
s a úfaltando
dsolução,
e , onde
q u emeses
srecebido
t ã opara
se
Chapadinha,
estadual
Duarte
Jr
apresentou
as
convenções.
Pelo
menos,
pelo
grupo
liderado
pela
eximprobidade
administrativa
desdobrando
para
atender
uma indicação
parlamentar
na(PR),
qualo
dois
políticos
já declaram
prefeita
Ducilene
Belezinha
pacientes
e ajudando
a conter
por
desvio
de
R$
1.377.299,77
pede
a
prorrogação
dos
prazos
deé
que
é pré-candidata
uma
vaga
avanço do coronavírus
no Brasil.
“Nossos
cumprimentos,
gratidão
publicamente
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de indicar
um
nome.O aprimeiro
validade
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autorizações
e
licenças
de
funcionamento
para
esses
na
Assembleia
Legislativa.
O
ginásio
da
Faculdade
do
Baixo
a c o nque
t r aestão
t a ç ãque,
oempenhados
d além
e u mde
a
estímulo aos
profissionais
saúde
oe deputado
federal
Josimardan
Maranhãozinho
setoreshora
econômicos.
O deputado
fez
indicação
após
uma
reunião
Parnaíba
(FAP)
ficoupara
lotado
para presenciar
o lançamento
da país.
prénesta
difícil
derrotar
o acoronavírus
em
nosso
presidir
o
PL,
ainda
tem
o
domínio
do
Avante
no
Maranhão.
empresa
engenharia
civil
paradoexecução
de reforma
de
candidatura
de
na
cidade
leste maranhense.
“Tenho
realizada de
no
diaWeverton
22 deenfermeiros,
junho,
quando
Duarte
ouviu
as principais
Gratidão
a médicos,
auxiliares
de enfermagem,
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seu
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o
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o
caráter
de
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Belezinha
e
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que
reivindicações
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empresários
e
representantes
de
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eventos,
escolas
sedeque
e daatuam
zona rural
do município.
enfim, adatodos
na rede
de saúde. E viva o SUS!”,
ela
tem
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a somar
nos
políticos
que
para
o
que
articula
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é o projetos
senador
Roberto
presidente
bares,
restaurantes
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neste
momento
deRocha,
crisetemos
causada
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Maranhão
para
o país”,
dofilho,
Genivaldo)
pandemia.
retomada
dasdestacou.(Blog
atividades
de seu
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desses
setores
está
do
PSDB. OeAindicado
seria
novamente
Roberto
Rocha
prevista
para acontecer
neste sábado, 27 de junho.
ESPECULAÇÃO
PRORROGADO
Júnior.
(Silvia
Tereza-Blog)

Por solicitação do presidente
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ida
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do Estado
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naMaranhão,
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Federal
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e
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de
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o
do Tribunal
projeto
dopresidente
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federal
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O
Par
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Socialismo
e
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Fernando,
para
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a
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reassumiu
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seu
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uma
secretaria
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do
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a reabertura
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dias
o
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a
operações
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Estado
aumentam
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próprio
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referente
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penhora.
O
projeto
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São
Luís.
Silvino
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O deputado
estadualde
e précandidato
a prefeito
São
Luís,
Eduardo
Braide,
recebeu
candidato
a
prefeito
em
São
Atento
às necessidades
FESTIVAL GUARNICÊ
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que oescolares
seu
futuro
ainda
RESPIRADORES
evento
foi
a
escolha
de
Lula
institucional
de
celebração
pelos
54
anos
da
Ufma.
Natalino
Salgado
municípios
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aclamação
pelos
delegados
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partidárias
para
a
disputa
o
presidente
do
Hospital
de
que o momento requer ações em
defesa
pre
s i d e de
n t quem
e i n tmais
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de Imperatriz. A implantação
dovoltou
Hospital
deações
Amorlegislativas
do Sul do
na televisão e no rádio dos maranhenses,
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a
implantação
do COVID-19, da
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sociais,
primeira
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conta
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