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Themis Pacheco toma posse como
corregedora-geral do MPMA
Publicado em 30 de junho de 2020

A procuradora de justiça Themis Maria Pacheco de Carvalho foi empossada, na manhã desta
terça-feira, 30, no cargo de corregedora-geral do Ministério Público do Maranhão para o biênio
2020-2022.

A cerimônia, iniciada às 10h, foi realizada de maneira virtual, com a participação de membros do
Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Maranhão, de promotores de justiça,
servidores e convidados, sendo transmitida pelo canal oficial do MPMA no YouTube.

Na sala dos Órgãos Colegiados, na Procuradoria Geral de Justiça, o chefe da instituição, Eduardo
Jorge Hiluy Nicolau, deu posse à nova corregedora-geral do MPMA. Também estavam presentes
no local a subprocuradora-geral de justiça para Assuntos Administrativos, Regina Maria da Costa
Leite, o corregedor-geral em exercício do MPMA, Marco Antonio Anchieta Guerreiro, e o
presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão (Ampem), Gilberto
Câmara França Júnior.

https://johncutrim.com.br/themis-pacheco-toma-posse-como-corregedora-geral-do-mpma/
https://i1.wp.com/johncutrim.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Themis-Pacheco.jpg?ssl=1


Themis Pacheco foi escolhida como corregedora-geral pelo Colégio de Procuradores de Justiça
do MPMA, em eleição realizada, por meio eletrônico, no último dia 26.

A leitura do termo de posse e exercício foi feita pela procuradora de justiça e secretária do
Colégio de Procuradores, Flavia Tereza de Viveiros Vieira.

Da administração superior do MPMA, também acompanharam a solenidade de posse a
subprocuradora-geral de justiça para Assuntos Jurídicos, Lize Maria Brandão de Sá Costa, e a
ouvidora do Ministério Público do Maranhão, Maria Luiza Ribeiro Martins, que representou o
presidente do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União,
Erickson Girley Barros dos Santos;

DISCURSOS

Ao fazer a saudação em nome dos membros da instituição, o presidente da Ampem afirmou que
não faltam atributos à corregedora-geral do MPMA para exercer bem a missão. “A nossa
expectativa é de que a senhora certamente irá desempenhar com denodo, capacidade e muita
competência a função para a qual foi eleita”, destacou.

O procurador de justiça Marco Antonio Anchieta Guerreiro, que ocupou o cargo de corregedor-
geral em exercício do MPMA, lembrou que, em sua atuação, embora curta, à frente do órgão,
buscou criar mecanismos para garantir objetividade aos pleitos mais comuns apresentados pelos
membros da instituição.

Marco Antonio Guerreiro desejou sucesso à nova corregedora-geral, sugerindo que ela dê
continuidade ao trabalho de orientação e fiscalização que vinha sendo desenvolvido pelo atual
procurador-geral de justiça, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, sempre com o foco na resolução de
conflitos sociais. O procurador de justiça também enfatizou a importância de um trabalho
humanizado da Corregedoria e da transparência para que o cidadão possa conhecer melhor o
Ministério Público.

A nova corregedora-geral do Ministério Público do Maranhão afirmou que assume o cargo em
meio a uma pandemia que obriga a realização de cerimônias e reuniões de forma virtual, mas
que, ao mesmo tempo, mostra a capacidade humana de se adaptar e superar dificuldades. Nesse
contexto, enfatizou a procuradora de justiça, o Ministério Público não parou de atender às
demandas do povo maranhense.



Themis Pacheco lembrou que as funções da Corregedoria são de “orientar e fiscalizar” e que
deseja desenvolver sua atuação seguindo essa ordem. De acordo com a corregedora-geral, o
trabalho será desenvolvido em conjunto com a Escola Superior do Ministério Público (ESMP),
buscando capacitar os membros da instituição para que possam melhor exercer as suas funções.

A empossada também garantiu que seu trabalho será sempre pautado na transparência, no
respeito e no diálogo, tanto internamente como com o Poder Judiciário. “Em parceria com a
Procuradoria Geral de Justiça, trabalharemos em busca da excelência no atendimento à
população”, declarou.

O procurador-geral de justiça parabenizou a empossada ressaltando a “relevante e indispensável
função da Corregedoria”. Eduardo Nicolau lembrou que teve a oportunidade de exercer o cargo
de corregedor-geral por três vezes, sempre buscando resultados que beneficiassem a população
maranhense.

O chefe do MPMA observou que a coragem necessária para conduzir a Corregedoria é uma
característica que não faltará a Themis Pacheco e que a relação entre Procuradoria Geral e
Corregedoria Geral serão sempre pautadas pelo diálogo em busca de consenso.

O procurador-geral de justiça também falou sobre o momento atual, no qual é indispensável a
solidificação das instituições e da democracia. Para isso, é necessário que se escute o cidadão e
que esse aprendizado propiciará o crescimento do Ministério Público. Por fim, Eduardo Nicolau
agradeceu ao procurador Marco Antonio Guerreiro pelo trabalho desenvolvido na Corregedoria
Geral do Ministério Público do Maranhão.

CONVIDADOS

Participaram, ainda, da solenidade, também de forma virtual, a procuradora-geral de justiça do
Piauí, Carmelina Mendes de Moura; a corregedora-geral do MP da Bahia, Cleonice de Souza
Lima; o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, que representou o governador Flávio
Dino; o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Bernardo Silva
Rodrigues; o corregedor-geral de Justiça, desembargador Paulo Velten; o prefeito de São Luís,
Edivaldo Holanda Júnior; o prefeito de Codó, Francisco Nagib Buzar de Oliveira; o procurador-
chefe da República no Maranhão, José Raimundo Leite Filho; e o presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil – seccional Maranhão, Thiago Roberto Moraes Diaz;
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De março a maio, período intenso da pandemia do novo coronavírus, o estado
perdeu 8.174 postos de trabalho com carteira assinada, sendo 5.983 só em abril. GERAL 8

Câmara dos Deputados
colocará em pauta hoje a
PEC que muda calendário
eleitoral de 2020. POLÍTICA 3
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Maranhão perde mais de
8 mil empregos formais

4.438
POSTOS
de trabalho foram
fechados na atividade 
de comércio, de março 
a maio

2.275
VAGAS
de trabalho com carteira
assinada foram fechadas
somente no setor da
construção civil

www.oestadoma.com

PANDEMIA 

Em substituição à tradicional Festa de São Marçal, realizada no João Paulo todo dia 30 de junho, e que este ano não aconteceu devido à pandemia do novo
coronavírus, o Boi da Maioba realizou uma carreata por diversos bairros da capital, arrastando uma multidão de brincantes e admiradores. CIDADES 6

São Marçal diferente

Trabalho de higienização realizado na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Monte Castelo (foto), é uma das 
medidas protetivas adotadas pela Igreja Católica para a volta segura das missas, em São Luís. CIDADES 5

Igrejas católicas reabrem hoje

De Jesus



Abuso de poder religioso
A Frente Parlamentar Evangélica do

Congresso Nacional, coordenada, hoje
integrada por 195 deputados federais e 8

senadores, corre o risco de perder sua força na
próxima eleição em 2022, caso prospere uma proposta
do ministro Edson Fachin, do Tribunal Superior
Eleitoral, de restringir a possibilidade de apoio a
candidatos ligados a Igrejas.

Abuso de poder religioso 2
O TSE poderá enquadrar o apoio a candidatos

ligados a Igrejas como abuso do poder religioso. A
medida, que pode vigorar já nas eleições deste ano
para prefeitos e vereadores, fulmina, em especial, o
poder político das igrejas evangélicas. O caso surgiu
durante o julgamento por sessão remota, de um
recurso que discute a cassação do mandato da
vereadora Valdirene Tavares dos Santos, eleita em 2016
no município de Luziânia (GO) e acusada de praticar
abuso de poder religioso durante a campanha.

Abuso de poder religioso 3
O fato que poderá ser definido como crime eleitoral

será a reunião com pastores de igrejas para apresentar
uma candidatura e “influenciar a escolha dos eleitores e
intervir no direito constitucional da liberdade de voto”.
Em seu voto, o ministro Edson Fachin destacou que a
missão da Justiça Eleitoral é zelar e proteger a
legitimidade do voto e, em última análise, impedir que
qualquer força política possa coagir moral ou
espiritualmente os cidadãos, de forma a garantir a plena
liberdade de consciência dos protagonistas do pleito.

Abuso de poder religioso 4
O ministro Edson Fachin destacou que é proibida a

realização de proselitismo político no interior de
templos de qualquer culto, conforme determina a Lei
das Eleições (artigo 37, parágrafo 4º, da Lei nº
9.504/1997). Sendo assim, afirmou que a exploração
política da fé religiosa encontra obstáculo tanto no
âmbito da regulação publicitária (artigo 242 do Código
Eleitoral) como na regra que trata da anulação de
eleições viciadas pela captação ilícita de votos.

Isolamento e distanciamento  
Comprovando que o vírus não respeita lockdown,

distanciamento, quarentena ou confinamento, mesmo
com estas medidas adotadas por governadores e
prefeitos, as mortes somam agora no Brasil quase 60 mil
e, lamentavelmente, continuam acontecendo. Para efeito
de comparação, o médico e deputado federal Osmar
Terra traz uma nova avaliação atual da situação dos EUA:
“Muito interessante! Nem todos Estados americanos
fizeram quarentena e lockdown. Seis Estados optaram
por enfrentar a pandemia sem fechar o comércio e
trancar as pessoas em casa. Os seis tiveram resultado
muito melhor que seus vizinhos que fecharam tudo!”.

Queda de rendimento
No mês passado, o Maranhão registrava milhares

de pessoas que gostariam de trabalhar mas desistiram
de procurar vagas em razão do coronavírus ou da
escassez de oportunidades. A situação no mercado é
agravada com a redução na massa de rendimento
médio que o maranhense habitualmente recebe. Na
prática, houve uma queda brusca no período. 

Pico da pandemia
O pior da pandemia do Covid-19 ainda pode estar

por vir, alertou a OMS (Organização Mundial da
Saúde), seis meses depois do começo da pandemia. A
mensagem da OMS segue sendo: “teste, rastreie, isole
e faça quarentena”. Mais de 10 milhões de casos foram
registrados no mundo todo desde o surgimento da
doença na China no final do ano passado.

Pico da pandemia 2
O número de infectados que morreram está agora

acima de 500 mil. Metade dos casos no mundo
ocorreram nos Estados Unidos e na Europa, mas a
Covid-19 está crescendo rapidamente nas Américas,
sobretudo nos Estados Unidos e Brasil. O vírus também
está afetando o sul da Ásia e a África, com o pico da
pandemia previsto para chegar no final de julho.

Para escrever na pedra:
“Raros são aqueles que decidem após madura

reflexão; os outros andam ao sabor das ondas e longe
de se conduzirem deixam-se levar pelos 
primeiros”. De Sêneca.

ph@mirante.com.br   
@holandaph

Simone Terra, especialista em varejo, trade,
marketing, vendas e comportamento de
compras, professora da Business School do
IBMEC, é a convidada especial do presidente
da Associação Comercial do Maranhão (ACM),

Cristiano Fernandes, para uma Live promovida
pela entidade nesta quinta-feira, às 19h. O
tema que Simone abordará é Gestão de Varejo
no Pós-Pandemia. A Live será transmitida no 
perfil oficial da ACM no Instagram.

ACM
promove
Live

O PREFEITO de São Luís, Edivaldo Holanda Junior, que hoje está mudando de idade, fazendo
uma selfie com sua amada esposa Camila

Palmas para
Edivaldo

Quem está mudando de idade hoje
é o prefeito de São Luís,
Edivaldo Holanda Junior.

Com o seu jeito sempre muito
discreto, não estimulou grandes
celebrações pela data. Pelo contrário, o
mais importante para ele é estar cada
vez mais atento às necessidades da
população, o que aliás tem sido uma
marca de sua carreira como 
homem público.

Edivaldo completa mais um ano de
idade executando um elogiável
programa de urbanização, talvez o
maior já implementado em 
São Luís, e comandando um amplo
pacote de obras públicas em diferentes
áreas de infraestrutura nos 
diversos bairros desta Capital.

Vale ressaltar a determinação
demonstrada por Edivaldo desde o seu
primeiro mandato como prefeito, que
é a de fiscalizar pessoalmente o
andamento das obras pela cidade,
garantindo a melhoria da qualidade 
de vida da população.

Posse de Themis
Ao tomar posse no cargo de

corregedora-geral do Ministério
Público do Maranhão, a procuradora
de justiça Themis Maria Pacheco de
Carvalho afirmou que assume o cargo
em meio a uma pandemia que obriga
a realização de cerimônias e reuniões
de forma virtual, mas que, ao mesmo
tempo, mostra a capacidade humana
de se adaptar e superar dificuldades.

Nesse contexto, enfatizou: o
Ministério Público não parou de
atender às demandas do
povo maranhense.

Eleita no último dia 26, Themis
Carvalho tomou posse durante uma
cerimônia virtual, na manhã de ontem,
presidida pelo Procurador Geral de
Justiça, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau e
transmitida pelo canal oficial 
do MPMA no YouTube.

Participaram do ato, os membros
do Colégio de Procuradores de Justiça
do Ministério Público do Maranhão,
promotores de justiça, servidores 
e convidados.

Bumba 
minha casa

A cantora Alcione brilhou na
abertura do Arraial Bumba Minha
Casa, na última segunda-feira,
promovido pelo Grupo Mirante com
patrocínio da cerveja Magnífica 
e da Equatorial Energia.

A iniciativa foi aprovada pelo
grande público maranhense que curtiu
a live ciceroneada pela digital
influencer Thaynara Og e pelo
radialista João Marcos.

Outro ponto alto foi a apresentação
do Boi da Maioba, que convidou o
público para participar do Matracaço,
cada um em sua própria casa, tocando
suas matracas em um momento de
celebração da cultura maranhense.

O Arraial Bumba Minha Casa traz
mais atrações nos dias 3 e 10 
de julho, a partir das 20h, no site
www.bumbaminhacasa.com e no
canal do portal Imirante no Youtube.

Problemas sociais
O assassinato de George Floyd em

25 de maio, que escancarou o racismo
da polícia dos Estados Unidos e gerou
uma onda de protestos que se
espalhou por várias partes do mundo,
levou a direção da Globo a promover
um evento sobre problemas sociais.

Na última segunda-feira, por meio
de videoconferência, executivos da
casa e algumas vozes importantes
sobre questões raciais, discutiram o
tema com roteiristas de todas 
as áreas da emissora.

A mobilização contou com mais de
500 pessoas. E o encontro 
também teve como finalidade orientar
autores e colaboradores em relação ao
que fazer e não fazer dentro dos seus
campos de atuações para que
programas, séries e novelas possam ir
além do repúdio e do não racismo.

Mesmo diante dos obstáculos
impostos pelo momento atual, entre
eles o distanciamento social, a Globo
entendeu como importante abordar o
assunto, em função de tudo o que
aconteceu, após a morte de Floyd, e no
instante em que se ensaia a volta 
às atividades normais.
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RENATO ARAGÃO,  humorista
Sobre a não renovação de seu
contrato de trabalho com a TV
Globo após 44 anos de casa 

“Para mim, ampliou
meus projetos. Você
não sabe como eu
estou gostando. É
uma nova etapa. Não
paro nunca, sempre
trabalhando. Eu me
considero meio
máquina, meio
humano”

Ryan Reynolds achou mais um jeito de zoar Hugh Jackman —
invadindo uma reunião de elenco de "X-Men". O vídeo, postado no
canal do YouTube da instituição Global Citizen, conta com
Reynolds trazendo outros astros mais recentes da franquia para
"atrapalhar" a reunião. No início, vemos Jackman (Wolverine)
conversando com Patrick Stewart (Professor Xavier), Halle Berry
(Tempestade) e Famke Janssen (Jean Grey), enquanto Ian
McKellen (Magneto) aparece apenas como uma foto. É quando
Reynolds (Deadpool) decide se juntar à festa. O ator revela ainda
que tinha alguns convidados especiais: Sophie Turner e James
McAvoy, que viveram versões mais jovens de Jean e do Professor
em filmes subsequentes de "X-Men". "Opa, desculpa, eu achei que
essa era a reunião de 'Game of Thrones'", brinca Turner, que
interpretou Sansa Stark na série da HBO. Pouco depois, a maior
parte dos atores começa a sair da chamada, inventando outras
reuniões nas quais precisam participar.

Ryan Reynolds “invade” reunião de 
elenco de “X-Men” para zoar colega

Uma resolução publicada pela
Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) no Diário Oficial da
última segunda-feira, tornou
obrigatória a realização de teste
sorológico para o novo coronavírus por
planos de saúde.

O exame, conhecido como teste
rápido, detecta a presença de
anticorpos produzidos pelo organismo
após exposição ao vírus e é indicado a
partir do oitavo dia de início 
dos sintomas.

Antes disso, o teste recomendado é
o RT-PCR, feito através de biologia
molecular, que detecta se o vírus está
agindo no organismo do paciente. O RT-
PCR já tinha cobertura obrigatória
determinada pela ANS, quando o
paciente tem suspeita de Covid-19.

Segundo a ANS, o teste rápido terá
cobertura obrigatória dos planos de
saúde nos casos em que o paciente
apresente ou tenha apresentado
quadros clínicos condizentes com casos
de síndrome gripal ou síndrome
respiratória aguda grave.

No mundo inteiro, a Covid fez uma

curva ascendente da hora que bateu de
50 dias, e daí começou a descer. No
Brasil, estamos com 96 dias hoje. Sexta
que vem completaremos 100. E a curva
só faz subir. Fechou a sexta última com
55.961 mortos, 990 do dia. Semana
passada eram 49.090 e 1.221 do dia.

A Bahia, do tamanho da França em
território e milhares de vezes menor
em dinheiro, apesar da marcação de
Rui Costa, vai na onda, em ritmo pouco
menor, mas sofrendo o assédio dos que
chegam de São Paulo.

Como sair desse atoleiro? Os
números estão subindo, os governantes
flexibilizando, prefeitos fazem de uma
forma, outros de outra, todos
assediados pela vizinhança, juiz dá
decisão fazendo e desfazendo,
promotor recomenda de outra forma e
por aí vai...

De um lado tem a Covid, entupindo
hospitais e matando gente. De outro,
empresários pedindo socorro pelo
amor de Deus, estão no limite do
sufoco. E no meio do fogo cruzado, as
eleições.

Esse painel foi traçado esta semana

por prefeitos em videoconferência da
Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM), que na próxima
segunda fará outra videoconferência,
reservada só para presidentes
estaduais, com o presidente do TSE,
Luís Barroso, que, segundo eles, “está
desconectado dos prefeitos”.

Eles querem saber coisas do tipo: e
os candidatos com mais de 60 anos,
vão ficar em casa ou se atirar. E, se ficar
em casa, não é antidemocrático?

No meio do tiroteio, outro
problemão, o dinheiro cada dia mais
curto. A última parcela de junho do
FPM, de R$ 2,3 bilhões, veio 20,5%
mais magra. O presidente da CNM,
disse que não há outro jeito: “Vamos
precisar de ajuda. Senão, não
aguentaremos em dezembro”.

Muitos deles admitem que estão
apostando tudo no combate ao Covid-
19. Mas, como aposta é aposta, o
fracasso é possível, sem falar que
muitos são vítimas de fake news, com
acusações falsas, embora (ressalva
nossa) muitos estejam mesmo 
atolados em denúncias de corrupção
no embalo da Covid-19.

NA
ABERTURA
do Arraial
Bumba
Minha 
Casa,
realizado
pelo Grupo
Mirante,
quem 
mais 
brilhou 
foi a
cantora
maranhense
Alcione
(foto)
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Mundo

PEQUIM  

Um novo vírus de gripe encon-
trado em porcos chineses se
tornou mais infeccioso para
humanos e precisa ser monito-
rado com atenção devido ao
seu potencial para se tornar um
“vírus pandêmico”, disse um es-
tudo, mas especialistas disse-
ram que não existe nenhuma
ameaça iminente.

Uma equipe de pesquisado-
res chineses analisou vírus de
gripe encontrado em porcos
entre 2011 e 2018 e encontrou
uma cepa “G4” do H1N1 que

tem “todas as características
essenciais de um candidato a
vírus pandêmico”, de acordo
com o estudo publicado no pe-
riódico científico norte-ameri-
cano Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences
(PNAS).

Trabalhadores de criadouros
de porcos também apresenta-
ram níveis elevados do vírus no
sangue, disseram os autores,
acrescentando que “o monito-
ramento atento, especialmente
trabalhadores da indústria de
carne suína, deveria ser im-
plantado com urgência”. �

Novo vírus de gripe encontrado em porcos chineses
pode causar pandemia e cientistas pedem atenção 

Casos de coronavírus
dobram em pelo menos
10 estados americanos
Os casos da Covid-19 nos Estados Unidos aumentaram pelo menos 43% e as
mortes aumentaram 20%, de acordo com o levantamento de autoridades locais

Divulgação 

Assalto a casa de policial
em São Luís termina
com 2 mortos e 1 ferido

Assassinato de um adolescente e
de uma idosa, além de um caso
de feminicídio foram registrados
em menos de 24 horas no interior
do estado. 

A polícia encaminhou ontem
Eliezer Matos de Oliveira, de 42
anos, para o presídio. Segundo a
polícia, ele foi preso no municí-
pio de Fortaleza dos Nogueiras
suspeito de matar a ex-cunhada,
Maria Raimunda dos Santos, co-
mo também de tentar assassinar
a ex-mulher, Rosa Alves, no últi-
mo dia 29, em Balsas.

De acordo com informações da
polícia, ele puxou uma espingar-
da e efetuou vários tiros em dire-
ção a ex-companheira, mas aca-
bou baleado no pescoço Maria
Raimunda. 

Mais assassinatos
De acordo com a polícia, Maria
das Graças de Abreu, de 72 anos,
foi assassinada a golpes de faca e
pedrada dentro de um cemitério,
em Caxias, na tarde do último dia
29. Sua irmã, Maria Machado de
Abreu, de 70 anos, também foi
atacada pelo criminoso.

As idosas foram abordadas
quando estavam acedendo velas.
Populares disseram para a polícia
que esse crime foi praticado pelo
sobrinho de Maria das Graças e
motivado por herança. 

Também nessa cidade ocorreu
o assassinato de Wallison Gomes
Fonseca, de 16 anos. O crime
ocorreu durante na segunda-fei-
ra, 29, e, segundo a polícia, pode
ter sido praticado  uma facção. �

Assassinatos e um
feminicídio no
interior do estado
Somente em Caxias ocorreram duas mortes,
sendo um assassinato de idosa de 72 anos 

Criminosos foram retirados de cir-
culação durante cerco policial rea-
lizado na Grande Ilha e no interior
do estado. Uma das prisões ocor-
reu na noite do último dia 29, na
Cidade Olímpica. O preso é acu-
sado de homicídio, ocorrido no
dia 15 de agosto do ano passado.

A polícia informou que a víti-
ma desse crime foi Thalysson Pra-
do Reis. O caso estava sendo in-
vestigado pela equipe da Supe-
rintendência de Homicídio e Pro-
teção a Pessoas (SHPP). O detido
ainda ontem foi encaminhado pa-
ra o Complexo Penitenciário de

Pedrinhas.
Na cidade de Itapecuru-Mirim

foram presos ontem dois suspei-
tos de homicídio. Segundo a po-
lícia, eles são acusados de terem
matado Bruno Randerson dos
Reis, no dia 31 de maio deste
ano; como ainda assassinado
Baixinho do Bonde dos 40, no
dia 2 deste mês, no povoado En-
troncamento.

A polícia prendeu ontem tam-
bém, em João Lisboa, um ex-mo-
torista de aplicativo, acusado de
ter assassinado o fazendeiro Jef-
te Silva Xavier. �

Cerco policial
resulta em prisão
de criminosos 
Uma das abordagens ocorreu na Cidade Olímpica
e as outras prisões foram no interior do estado 

Criminosos invadiram residência de um oficial da PM, no bairro Anil, na noite
de segunda-feira (29) e, após troca de tiros e buscas, dois assaltantes morreram

ISMAEL  ARAÚJO

Da equipe de  O Estado

R
oubo à residência de um
oficial da Polícia Militar, lo-
calizada  nas proximidades
do Centro de Custódia do

Anil, ocorrido durante a noite do úl-
timo dia 29 resultou em duas mor-
tes e uma pessoa ficou ferida. Em
poder dos criminosos, a polícia
apreendeu um revólver calibre 38
com cinco munições, sendo que
duas estavam deflagradas.

A polícia informou que cinco cri-
minosos, que estavam portando ar-
ma de fogo, conseguiram invadir a
casa do militar e fizeram os mora-
dores reféns. Em seguida, eles con-
seguiram fazer um verdadeiro arras-
tão e instalaram o clima de terror no
local. Os bandidos pretendiam levar
televisão, notebook, aparelho de som
e outros objetos eletrônicos.

O policial aproveitou um mo-
mento da distração dos criminosos
e reagiu ao assalto. Houve troca de
tiros e dois bandidos, identificados
como Kaeslen Adriano Silva Matos
Nogueira, de 20 anos; e David Viní-
cius de Matos, o Índio, de 19 anos,
foram baleados e levados para o hos-
pital. No Socorrão I, no Centro, Da-
vid Matos veio a falecer, enquanto o
outro bandido até o começo da tar-
de de ontem estava internado, no So-
corrão II, localizado na área da Ci-
dade Operária.

Os outros bandidos conseguiram
fugir. A Polícia Militar foi informada
sobre o caso e começou a realizar in-
cursões na Grande Ilha. No período
da madrugada de ontem, guarnições
encontraram um dos fugitivos, no
Residencial Canudos, área do Par-
que Vitória. Ainda de acordo com a
polícia, o bandido trocou tiros com

os policiais e acabou sendo baleado.
Ele foi levado para a Unidade de

Pronto Atendimento (UPA) do Par-
que Vitória, mas morreu antes de ser
submetido a tratamento cirúrgico e
o corpo encaminhado para o Insti-
tuto Médico Legal (IML).  A Polícia
Civil vai investigar o caso.

Morte 
Também ontem o corpo de Paulo
César Oliveira deu entrada no IML.
A polícia informou que ele foi balea-
do por homens, não identificados,
na cidade de Bacabeira e estava in-
ternado há oito dias no Socorrão I,
onde veio a falecer. O caso está sen-
do investigado pela equipe da dele-
gacia dessa cidade, mas, até a tarde
de ontem, não havia registro de pri-
são dos suspeitos.

Confronto
A polícia informou que três inte-
grantes de um bando interestadual

especializado em roubo a institui-
ções financeiras e carro-forte foram
mortos durante confronto ocorrido
ontem, na BR 222, nas proximidades
do povoado Calango, zona rural da
cidade de Santa Inês. 
Em poder dos bandidos, os milita-

res apreenderam armas de fogo de
grosso calibre.

Ainda segundo a polícia, os mili-
tares estão realizando em todo o es-

tado a Operação Maranhão Seguro,
para retirar de circulação os crimino-
sos no interior, principalmente, as-
saltantes de banco e traficantes de
drogas. Ontem, os militares, que es-
tavam na barreira do povoado Ca-
lango se depararam com os assaltan-
tes, que estavam em dois veículos.

Os bandidos não respeitaram a
ordem de parada e efetuaram vários
tiros em direção aos policiais. Hou-
ve troca de tiros e um dos carros dos
bandidos chegou a capotar em uma
área de matagal, localizada às mar-
gens dessa rodovia federal. Eles ain-
da saíram do carro e continuaram
trocando tiros com os militares, mas
acabaram sendo baleados.

Os bombeiros foram acionados e
quando chegaram ao local consta-
taram a morte dos assaltantes. Os
corpos foram levados para o hospi-
tal de Santa Inês para serem autop-
siados, mas até o começo da noite
não haviam sido identificados. �

Divulgação

WASHINGTON 

Os casos de coronavírus mais que
dobraram em junho em pelo me-
nos 10 Estados dos EUA, incluin-
do Flórida e Texas, mostrou uma
análise da Reuters na terça-feira.
O Arizona registrou o maior salto
nos casos no mês, com uma dis-
parada de 294%, seguido por Ca-
rolina do Sul e Arkansas. Os casos
também mais que dobraram no
Alabama, Nevada, Carolina do
Norte, Oklahoma e Utah.

Nacionalmente, os casos nos
Estados Unidos aumentaram pe-
lo menos 43% e as mortes au-
mentaram 20%, de acordo com o
levantamento. Vários Estados ain-
da não atualizaram seus casos
nesta terça-feira. (Abra
tmsnrt.rs/3dM9TLE em um nave-
gador externo para um gráfico in-
terativo em inglês).

Embora grande parte do mun-
do pareça ter se livrado do pior mo-
mento da pandemia, os Estados

Unidos e alguns outros países, co-
mo o Brasil, ainda estão registran-
do números diários enormes de ca-
sos e óbitos por Covid-19.

Nos seis meses decorridos des-
de que a Organização Mundial da
Saúde (OMS) informou pela pri-

meira vez sobre um conjunto de
casos misteriosos de pneumonia
em Wuhan, na China, mais de
500.000 pessoas morreram devi-
do ao coronavírus no mundo, in-
cluindo mais de 126.000 norte-
americanos.

Questão política 
Uma forte resposta nacional, qua-
rentenas rigorosas e o uso obrigató-
rio de máscaras em público ajudaram
a controlar a pandemia em grande
parte da Ásia e da Europa. Nos Es-
tados Unidos, o uso de máscaras se
tornou uma questão política divi-
sória, e muitos Estados começaram
a reabrir negócios sem ter atingido
os critérios de saúde recomenda-
dos para fazê-lo com segurança.

Na semana passada, 21 Esta-
dos dos EUA relataram aumento
no índices de pessoas com teste
positivo para o vírus acima do pa-
tamar de 5% que a OMS sinalizou
como preocupante. O Arizona te-
ve a taxa mais alta do país, com
24%. (Abra tmsnrt.rs/2WTOZDR
em um navegador externo para
um gráfico interativo em inglês)

Os casos aumentaram menos
de 10% em junho em apenas
quatro Estados -Nova York, Mas-
sachusetts, Connecticut e Nova
Jersey. �

Protestos contra isolamento social e uso de máscara nos Estados Unidos 

Vírus de gripe encontrado em porcos é mais infeccioso para humanos

Bandidos armados invadiram a casa de um oficial da Polícia Militar, no bairro Anil, e fizeram pessoas reféns   

China faz alerta para
um possível novo
“vírus pandêmico” 

Polícia realiza a
Operação Maranhão

Seguro...

...que visa coibir a
criminalidade no
interior do estado 

Agência Brasil 



I
naugurada em fevereiro de
2013, a 1ª Unidade de Segu-
rança Comunitária (USC) da
Vila Luizão/Divineia, em São

Luís, está, de acordo com infor-
mações de moradores, abando-
nada. Como disseram a O Es-
tado, embora as viaturas fiquem
estacionadas no prédio, o edifí-
cio não está mais funcionando.
Uma forte chuva teria destruído
a Sala de Videomonitoramento.
Devido a esse problema, o índice
de roubos/furtos na região au-
mentou nos últimos meses. Os
comerciantes disseram que as
câmeras que foram colocadas
nas ruas estão com defeitos após
aquele incidente.

Os comerciantes contaram
que depois da chuva, a Sala de
Videomonitoramento foi desati-
vada, uma vez que houve uma
infiltração. Por conta disso, o
ambiente ficou alagado. Como
consequência, os equipamentos
sofreram danos. Isso impossibi-
litou a continuidade das obser-
vações do movimento nas ruas
da Divineia, Vila Luizão e Sol e
Mar, Habitacional Turu, Chácara
Brasil e Parque Araçagi, bairros
ludovicenses sob a circunscrição
da 1º USC. “O índice de assaltos
aqui na nossa região aumentou
muito. Os bandidos sabem que
as câmeras não estão funcio-
nando. Aí, eles aproveitam para
atacar. Nós estamos sofrendo
com todo esse temor”, disse a
proprietária de uma loja.

Instalação
De acordo com ela, o prédio
onde a 1ª USC está instalada
está abandonado, pois o setor
administrativo teria sido remo-
vido para outro lugar. No local,
apenas as viaturas entram no
pátio, como a entrevistada in-
formou. “Ficamos sabendo que
o orçamento para o reparo do

telhado seria alto e que será
feita uma avaliação, para des-
cobrir a dimensão do prejuízo.
O fato é que as lojas estão sendo
invadidas dia e noite. Não
temos mais sossego”, lamentou
a proprietária.

Assaltos consecutivos
O proprietário de uma farmácia
localizada na região da Vila Lui-
zão disse que, em menos de 15
dias, seu estabelecimento foi
alvo de bandidos. Todos esses
casos ocorreram recentemente.
O último foi registrado no sá-
bado, 27. Como relatou a O Es-
tado, em todas as situações, os
criminosos chegaram portando
armas de fogo e ameaçaram as
vítimas, na tentativa de impedir
qualquer reação ao roubo. Após
o primeiro assalto, um dos fun-
cionários, devido ao medo que
sentiu no momento da ação,
pediu demissão.

“Foram três sábados consecu-
tivos. Eu nunca tinha passado por
isso. Nós procuramos as autori-
dades, mas a resposta é sempre a
mesma: ‘não podemos fazer nada’.

O meu funcionário entrou em pâ-
nico e por isso saiu do emprego.
Ninguém aguenta passar por esse
tipo de situação. É constrangedor
e apavorante”, comentou o co-
merciante. Ele disse que, no se-
gundo assalto, a PM, depois de
acionada, chegou em poucos mi-
nutos e conseguiu prender um
dos envolvidos.

Nos três casos, os assaltantes
levaram dinheiro e celulares da
farmácia. O prejuízo estimado

passa de R$ 1 mil. A situação
chegou a tal ponto que o co-
merciante resolveu colocar uma
câmera no estabelecimento. O
custo da instalação do equipa-
mento é de cerca de R$ 6 mil.

O Estado entrou em contato
com a Secretaria de Segurança
Pública  (SSP), mas nenhum po-
sicionamento foi enviado até o
fechamento desta edição. �

O Estado do Maranhão     São Luís, 1º de julho de 2020. Quarta-feira 9GERAL

RÁPIDAS

Aconteceu ontem, na sede da Procuradoria
Geral de Justiça, a premiação do concurso
de poesia da campanha “Quem escolhe o
seu caminho? Você ou as drogas?”, edição
2020. Os três primeiros colocados
receberam, cada um, como prêmio um
notebook. Participaram da atividade
estudantes de cinco escolas da rede estadual
de ensino de São Luís. Em primeiro lugar,
ficou Mellyssa Gusmão Mendes, 16, aluna
do 2º ano do ensino médio do Centro de
Ensino Vicente Maia, no Anjo da Guarda.

Escolas retomarão atividades presenciais  após mais de quatro meses  

Divulgação

Reprodução

Inaugurada em 2013, Unidade de Segurança Comunitária foi abandonada
e câmeras estão desligadas; comerciantes são alvos principais dos crimes

Com fechamento de USC,
assaltantes aterrorizam
polo Vila Luizão/Divineia     

Premiação em campanha
contra as drogas I

O segundo colocado foi Breno Vinícius Sales
Serra, 17, que cursa o 3º ano do ensino
médio no Centro de Ensino Cidade Operária
II, no bairro homônimo, com o poema “Uma
pessoa, dois caminhos”. Já a estudante
Ewelly Vitória Galvão da Silva, 16, aluna do
2º ano do ensino médio do Centro de Ensino
Cônego Ribamar Carvalho, no bairro Cohab,
foi contemplada em terceiro lugar pela
autoria do poema “Autoafirmação”. A
solenidade de premiação foi realizada na
sala dos Órgãos Colegiados.

Premiação em campanha
contra as drogas II

FIQUE POR DENTRO

A 1ª USC da Vila
Luizão/Divineia foi
inaugurada em 26 de
fevereiro de 2013, em um
imóvel situado entre a
Avenida Argentina e a Rua
Peru. O projeto teve como
referência o modelo das
Unidades de Polícia
Pacificadora (UPPs), do Rio
de Janeiro. Para a USC,
foram instaladas 10 câmeras

de videomonitoramento,
para cobrir o perímetro de
todo o complexo policial.
Pelo projeto, o controle seria
exercido durante 24 horas.
As câmeras, fixadas em
pontos estratégicos da
região, estão interligadas a
um Centro de Comando, na
própria unidade, e ao Centro
Integrado de Operações de
Segurança (Ciops).

Inauguração

Divulgação

Decreto fixa o dia 3 de
agosto para retorno
de aulas presenciais
Data da volta e protocolos pedagógicos devem ser
definidos por órgãos responsáveis por instituições  

O Governo do Estado publicou
ontem o Decreto n° 35.897, que au-
toriza o retorno das aulas presenciais
nas instituições de ensino em todo
o Maranhão a partir de 3 de agosto.
Segundo a publicação, as aulas pre-
senciais estão suspensas até dia 2 de
agosto. De acordo com o decreto, de
maneira excepcional, poderão ser
realizadas no mês de julho de 2020,
aulas práticas do último período dos
cursos de instituições de ensino su-
perior, especialmente da área da
saúde. Segundo o decreto, neste pe-
ríodo, podem também ser realizadas
aulas nos cursos pré-vestibulares e
cursos de idiomas, desde que cum-
pridas as medidas de distanciamento
social e com rotina semanal máxima
de três dias de atividade.

“A partir de 3 de agosto, todas as
demais instituições  estão autoriza-
das a retomar suas atividades edu-
cacionais presenciais. A definição da

data para o retorno e o estabeleci-
mento dos protocolos pedagógicos
caberão ao respectivo órgão res-
ponsável por cada instituição, sendo
Secretaria de Estado da Educação
(Seduc) para as escolas da rede pú-
blica estadual; aos colegiados supe-
riores das universidades e demais
instituições de ensino superior; e às
prefeituras para as escolas ligadas às
redes municipais. Para as escolas da
rede privada, a data de retorno e os
protocolos pedagógicos deverão ser
definidos em conjunto entre pais
e/ou responsáveis e instituição de
ensino”, diz o texto.

O secretário de Estado da Educa-
ção, Felipe Camarão, disse que na
rede estadual as aulas serão retoma-
das de maneira sequencial e grada-
tiva, devendo iniciar, primeiramente,
pelas séries mais avançadas. �

Ceprama reabre hoje
à visitação do público
Horário de funcionamento do centro artesanal será
reduzido inicialmente, das 9h às 13h, por decreto

O Centro de Comercialização de
Produtos Artesanais do Maranhão
(Ceprama) retoma gradualmente
as atividades de atendimento ao
público a partir desta quarta-feira,
1º de julho, em horário reduzido,
das 9h às 13h.

Conforme último decreto edi-
tado pelo Governo do Estado, que
estabelece regras para retomada do
comércio, o Ceprama, por meio da
Secretaria de Estado do turismo
(Setur), estabeleceu os protocolos
mínimos para garantir a retomada
das atividades presenciais adminis-
trativas e de comercialização de pro-
dutos artesanais.

Como forma de garantir e
atender as medidas necessárias
para a prevenção do contágio
pelo coronavírus, deverão ser res-
peitados todos os cuidados e exi-
gências das normas de Saúde Pú-
blica por artesãos e funcionários,
tais como: o uso de máscara e ál-
cool em gel e medição da tempe-
ratura corporal.

O secretário Estadual de Turismo,
Catulé Júnior, reiterou a importân-
cia da conscientização coletiva como
medidas de prevenção a Covid-19.

“Estamos adotando medidas sa-
nitárias rígidas visando nos prote-
ger do contágio da Covid-19. Vamos
seguir monitorando e adotando me-
didas de acordo com as recomen-
dações do decreto do governo do es-
tado. Todos os servidores continuam
prestando atendimento e organi-
zando ações de forma presencial e
remota”, explicou o secretário.

No decorrer do mês de julho, um
novo protocolo de prevenção será
adotado para um retorno gradual e
seguro das atividades presenciais.

O diretor do Ceprama, Do-
mingos Júnior, solidarizou-se
com artesãos e funcionários pelas
dificuldades enfrentadas durante
o período de isolamento social, e
se disse otimista na retomada das
atividades. �

Íntegra em oestadoma.com/487956

USC da Vila Luizão/Divineia foi criada para garantir segurança ao polo comunitário, agora vulnerável
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Em menos de um mês, 
o Maranhão dobra o 
número de mortes 

TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉAPARTE       Transparentes         BASTIDORES
QUA 01/07/2020

04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M
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Se não bastasse o desmonte dos programas sociais no Brasil que serviam de 
colchão para a crise crônica que distancia cada vez mais os milhões de po-
bres das centenas de ricos, a legislação trabalhista também tem sido atacada 
a cada tentativa de “reforma”.

A marcha da Uberização 
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 SÃO VIDAS PERDIDAS
Maranhão ultrapassa a barreira de mil mortes pela covid-19

Há exatos 28 dias, O Imparcial anunciava que o Maranhão ultrapassou a marca de mil mortos em decorrência do 
Coronavírus. Desde esse dia até hoje, o Estado registrou outras mil mortes, ultrapassando o número de duas mil 

pessoas que perderam a vida.  Média de óbitos no mês de junho foi maior que o dobro dos últimos meses.
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Decisão que obriga planos de saúde a ofertarem testes sorológicos para confirmação de
Covid-19 foi divulgada nesta segunda-feira (29)

O que po de rá fun ci o nar nos di as 02 e
03 de ju lho: Já nos di as 04 e 05 de ju lho te rão au -

to ri za ção pa ra fun ci o nar ape nas:

COVID-19

Quais exames os planos
de saúde tem que  cobrir

Co mo o tes te é re a li za do?

A
go ra é obri ga tó rio. De acor do 
com a Re so lu ção Nor ma ti va 
458/2020, pu bli ca da na úl ti- 
ma se gun da-fei ra (29) no 

Diá rio Ofi ci al da União, os pla nos de 
saú de de vem ofe re cer os tes tes so ro- 
ló gi cos pa ra con fir ma ção de in fec ção 
pe lo no vo co ro na ví rus.

A me di da pa ra a in clu são des tes 
exa mes no rol de pro ce di men tos obri- 
ga tó ri os que de vem ser aten di dos pe- 
la re de as sis ten ci al de saú de pri va da, 
foi de ci di da pe la Agên cia Na ci o nal de 
Saú de Su ple men tar (ANS) nes ta se- 
gun da-fei ra (29). A Re so lu ção foi pu- 
bli ca da ho je no Diá rio Ofi ci al da 
União. De acor do com o do cu men to, 
os pla nos de saú de se rão obri ga dos a 
re a li za rem os exa mes de pes qui sas de 
an ti cor pos IgA, IgG ou IgM, nas seg- 
men ta ções am bu la to ri al, hos pi ta lar 
(com ou sem obs te trí cia) e re fe rên cia, 
nos ca sos em que o pa ci en te apre sen- 
te ou te nha apre sen ta do al guns sin to- 
mas clí ni cos, co mo gri pe, fe bre, tos se, 
dor de gar gan ta, co ri za ou di fi cul da de 
res pi ra tó ria, além de sín dro me res pi- 
ra tó ria agu da gra ve. Os tes tes que são 
re a li za dos a par tir de co le ta de san- 
gue, de tec tam a pre sen ça de an ti cor- 
pos pro du zi dos pe lo or ga nis mo ex- 
pos to ao ví rus.

O exa me é fei to a par tir de amos tras 
de san gue, so ro ou plas ma, após o oi- 
ta vo dia de iní cio dos sin to mas, pois a 
pro du ção de an ti cor pos só ocor re de- 
pois de um pe río do mí ni mo de ex po- 
si ção ao ví rus.

DECISÃO  OBRIGA PLANOS DE SAÚDE A OFERTAREM TESTES SOROLÓGICOS

As pes so as que apre sen ta ram si- 
nais le ves da Co vid-19 po dem não ter 
de sen vol vi do an ti cor pos de tec tá veis 
por es te ti po de exa me, o que po de re- 
sul tar em um fal so ne ga ti vo, on de in- 
di ca que o pa ci en te não fi cou do en te, 
mas, na ver da de, ele es te ve in fec ta do.

Além dos tes tes so ro ló gi cos, a pes- 
qui sa mo le cu lar tam bém es tá in cluí- 
da nas obri ga ções dos pla nos de saú- 
de. O RT-PCR, co mo é co nhe ci do, é 
fei to a par tir da co le ta de amos tras de 
se cre ção da mu co sa do na riz, pro ce- 
di men to pa go pe los pla nos des de 
mar ço, quan do a pan de mia de Co vid-
19 che gou ao Bra sil.

O tes te RT-PCR iden ti fi ca o ví rus no 
mo men to em que ele es tá ati vo no or- 
ga nis mo do pa ci en te. De ve ser re a li- 
za do de pre fe rên cia en tre o 3º e o 10º 
dia após o iní cio dos sin to mas. Ele é 
ca paz tam bém de iden ti fi car o ví rus 
mes mo quan do não o pa ci en te es tá 

as sin to má ti co.
A de ci são de obri ga to ri e da de das 

tes ta gens pe los pla nos de saú de foi 
to ma da após uma ação ju di ci al, apre-
sen ta da pe la As so ci a ção de De fe sa 
dos Usuá ri os de Se gu ros, Pla nos e Sis- 
te mas de Saú de de Per nam bu co.

A As so ci a ção Bra si lei ra de Pla nos 
de Saú de (Abram ge) in for mou que as 
ope ra do ras dos pla nos irão cum prir a 
de ter mi na ção da ANS, mas se mos- 
trou ser con tra a de ci são. “Mes mo em 
pe río dos de epi de mi as, co mo o ca so 
de zi ka ví rus em 2016, a agên cia re gu- 
la do ra fez aná li ses téc ni cas pa ra em- 
ba sar tais in cor po ra ções, ao con trá rio 
des ta úl ti ma in clu são. […] As ope ra- 
do ras de pla nos de saú de se gui rão 
cum prin do as de ter mi na ções da ANS, 
e a Abram ge lem bra que to dos os de-
mais tra ta men tos con ti nu am à dis po- 
si ção dos be ne fi ciá ri os, in clu si ve pa ra 
ca sos de co vid-19”, dis se.

PANDEMIA

Timon adota lockdown amanhã

O LOCKDOWN É UMA ESTRATÉGIA QUE TEM O OBJETIVO DE EVITAR A ASCENDÊNCIA DA CURVA DE CONTAMINAÇÃO.

O mu ni cí pio de Ti mon vai ado tar o
lock down pa ra en fren ta men to da
pan de mia do no vo co ro na ví rus a par- 
tir des ta quin ta-fei ra (2). A me di da de- 
ve se guir até o do min go (5), con for me
o de cre to de nº 0155, as si na do nes sa
se gun da-fei ra (29) pe lo pre fei to do
mu ni cí pio, Lu ci a no Lei toa. Sen do as- 
sim, so men te as ati vi da des es sen ci ais
es ta rão au to ri za das a fun ci o nar nos
di as es ta be le ci dos em de cre to.

O lock down é uma es tra té gia que
tem o ob je ti vo de evi tar a as cen dên cia
da cur va de con ta mi na ção, em de cor- 
rên cia da in fec ção pro vo ca da pe lo
no vo co ro na ví rus.

De acor do com os da dos da Se cre- 
ta ria de Es ta do da Saú de, Ti mon re gis- 
trou dois mil e vin te e cin co ca sos con- 
fir ma dos de Co vid -19 e mais du as
mor tes em 24 ho ras, to ta li zan do ses- 
sen ta e qua tro óbi tos na ci da de, pro- 
vo ca dos pe lo ví rus. Es se ce ná rio apre- 
sen ta um cres ci men to do no vo co ro- 
na ví rus na re gião Les te do Ma ra nhão,
ha ven do uma in te ri o ri za ção dos ca- 
sos gra ves da do en ça.

A fis ca li za ção das me di das de ter- 
mi na das no de cre to se rá exer ci da pe la
Vi gi lân cia Sa ni tá ria Mu ni ci pal, em ar- 
ti cu la ção com os ser vi ços de vi gi lân- 
cia sa ni tá ria fe de ral e es ta du al, e com
o apoio da Guar da Ci vil Mu ni ci pal, do
De par ta men to Mu ni ci pal de Trân si to
– DM TRANS, da Po lí cia Mi li tar e da
Po lí cia Ci vil.

Mer ca dos, su per mer ca dos, hi per- 
mer ca dos e con gê ne res, pa da ri as,
bor ra cha ri as, ser vi ços ban cá ri os ex- 
clu si va men te pa ra pa ga men to de au- 
xí lio emer gen ci al e be ne fí ci os so ci ais
e au to a ten di men to, ca sas lo té ri cas,
ofi ci nas, pa ra ser vi ços de ma nu ten- 
ção e con ser to de veí cu los, far má ci as
e dro ga ri as, ser vi ços de saú de, ati vi- 
da des de dis tri bui ção e co mer ci a li za- 
ção de com bus tí veis, bi o com bus tí- 
veis, gás li que fei to de pe tró leo e de- 
mais de ri va dos de pe tró leo, ser vi ços
de delivery, ser vi ços de se gu ran ça e vi- 
gi lân cia, ser vi ços de trans por te de

car gas, ór gãos e pro fis si o nais de co- 
mu ni ca ção, co mér cio de ma te ri ais de
cons tru ção, fer ra gens, fer ra men tas,
ma te ri al elé tri co, ci men to, tin tas, ver- 
ni zes e ma te ri ais pa ra pin tu ra, már-
mo res, gra ni tos e pe dras de re ves ti- 
men to, vi dros, es pe lhos e vi trais, ma- 
dei ra e ar te fa tos, ma te ri ais hi dráu li- 
cos, cal, areia, pe dra bri ta da, ti jo los e
te lhas.

Far má ci as e dro ga ri as, ser vi ços de
saú de, ser vi ços de se gu ran ça e vi gi- 
lân cia, ser vi ços de delivery ex clu si va- 
men te pa ra ali men ta ção, ór gãos e
pro fis si o nais de co mu ni ca ção, os de- 
mais se gui men tos de ve rão per ma ne- 
cer fe cha dos.

Con for me o de cre to, os ser vi ços
pú bli cos es sen ci ais de ve rão fun ci o- 
nar, nos di as 02, 03, 04 e 05 de ju lho, de
2020, me di an te o cum pri men to do
pro to co lo sa ni tá rio com vis tas a con-
ter a dis se mi na ção do no vo co ro na ví-
rus.

VÍRUS

Opas pede que Brasil
aumente testagem

MINISTÉRIO DA SAÚDE PRETENDE TESTAR 24% DA POPULAÇÃO

A Or ga ni za ção Pan-Ame ri ca na da Saú de (Opas), bra- 
ço da Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS) nas Amé ri- 
cas, afir mou nes ta ter ça-fei ra (30), que o Bra sil pre ci sa
am pli ar a tes ta gem da co vid-19 pa ra re a li zar um com ba- 
te mais efi ci en te ao ví rus. O ór gão tam bém re for çou a
ne ces si da de de as au to ri da des pas sa rem uma men sa- 
gem “con sis ten te” à po pu la ção em meio aos es for ços
pa ra con ter o avan ço da do en ça.

“A Opas cons tan te men te pe de ao Bra sil pa ra au men- 
tar o nú me ro de tes tes. Pe de que a men sa gem (à po pu la- 
ção) se ja con sis ten te. Se não há uma men sa gem con sis- 
ten te, a po pu la ção se con fun de. Is so pre o cu pa a Opas”,
aler tou Mar cos Es pi nal, di re tor do de par ta men to de Do- 
en ças Trans mis sí veis da Opas.

Ci en te da ne ces si da de, o Mi nis té rio da Saú de pre ten- 
de tes tar 24% da po pu la ção – equi va len te a 50 mi lhões
de pes so as. De acor do com o mi nis tro in te ri no, Edu ar do
Pa zu el lo, a pas ta já dis tri buiu 11,3 mi lhões de uni da des.
No iní cio do mês, o in te ri no re co nhe ceu que o País não
vai con se guir cum prir a me ta ori gi nal do mi nis té rio de
46 mi lhões de exa mes até o fim de 2020.

Ques ti o na do pe lo Es ta dão so bre o Bra sil não ter um
mi nis tro efe ti vo da Saú de des de 15 de maio, quan do
Nel son Tei ch pe diu de mis são, Es pi nal mi ni mi zou a si tu- 
a ção. O di re tor re a fir mou a im por tân cia de am pli ar a
tes ta gem e de re a li zar uma co mu ni ca ção cla ra com a
po pu la ção, além de man ter as me di das ne ces sá ri as
mes mo com a re a ber tu ra da eco no mia.

“Exis te um mi nis tro in te ri no, mas não é só is so. O
mais im por tan te é que o Bra sil tem um exér ci to de tra- 
ba lha do res de di ca dos, aca dê mi cos, mé di cos, en fer mei- 
ros e tra ba lha do res so ci ais que aju dam a po pu la ção. É
ne ces sá rio con ti nu ar au men tan do os tes tes. A men sa- 
gem de ve ser con sis ten te. Mes mo re a ber to, o Bra sil pre- 
ci sa con ti nu ar com as me di das su ge ri das”, dis se Es pi- 
nal.

MARANHÃO

Aulas podem
retornar 3 de agosto

AULAS SERÃO RETOMADAS DE MANEIRA GRADATIVA.

O Go ver no do Es ta do pu bli cou, nes ta ter ça-fei ra (30),
o de cre to n° 35.897, que au to ri za o re tor no das au las
pre sen ci ais nas ins ti tui ções de en si no em to do Ma ra- 
nhão, a par tir do dia 3 de agos to. O do cu men to man tém
as au las pre sen ci ais sus pen sas até dia 2 de agos to e
apon ta as di re tri zes pa ra o re tor no das ati vi da des pre- 
sen ci ais, das di ver sas ins ti tui ções de en si no.

De acor do com o de cre to, de ma nei ra ex cep ci o nal,
po de rão ser re a li za das no mês de ju lho de 2020, au las
prá ti cas do úl ti mo pe río do dos cur sos de ins ti tui ções de
en si no su pe ri or, es pe ci al men te da área da saú de, ga ran- 
tin do aos es tu dan tes a con clu são da gra du a ção e pos sí- 
vel in ser ção no mer ca do de tra ba lho. Além dis so, po dem
tam bém ser re a li za das au las nos cur sos pré-ves ti bu la res
e cur sos de idi o mas, des de que cum pri das as me di das
de dis tan ci a men to so ci al e com ro ti na se ma nal má xi ma
de três di as de ati vi da de. A par tir do dia 3 de agos to, to- 
das as de mais ins ti tui ções de en si no es tão au to ri za das a
re to ma rem su as ati vi da des edu ca ci o nais pre sen ci ais. A
de fi ni ção da da ta pa ra o re tor no e o es ta be le ci men to
dos pro to co los pe da gó gi cos ca be rão ao res pec ti vo ór- 
gão res pon sá vel por ca da ins ti tui ção, sen do Se cre ta ria
de Es ta do da Edu ca ção (Se duc) pa ra as es co las da re de
pú bli ca es ta du al; aos co le gi a dos su pe ri o res das uni ver- 
si da des e de mais ins ti tui ções de en si no su pe ri or; e às
pre fei tu ras pa ra as es co las li ga das às re des mu ni ci pais.
Pa ra as es co las da re de pri va da, a da ta pa ra re tor no e o
es ta be le ci men to dos pro to co los pe da gó gi cos de ve rão
ser de fi ni dos em con jun to en tre pais e/ou res pon sá veis
e ins ti tui ção de en si no.

O se cre tá rio de Es ta do da Edu ca ção, Fe li pe Ca ma rão,
es cla re ce que na re de pú bli ca es ta du al, as au las se rão
re to ma das de ma nei ra se quen ci al e gra da ti va, de ven do
ini ci ar, pri mei ra men te, pe las sé ri es mais avan ça das. 

São Luís, quarta-feira, 1 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Brasil barrado

A Eu ro pa faz ho je a sua re a ber tu ra pa ra o
tu ris mo in ter na ci o nal. As fron tei ras dos 27
paí ses que com põem a União Eu ro peia e es- 
pa ço Schen gen es ta rão aber tas pa ra vi si tan- 
tes de 15 paí ses. E, co mo já era es pe ra do, o
Bra sil, vi ce-lí der glo bal em ca sos e mor tes
por co vid-19 não é um de les. Lí der des te in- 
di ges to ran king, os EUA tam bém es tão en tre
os bar ra dos, tal co mo Ar gen ti na, Chi le, Mé- 
xi co e Rús sia.

Cinema ambulante

Cu ri o si da des so bre os pri mór di os do ci-
ne ma am bu lan te no Ma ra nhão se rão apre-
sen ta das em ví deo nes sa quin ta-fei ra, 2, às
20h, pe lo di re tor de co mu ni ca ção e vi ce-rei-
tor da Uf ma,  Mar cos Fá bio Ma tos. O ví deo
em for ma to de do cu men tá rio es ta rá dis po-
ní vel nas re des so ci ais (@cul tu ra.uf ma e uf- 
ma.cul tu ra) do Pro je to ‘Do Nos so Jei to’, que é
uma re a li za ção da Uf ma, por meio da Di re- 
to ria de As sun tos Cul tu rais (Dac).

Ho je é dia do pre fei to de São Luís,
Edi val do Ho lan da Ju ni or, co me mo -
rar mais um ano de vi da. Ele que es tá
com uma agen da in ten sa de obras
por to da a ci da de – o mai or pa co te de
obras de in fra es tru tu ra e ur ba ni za -
ção da his tó ria de São Luís – e que faz
ques tão de es tar sem pre nos bair ros,
fis ca li zan do os tra ba lhos pe la ci da -
de e con ver san do com a po pu la ção,
vai ter que ti rar um tem po ao lon go
do dia pa ra re ce ber as fe li ci ta ções da
fa mí lia, ami gos e da po pu la ção, que
tem apro va do sua ges tão à fren te da
pre fei tu ra. O nos so de se jo é de fe li ci -
da des, mui to su ces so na con du ção
do seu tra ba lho e a dis po si ção cos tu -
mei ra pa ra se guir acom pa nhan do os
ser vi ços nos can tei ros de obras pe la
ci da de.

Acon te ceu nes ta ter ça-
fei ra, 30, a pos se da
pro cu ra do ra de jus ti ça
The mis Ma ria Pa che co
no car go de cor re ge do -
ra-ge ral do Mi nis té rio
Pú bli co do Ma ra nhão
pa ra o bi ê nio 2020-
2022. A ce rimô nia foi
re a li za da de ma nei ra
vir tu al, com a par ti ci -
pa ção de mem bros do
Co lé gio de Pro cu ra do -
res de Jus ti ça do Mi -
nis té rio Pú bli co do Ma -
ra nhão, de pro mo to res
de jus ti ça, ser vi do res e
con vi da dos.

Após o su ces so de vá ri -
as li ves com a fi na li da -
de de ar re ca dar re cur -
sos pa ra as pes so as
afe ta das com a pan de -
mia, Ze ca Ba lei ro vol ta
a ser no tí cia nos blogs
cul tu rais do país. Des -
ta vez é pe la di vul ga -
ção da mú si ca “Bir ra”
lan ça da no Bloc kos,
ca nal do YouTube de
en tre te ni men to pa ra
cri an ças. Ne la, Ze ca
can ta de for ma di ver ti -
da co mo es pan tar a
pir ra ça e dá su ges tões
de co mo su pe rar es se
sen ti men to.

Aprender em família

Nes ta quin ta-fei ra, 2, a Co mis são de Di rei to
das Fa mí li as da OAB MA, em par ce ria com a Es- 
co la Su pe ri or de Ad vo ca cia Prof. Jo sé Ve ra-Cruz
San ta na, e com o apoio do Ins ti tu to Bra si lei ro de
Di rei to da Fa mí lia do MA – IBD FAM, da rá iní cio
a mais uma edi ção do pro je to “Apren der em Fa- 
mí lia”. O mi ni cur so on li ne se rá trans mi ti do pe la
pla ta for ma Zo om, sem pre às 19h. Di vi di do em
cin co mó du los, um a ca da se ma na do mês de ju- 
lho, o mi ni cur so on li ne vi sa ca pa ci tar e atu a li- 
zar, de for ma prá ti ca, a ad vo ca cia em re la ção ao
te ma “Su ces sões no Di rei to das Fa mí li as”.

Conta de luz

Pen san do em fa ci li tar a vi da dos cli en tes e pa-
ra que evi tem fi las ou aglo me ra ções, a Equa to ri- 
al Ma ra nhão lan ça al gu mas fa ci li da des de pa ga- 
men to que po dem ser fei tas de ca sa, sem pre ci-
sar se ex por. Ago ra o cli en te po de op tar pe lo Pa- 
ga men to Delivery ou por meio do si te da dis tri-
bui do ra. No si te, bas ta aces sar o www.equa to ri- 
a le ner gia.com.br , de pois di gi te “pa ga men to” na
bar ra de bus ca e se guir com as in for ma ções so li- 
ci ta das. O si te ofe re ce pa ga men to por meio dos
car tões de cré di to das ban dei ras Vi sa, Mas ter,
Elo, Hi per card, Amex e Din ners Club.

No Pacto Global

A bra si lei ra Gre en Mi ning, star tup de lo gís ti ca
in te li gen te ace le ra da pe la Am bev des de 2018,
aca ba de ser con vi da da pa ra in te grar o gru po de
em pre sas do Pac to Glo bal da ONU, mai or ini ci- 
a ti va de sus ten ta bi li da de cor po ra ti va do mun- 
do. A Gre en Mi ning faz par te da Ace le ra do ra
100+, pro gra ma da Am bev que im pul si o na pro- 
je tos e idei as com so lu ções ino va do ras pa ra os
prin ci pais pro ble mas so ci o am bi en tais. A star- 
tup de sen vol veu, jun to à com pa nhia, um pro je- 
to de des ti na ção cor re ta de vi dro que re co lhe
em ba la gens em ba res e res tau ran tes. 

Pra curtir

O Go ver no do Ma ra -
nhão, por meio da
Se duc, re a li za rá, nes -
te do min go, 5, o II Si -
mu la do On li ne, com
pro vas com iní cio
pre vis to pa ra ini ci ar
às 9h (ho rá rio de Bra -
sí lia) e o en cer ra -
men to às 12h30. 

O si mu la do é des ti -
na do aos es tu dan tes
das três sé ri es do En -
si no Mé dio que quei -
ram tes tar seus co -
nhe ci men tos. 

Si mo ne Ter ra, es pe ci -
a lis ta em va re jo, tra -
de, mar ke ting, ven -
das e com por ta men -
to de com pras, pro -
fes so ra da Bu si ness
Scho ol do IB MEC, é a
con vi da da es pe ci al
da Li ve pro mo vi da
pe la As so ci a ção Co -
mer ci al do Ma ra nhão
(ACM), nes ta quin ta-
fei ra, 2, às 19h.

O te ma que Si mo ne
abor da rá é Ges tão de
Va re jo no Pós-Pan -
de mia. A Li ve se rá
trans mi ti da no per fil
ofi ci al da ACM no Ins -
ta gram (@acm ma).

A Net flix vai li be rar
80 pro du ções di fe -
ren tes em ju lho pa ra
os as si nan tes. E uma
no vi da de é que, de vi -
do à pan de mia do
no vo co ro na ví rus, a
pla ta for ma de stre a -
ming vai res sus ci tar
fil mes que já es ti ve -
ram dis po ní veis no
me nu e fo ram ex cluí -
dos com o tem po.

“A Lis ta de Schin dler”,
“Ame ri can Pie” e “De
Vol ta pa ra o Fu tu ro”
são só al guns exem -
plos de fil mes que re -
tor nam à Net flix.

São Luís, quarta-feira, 1 de julho de 2020

Prefeito Edivaldo vistoria obras de 
 do entorno do canal Cohab/Cohatrac

O 
prefeito Edivaldo Holanda Junior 
investe no maior programa de 
infraestrutura da história de São 
Luís com um grande pacote de 

obras que estão mudando o aspecto urba-
nístico da capital. Uma delas é a urbaniza-
ção do canal Cohab/Cohatrac, obra que o 
gestor vistoriou nesta terça-feira (30). No 
local estão sendo construídas praças de la-
zer e esporte, quadras poliesportivas, aca-
demias de ginástica ao ar livre e campo de 
futebol society com gramado sintético, além 
de serviços de drenagem e outras benfei-
torias que, no total, chegarão a 22 mil m² 
de área construída ao longo dos quase 2 
km de extensão do canal. A ação integra o 
programa São Luís em Obras.

“Com o amplo pacote de obras em exe-
cução temos frentes de serviço em anda-
mento em várias regiões da cidade. São 
desde reforma e construção de praças, pa-
vimentação, drenagem, pontes, unidades 
de saúde, escolas, enfim, temos um volu-
me muito grande de obras em execução 
pelos bairros de São Luís. Na região do 
Cohatrac, temos esta grande intervenção 

urbana e de infraestrutura, que vai propi-
ciar mais lazer e mobilidade para a comu-
nidade. Este local, que estava abandona-
do há anos, agora, vai se tornar um polo 
de práticas esportivas, atendendo a uma 
demanda antiga da comunidade e solu-
cionando um problema histórico também, 
que é a questão dos alagamentos na área”, 
ressaltou o prefeito Edivaldo que estava 

acompanhado da primeira-dama Cami-
la Holanda e do presidente do Instituto 
Municipal de Paisagem Urbana (Impur), 
Fábio Henrique Carvalho.

As obras no canal Cohab/Cohatrac es-
tão sendo coordenadas pelo Impur. “Este 
era um local descampado que a gestão do 
prefeito Edivaldo está transformando, dan-
do uma nova vida. O canal da Cohab/Co-

hatrac está dividido em cinco áreas, sen-
do que hoje estamos urbanizando a área 
4, que está com obras mais avançadas, 
onde estamos construindo cerca de 7 mil 
m² de benfeitorias como quadras polies-
portivas, passeios, academias ao ar livre. 
Paralelamente, já estão em andamento as 
primeiras ações nas áreas 1 e 5. No soma-
tório, chegaremos a 22 mil m² de constru-
ções na região”, explicou Fábio Henrique 
Carvalho.

A previsão é de que, até o fim do ano, 
seja entregue para comunidade um com-
plexo de quadras, pistas de caminhada, 
paisagismo renovado, iluminação moder-
na e a recomposição de um canal auxi-
liar de drenagem com 2 km de extensão, 
para minimizar os impactos do período de 
chuvas. “Esta é uma reivindicação antiga 
de toda a comunidade, principalmente a 
questão da drenagem e das melhorias no 
canal de escoamento, pois há historica-
mente um problema de alagamentos de 
imóveis e residências em períodos de chu-
va nesta região”, comentou Émerson Ro-
berto Cunha, morador da área há 40 anos.
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Além de apagar incêndio, garantir a segurança, bombeiros fazem salvamentos e estão
sendo bem requisitados nessa época de pandemia, entre outros auxílios

PA TRÍ CIA CU NHA

COMEMORAÇÃO

Bombeiros: os
heróis do cotidiano 

E
les não ape nas são co nhe ci- 
dos por com ba ter in cên di os,
mas sal vam de afo ga men to,
fa zem par to, sal vam be bês de

en gas gos, au xi li am em cam pa nhas
pú bli cas, vis to ri am even tos e mais re- 
cen te men te, por cau sa da pan de mia
cau sa da pe lo no vo co ro na ví rus, têm
si do bas tan te re qui si ta dos, se ja pa ra
aju dar na or ga ni za ção pa ra pro mo ver
o dis tan ci a men to, quan to pa ra de sin- 
fec ção de am bi en tes e lo cais. Os bom- 
bei ros es tão em to da par te e es ta se- 
ma na es tá acon te cen do, em co me- 
mo ra ção pe lo Dia Na ci o nal do Bom- 
bei ro, 2 de ju lho, even tos on li ne e
cam pa nhas de in cen ti vo ao uso de
más ca ras e ál co ol em gel, por exem- 
plo.

Ho je, quar ta-fei ra, dia 1º, acon te- 
cem três li ves nas re des so ci ais ofi ci ais
do Cor po de Bom bei ros Mi li tar do
Ma ra nhão, a par tir das 18h30, com os
te mas: “Hi per ten são e Di a be tes: Co- 
mo iden ti fi car, acom pa nhar e pre ve- 
nir sua saú de”; “Di cas de Pre ven ção a
Aci den tes Do més ti cos e Ani mais Pe- 
ço nhen tos” e “Afo ga men to: Pre ven- 
ção e Cui da dos”.

A pro gra ma ção en cer ra dia 4, com a
apre sen ta ção téc ni co-pro fis si o nal do
BB Mar (Ba ta lhão de Bom bei ros Ma rí- 
ti mos) em par ce ria com o Cen tro Tá ti- 
co Aé reo si mu lan do um sal va men to
de afo ga do, além de Ação de Edu ca ti- 
va na praia cons ci en ti zan do a po pu la- 
ção das me di das de pre ven ti vas do
com ba te ao no vo co ro na ví rus e re a li- 
za ção de en tre ga de más ca ras. “A gen- 
te vem fa zen do em to do o Bra sil, es sa
se ma na de co me mo ra ção anu al men- 
te, mas es te ano es ta mos fa zen do de

for ma vir tu al, mos tran do as nos sas
ações, ao mes mo tem po le van do in- 
for ma ções so bre te mas re le van tes
com ori en ta ções pa ra pú bli co de pre- 
ven ção e cui da dos. Pa ra fe char a gen- 
te vai fa zer uma li ve com a nos sa ban- 
da mu si cal”, dis se o ma jor Lis boa,
che fe da se ção de co mu ni ca ção do
Cor po de Bom bei ros Mi li tar do Ma ra- 
nhão (CBM MA).

Du ran te a pan de mia es ses pro fis si- 
o nais fo ram bas tan te so li ci ta dos. De
acor do com o ma jor, eles en tre ga ram,
a pe di do do Go ver no do Es ta do,  cer ca
de 100 mil ces tas bá si cas em to do o
Ma ra nhão pa ra a po pu la ção mais vul- 
ne rá vel. “Ti ve mos um cui da do que foi
além de dis tri buir, por que ha via o
pro ble ma de aglo me ra ção de pes so as,
en tão nós fo mos na por ta de ca da
uma des sas fa mí li as en tre gar pa ra não
cau sar tu mul to. Or ga ni za mos as fi las
em to dos os pon tos de va ci na ção du- 
ran te a cam pa nha no for ma to dri ve
th ru, no Cas te li nho, fi ze mos mais de
50 ope ra ções de de sin fec ção de lo gra- 
dou ros pú bli cos, e tam bém fi ze mos
as cam pa nhas de cons ci en ti za ção pa- 
ra uso de más ca ra, uso do ál co ol em
gel, o dis tan ci a men to so ci al”, dis se o
ma jor.

Pre ven ção con tra quei ma da
Du ran te a se ma na do Bom bei ro foi

lan ça da tam bém a cam pa nha Ma ra- 
nhão sem Quei ma das, que se es ten- 
de rá pe lo pe río do de es ti a gem em to- 
do o es ta do, pa ra pre ve nir os fo cos de
in cên di os flo res tais. 

O Ma ra nhão re gis trou no mês de
maio des te ano,  231 fo cos de in cên- 
dio, 138 a mais do que o re gis tra do no
mês an te ri or, se gun do o Ins ti tu to Na- 
ci o nal de Pes qui sas Es pa ci ais (IN PE). 
De acor do com o mes mo ins ti tu to, de
ja nei ro a ju nho de 2020 o Ma ra nhão

te ve 1.258 fo cos de quei ma da, 28% a
me nos do que o re gis tra do no mes mo
pe río do, no ano pas sa do (1.763). Com
es se da do, o Ma ra nhão fi ca em sex to
den tre os que mais apre sen ta ram fo-
cos de quei ma da es te ano.

Um pla ne ja men to pa ra evi tar que
es se nú me ro au men te já es tá sen do
fei to. Re cen te men te, re pre sen tan tes
do Cor po de Bom bei ros Mi li tar do
Ma ra nhão (CBM MA),  da Se cre ta ria
de Es ta do do Meio Am bi en te e do Ba- 
ta lhão de Po lí cia Am bi en tal se reu ni- 
ram pa ra o pla ne ja men to das ope ra- 
ções de pre ven ção e com ba te aos in-
cên di os flo res tais no Ma ra nhão. En tre
os as sun tos, foi de ba ti da a con tra ta- 
ção de 200 bri ga dis tas pa ra atu a ção
no Par que Es ta du al do Mi ra dor, uni-
da de de con ser va ção na ci o nal, si tu a-
da pró xi mo às nas cen tes dos ri os Al-
per ca tas e Ita pe cu ru.

De acor do com o ma jor, o tra ba lho
vai se in ten si fi car nes te mês. “A par tir
des se se gun do se mes tre é nor mal que
nos pró xi mos me ses o am bi en te fi que
mais pro pí cio pa ra pro pa ga ção do fo-
go. Nós te mos uma fer ra men ta im- 
por tan te ho je no Cor po de Bom bei ros
que é a des cen tra li za ção das uni da des
ope ra ci o nais, que tem um pa pel fun- 
da men tal ope ran do co mo pon to de
apoio nes se tra ba lho de com ba te a in- 
cên dio no es ta do”, pon tou.

SAÚDE

6 óleos essenciais para aumentar imunidade
Os óle os es sen ci ais são aro mas na- 

tu rais ex traí dos di re ta men te das plan- 
tas, se ja de sua raiz, de seu cau le, de
sua se men te, de sua flor ou de seu fru- 
to. Eles pos su em uma enor me va ri e- 
da de de be ne fí ci os, po den do ser uti li- 
za dos pa ra me lho rar a saú de, co mo
no au men to da imu ni da de, no alí vio
de do res e tam bém pa ra pro por ci o nar
bem es tar fí si co e emo ci o nal. Prin ci- 
pal men te nes se mo men to de pan de- 
mia que vi ve mos, é im por tan te cui dar
da imu ni da de.

Óleo es sen ci al de tea tree

Con si de ra do um dos óle os es sen ci- 
ais mais po de ro sos, o óleo es sen ci al
de tea tree, tam bém co nhe ci do co mo
me la leu ca, é an ti fún gi co, an ti-in fec ci- 
o so, an tis sép ti co, an ti vi ral, bac te ri ci- 
da e es ti mu la o sis te ma imu no ló gi co.
Por is so, ele au xi lia em to das as in fec- 
ções e in fla ma ções, além de atu ar tan- 
to na pe le co mo nos sis te mas res pi ra- 
tó ri os, di ges ti vo, cir cu la tó rio e ge ni- 
tou ri ná rio.

Óleo es sen ci al de cra vo

Óleo es sen ci al de cra vo é uma das
subs tân ci as mais an ti o xi dan tes na

ter ra. Ele pos sui pro pri e da des anal gé- 
si cas e an ti-in fla ma tó ri as, pro ve ni en- 
tes do eu ge nol. Por is so, ele po de ser
usa do pa ra com ba ter di ver sas do res,
co mo dor de den te, gen gi va, do res nas
ar ti cu la ções, dor de ca be ça, en tre ou- 
tras. Pa ra res fri a dos e gri pes, por
exem plo, es te óleo es sen ci al é um óti- 
mo com ple men to pa ra o gar ga re jo ca- 
sei ro.

Óleo es sen ci al de ra vint sa ra

Co nhe ci do por ser um an ti vi ral efi- 
caz, o óleo es sen ci al de ra vint sa ra é
an ti-in fec ci o so, an ti bac te ri a no, an ti- 
fún gi co e es ti mu lan te do sis te ma
imu no ló gi co. Além dis so, é mu co lí ti- 
co, ex pec to ran te e neu rotô ni co, sen- 
do efi caz nos pro ble mas res pi ra tó ri os,
prin ci pal men te se as so ci a do ao eu ca- 
lip to ra di a ta.

Óleo es sen ci al de li mão

O óleo es sen ci al de li mão é um tô- 
ni co lin fá ti co, o que sig ni fi ca que aju- 
da o seu cor po a re mo ver os re sí du os
ce lu la res do cor po du ran te o frio e a

gri pe. Ele tem ação bac te ri ci da, atu- 
an do con tra fun gos co mo por exem- 
plo o da can di día se.

Óleo es sen ci al de eu ca lip to

An ti bac te ri a no, an ti fún gi co, an ti vi-
ral, mu co lí ti co, ex pec to ran te, o óleo
es sen ci al de eu ca lip to é um ex ce len te
des con ges ti o nan te das vi as res pi ra tó- 
ri as. Além dis so, a apli ca ção tó pi ca de
al gu mas go tas de óleo de eu ca lip to
po de li vrá-lo de su as do res mus cu la- 
res, in fla ma ção, do res de ca be ça e en-
xa que cas.

Óleo es sen ci al de to mi lho

Es ti mu lan te do sis te ma ner vo so, o
óleo es sen ci al de to mi lho é re vi go ran- 
te e com ba te sen sa ções de can sa ço,
fa di ga e insô nia, sen do con si de ra do o
óleo da co ra gem. Além dis so, ele tem
for te ação bac te ri ci da e au men ta a
imu ni da de.

SAU LO DU AI LI BE

CASO DIOGO SARNEY

Inquérito será enviado à
Justiça em poucos dias

RECONSTITUIÇÃO FOI REALIZADA NA SEGUNDA-FEIRA

THADEU PABLO

O inqué ri to da mor te do pu bli ci tá rio Di o go Adri a no
Cos ta Cam pos, o Di o go Sarney, de 41 anos, de ve rá ser
en ca mi nha do à Jus ti ça da ca pi tal ma ra nhen se ain da
nos pri mei ros di as do mês de ju lho.

O an da men to do inqué ri to vai ser mais rá pi do após a
re cons ti tui ção do cri me, que acon te ceu na úl ti ma se- 
gun da-fei ra, dia 29 de ju nho.

Di o go Sarney foi mor to du ran te uma dis cus são de
trân si to, no dia 16, na La goa da Jan sen. Ele foi ba le a do
por um ho mem, que es ta va em com pa nhia de mais du- 
as pes so as, den tro de um Fi at Ar go, de cor ver me lha, que
foi clo na do com o ob je ti vo de co me ter cri mes.

No dia 26, o prin ci pal sus pei to do cri me se apre sen- 
tou na Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te ção à
Pes soa (SHPP). Em de poi men to o ho mem te ria as su mi- 
do a au to ria do dis pa ro que ti rou a vi da do pu bli ci tá rio,
além de iden ti fi car os ou tros dois ocu pan tes do car ro.

A ar ma usa do no cri me foi um re vól ver ca li bre 38, que
es ta va em po der de um dos ocu pan tes do veí cu lo. A po- 
lí cia ain da con ti nua na bus ca dos ou tros dois en vol vi dos
no cri me e da ar ma usa da pa ra ma tar a ví ti ma.

BALSAS

Homem é preso após
matar ex-cunhada

MARIA TENTAVA SEPARAR CONFUSÃO ENTRE A IRMÃ E O EX

A po lí cia pren deu um ho mem sus pei to de as sas si nar
a ex-cu nha da, du ran te uma dis cus são. O ho mem de 42
anos foi pre so na tar de de on tem, ter ça-fei ra, dia 30 de
ju nho, na ci da de de For ta le za dos No guei ras, lo ca li za da
no sul do Ma ra nhão.

A ví ti ma, Ma ria Rai mun da dos San tos Cos ta, foi mor- 
ta na zo na ru ral de Bal sas, dis tan te cer ca de 810 km de
São Luís. De acor do com in for ma ções da Po lí cia Ci vil,
Ma ria Rai mun da foi mor ta após ser atin gi da com um ti- 
ro. Ela ten ta va se pa rar uma dis cus são en tre o au tor do
dis pa ro e a ir mã de la, que é ex-com pa nhei ra do sus pei- 
to. As du as, Ma ria Rai mun da e a ir mã, es ta vam em uma
chá ca ra na zo na ru ral de Bal sas, quan do o sus pei to che- 
gou ao lo cal. Ele es ta va com du as ar mas de fo go e co me- 
çou a dis cu tir com a ex-com pa nhei ra, pois não acei ta va
a se pa ra ção.

Du ran te a dis cus são ele dis pa rou um ti ro, que atin giu
Ma ria Rai mun da. Após ati rar na ex-cu nha da, o ho mem
ain da ten tou ati rar na ex-mu lher, mas er rou.

Ele fu giu e Ma ria Rai mun do foi so cor ri da, mas não re- 
sis tiu ao fe ri men to e mor reu.

O ca sal es ta va se pa ra do há dois anos e o sus pei to não
acei ta va a se pa ra ção. O sus pei to do cri me já ti nha ten ta- 
do uma re con ci li a ção com ex-com pa nhei ra, mas ela
não quer mais o re la ci o na men to. (S.D)

São Luís, quarta-feira, 1 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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também foram desenvolvidas de pequenos empresários e trabalhadores informais

Pro gra mas e pan de mia

BENEFÍCIO

Renda Brasil vai chegar
a 31 milhões de pessoas

O Ren da Bra sil é o pro gra ma de
ren da mí ni ma per ma nen te que irá
am pli ar o Bol sa Fa mí lia, além de uni- 
fi car ou tros pro gra mas do Go ver no
Fe de ral, co mo o Fun do de Am pa ro ao
Tra ba lha dor e o Se gu ro De fe so. A ini- 
ci a ti va pa ga rá em tor no de R$ 200 e R$
300 aos be ne fi ciá ri os.

Sua abran gên cia atin gi rá ain da
mais fa mí li as de bai xa ren da com cri- 
an ças ou fi lhos na es co la. Atu al men te,
são mais de 13,5 mi lhões con tem pla- 
dos pe lo Bol sa Fa mí lia. O va lor pa go
va ria en tre R$ 89 e R$ 205.

No no vo pro gra ma de trans fe rên cia
de ren da, es se nú me ro po de su bir pa- 
ra 31 mi lhões de ci da dãos be ne fi ci a- 
dos.

Par te des se con tin gen te in clui rá
aque les que re ce bem o au xí lio emer- 
gen ci al, cer ca de 20 mi lhões, mais 11

mi lhões com di rei to ao Bol sa Fa mí lia.
Se gun do in for ma ções do Mi nis té- 

rio da Eco no mia, no vas es tra té gi as
tam bém fo ram de sen vol vi das ao pu- 
bli co de 25 mi lhões de pe que nos em- 
pre sá ri os e tra ba lha do res in for mais.

Por meio da cha ma da Car tei ra Di- 
gi tal Ver de e Ama re la, o no vo pro gra- 
ma ser vi rá co mo uma es pé cie de
“ram pa” de aces so so ci al aos ci da dãos
que de se jam sair da as sis tên cia do au- 
xí lio emer gen ci al pa ra ini ci ar o pro- 
ces so de in clu são no mer ca do de tra- 
ba lho e for ma li za ção do em pre go.

O agra va men to da cri se fi nan cei ra
em ra zão do no vo co ro na ví rus aca bou
mos tran do a ne ces si da de de for ta le ci- 
men to dos pro gra mas so ci ais. Atu al- 
men te, o go ver no pa ga a ter cei ra par- 

ce la do au xí lio emer gen ci al de R$ 600,
as sim co mo a pri mei ra e a se gun da
aos apro va dos em lo tes di fe ren tes.

A ex pec ta ti va é que a apro va ção de
três no vas ro da das de R$ 500, R$ 400 e
R$ 300 de va acon te cer den tre os pró- 
xi mos di as no Con gres so. De acor do
com o go ver no, a ideia de es ca lo na-
men to dos va lo res ser ve pa ra “pre pa- 
rar” o be ne fi ciá rio pa ra o en cer ra- 
men to do pro gra ma, sem que is so se ja
fei to de for ma sú bi ta.

Com a pos sí vel que da de 9% do PIB
bra si lei ro, pre vis ta pe lo Fun do Mo ne- 
tá rio In ter na ci o nal, o Ren da Bra sil é a
apos ta da equi pe econô mi ca no so- 
cor ro aos vul ne rá veis e a ten ta ti va de
evi tar uma que da ain da mai or da eco- 
no mia que, se gun do Pau lo Gue des,
atu al mi nis tro da Eco no mia, po de rá
ser ain da mais gra ve.

NÃO PERCA!

Edital de concurso para diplomata é publicado
O edi tal do no vo con cur so Ins ti tu to 

Rio Bran co pa ra a car rei ra de di plo- 
ma ta já foi pu bli ca do. O do cu men to 
es tá na edi ção do diá rio ofi ci al da 
União e ofer ta é de 25 va gas, sen do 5 
des ti na das a can di da tos com de fi ci- 
ên cia fí si ca e 2 pa ra ne gros.

Pa ra con cor rer é ne ces sá rio pos suir 
for ma ção de ní vel su pe ri or em qual- 
quer área, com re mu ne ra ção ini ci al 
de R$ 19.199,06 e au xí lio ali men ta ção 
de R$ 458. As ins cri ções se rão re ce bi- 
das no pe río do de 6 de ju lho a 9 de 
agos to.

Aos ser vi do res da car rei ra de di plo- 
ma ta in cum bem, nos ter mos do art. 
3º da lei nº 11.440/2006, ati vi da des de 
na tu re za di plo má ti ca e con su lar, em 
seus as pec tos es pe cí fi cos de re pre- 
sen ta ção, ne go ci a ção, in for ma ção e 
pro te ção de in te res ses bra si lei ros no 
cam po in ter na ci o nal.

Sai ba co mo se ins cre ver
As ins cri ções do con cur so Ins ti tu to 

Rio Bran co po de rão ser fei tas so men- 
te pe la in ter net, na pá gi na ele trô ni ca 
da ban ca or ga ni za do ra, o Ins ti tu to 
Ame ri ca no de De sen vol vi men to (Ia- 
des), que é www.ia des.com.br. A ta xa

AS INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO DEVEM SER REALIZADAS ATÉ O DIA 11 DE AGOSTO

DIVULGAÇÃO

se rá de R$ 224, que po de rá ser pa ga 
até o dia 11 de agos to.

O can di da to que pos suir côn ju ge 
de na ci o na li da de es tran gei ra te rá sua 

ins cri ção de for ma con di ci o nal, so- 
men te sen do efe ti va men te con si de ra- 
da após au to ri za ção do mi nis tro de 
es ta do de re la ções ex te ri o res.

ESTUPRO

Preso suspeito de abusar da enteada de 11 anos
Um ho mem de 57 anos foi pre so

por sus pei ta de es tu pro de vul ne rá vel.
O ca so foi re gis tra do na Rua Pa rá, em
Im pe ra triz. A mãe da ví ti ma de nun ci- 
ou o fa to e in for mou à Po lí cia Mi li tar
que o sus pei to se ria com pa nhei ro de- 
la e pa das tro da ga ro ta de 11 anos. Ela
re ve lou aos PMs que co me çou a des- 
con fi ar da si tu a ção, quan do olhou, no
ce lu lar do com pa nhei ro, uma fo to da
fi lha des pi da. A me ni na con fir mou
que o sus pei to a for ça va a ter re lações
se xu ais. Ele foi de ti do, en ca mi nha do à
de le ga cia. (S.D)

• Nas ci dos em ju lho: re ce bem a par tir de 16 de ju lho de
2020
• Nas ci dos em agos to: re ce bem a par tir de 18 de agos to
de 2020
• Nas ci dos em se tem bro: re ce bem a par tir de 15 de se -
tem bro de 2020
• Nas ci dos em ou tu bro: re ce bem a par tir de 14 de ou tu -
bro de 2020
• Nas ci dos em no vem bro: re ce bem a par tir de 17 de no -
vem bro de 2020
• Nas ci dos em de zem bro: re ce bem a par tir de 15 de de -
zem bro de 2020
• Nas ci dos em ja nei ro: re ce bem a par tir de 19 de ja nei ro
de 2020
• Nas ci dos em fe ve rei ro: re ce bem a par tir de 19 de ja -
nei ro de 2021
• Nas ci dos em mar ço: re ce bem a par tir de 11 de fe ve rei -
ro de 2021
• Nas ci dos em abril: re ce bem a par tir de 11 de fe ve rei ro
de 2021
• Nas ci dos em maio: re ce bem a par tir de 17 de mar ço de
2021
• Nas ci dos em ju nho: re ce bem a par tir de 17 de mar ço
de 2021

• Fi nal da ins cri ção 0: re ce bem a par tir de 16 de ju lho de
2020
• Fi nal da ins cri ção 1: re ce bem a par tir de 18 de agos to
de 2020
• Fi nal da ins cri ção 2: re ce bem a par tir de 15 de se tem -
bro de 2020
• Fi nal da ins cri ção 3: re ce bem a par tir de 14 de ou tu bro
de 2020
• Fi nal da ins cri ção 4: re ce bem a par tir de 17 de no vem -
bro de 2020
• Fi nal da ins cri ção 5: re ce bem a par tir de 19 de ja nei ro
de 2021
• Fi nal da ins cri ção 6 e 7: re ce bem a par tir de 11 de fe ve -
rei ro de 2021
• Fi nal da ins cri ção 8 e 9: re ce bem a par tir de 17 de mar -
ço de 2021

• Ter tra ba lha do de car tei ra as si na da no ano-ba se de re -
fe rên cia (nes se ca so 2019) por pe lo me nos trin ta di as
(um mês)
• Ter re ce bi do a mé dia de até dois sa lá ri os mí ni mos por
mês du ran te o pe río do de exe cu ção da fun ção
• Pos suir ins cri ção há pe lo me nos cin co anos no
PIS/Pa sep
• Es tar com os da dos cor re ta men te in for ma dos na Re la -
ção de In for ma ções So ci ais (Rais), de res pon sa bi li da de
do em pre ga dor

• PIS – Cai xa Econô mi ca Fe de ral: apli ca ti vo Cai xa Tra -
ba lha dor, si te da Cai xa ou aten di men to pe lo te le fo ne
0800 726 0207
• Pa sep – Ban co do Bra sil: de for ma pre sen ci al em al gu -
ma agên cia da ins ti tui ção ou pe los te le fo nes 4004-0001
(ca pi tais e re giões me tro po li ta nas), 0800 729 0001 (de -
mais ci da des) e 0800 729 0088 (de fi ci en tes au di ti vos)

GRA NA EX TRA

Abo no PIS/Pa sep
é li be ra do pa ra
sa ques

Tra ba lha do res com di rei to ao abo no sa la ri al PIS/Pa- 
sep co me çam a re ce ber o be ne fí cio a par tir des ta se ma- 
na. Ini ci al men te, os con tem pla dos in clu em ape nas
aque les que pos su em con ta na Cai xa Econô mi ca Fe de- 
ral (CEF) e Ban co do Bra sil (BB). De mais par ti ci pan tes
se gui rão o cro no gra ma que tem iní cio no dia 16 de ju- 
lho.

En quan to o PIS é des ti na do aos fun ci o ná ri os de em- 
pre sas pri va das, o Pa sep é de di ca do aos ser vi do res da
ini ci a ti va pú bli ca. Em am bos os ca sos, os va lo res de pa- 
ga men to são os mes mo, va ri an do en tre R$ 88 e R$ 1.045
em 2020. A par tir do pró xi mo ano, po dem ha ver re a jus- 
tes.

Or dem dos pa ga men tos
De acor do com o ca len dá rio ge ral do be ne fí cio, os re- 

pas ses acon te cem con for me a da ta de nas ci men to (PIS)
ou nú me ro fi nal de ins cri ção (Pa sep). Nes se ca so, nas ci- 
dos en tre ju lho e de zem bro ou com dí gi to ter mi na do
en tre 0 e 4 po de rão sa car ain da es te ano. Já aque les que
nas ce ram en tre ja nei ro e ju nho ou pos su em o nú me ro
fi nal de ins cri ção en tre 5 e 9 re ce be rão ape nas em 2021.

Pa ra não ter mais dú vi das, con fi ra o ca len dá rio com- 
ple to abai xo:

PIS – Pa ra quem tra ba lha em em pre sa pri va da

Pa ra quem tra ba lha em se tor pú bli co

Va le res sal tar que em to dos os ca sos, o pra zo fi nal pa- 
ra o sa que é até 30 de ju nho de 2021.

Quem tem di rei to ao abo no sa la ri al?
As re gras de con ces são do be ne fí cio são cla ras e es pe- 

cí fi cas. Ve ja a se guir:

Pa ra sa ber se tem di rei to ao be ne fí cio, o ci da dão po de
con sul tar al guns dos ca nais de aten di men to li ga dos aos
res pec ti vos ban cos:

São Luís, quarta-feira, 1 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Cotação – Comercial C. R$ 5,4387 | V. R$ 5,44 – Turismo C. R$ 5,24| V. R$ 5,68 – Euro C. R$ 6,1274 | V. R$ 6,1319 - Libra C. R$ 6,7602 | V. R$ 6,7632 – Poupança 0,5000%

Maré –    1ª  Preamar  – 18:01 3:17 5,3 m|  1ª  –  Baixamar  –9:49 0,8 m| 2ª Preamar –15:53 5,1 m 2ª Baixamar – 22:10 1,1 m |   Loteria –  Quina – 5301 (30/06/2020) – 29-68-69-75-80 | 
Lotomania– 2087 (30/06/2020) 01-04-07-09-11-23-24-30-36-37-47-51-52-56-59-65-67-75-82-953|  Dia de Sorte – 323 (30/06/2020) Mês:   AGOSTO -01-09-24-25-27-29-30| 

Timemania –1504 (30/06/2020) – VASCO DA GAMA/RJ –  03-16-30-39-41-47-61 |   Dupla Sena – 2098 (30/06/2020) – 1º  11-26-28-30-36-44|  2º 01-06-14-23-26-30 |

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

24° – 32°
Manhã Tarde Noite

Justiça Federal reafirma legalidade da
obra de prolongamento da Avenida Litorânea

Bancada do PTB 
pede à Executiva
Nacional para rever 
posição e adiar 
eleições, informa 
Pedro Lucas

Edivaldo anuncia 
pagamento
de junho e 
antecipação
da 1ª parcela
do 13º salário

Governo
anuncia que 
aulas presenciais 
no MA poderão
retornar a partir 
de 3 de agosto

Senado aprova 
projeto das 
fakenews e 
texto segue 
para a Câmara 
Federal

 PÁG. 3 INFORME JP – PÁG. 3  PÁG. 4  PÁG. 12

PÁG. 11

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do governo federal, mostram que o Maranhão é o estado nordestino que teve a menor 
perda de empregos com carteira assinada durante a pandemia do coronavírus. Isso vale tanto para o acumulado do ano quanto no mês de maio. 

PÁG. 2

MA É O ESTADO DO NORDESTE QUE
MENOS PERDEU EMPREGO NA CRISE
DO CORONAVÍRUS, MOSTRA CAGED

Edivaldo vistoria obras de 
urbanização do entorno
do canal Cohab/Cohatrac
 
O prefeito Edivaldo Holanda Junior investe no maior programa de 
infraestrutura da história de São Luís com um grande pacote de obras que 
estão mudando o aspecto urbanístico da capital. Uma delas é a urbanização 
do canal Cohab/Cohatrac, obra vistoriada nessa terça-feira (30). PÁG. 9

No canal Cohab/Cohatrac estão sendo construídas praças de lazer e 
esporte, quadras poliesportivas, academias de ginástica ao ar livre e 
campo de futebol society com gramado sintético, além de serviços de 
drenagem e outras benfeitorias.

Gastão lamenta MEC 
ser tratado de “forma 
desprezível” pelo governo 
e propõe nome que tenha 
diálogo

                              PÁG. 11

Pandemia 
cancela a 93ª 
edição da Festa 
de São Marçal
no bairro do 
João Paulo
Tradicionalmente realizado no dia 30 de junho, como encerramento das festas juninas em São Luís, 
a Festa de São Marçal teve a edição 2020 suspensa devido à pandemia de Covid-19. Em 93 anos 
de história, essa teria sido a primeira vez que a Festa de São Marçal não aconteceu.  PÁG. 5
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 Nessa terça-feira (30), a Avenida São Marçal estava tomada por veículos, no lugar da multidão que 
sempre prestigia o encontro de bois de matraca

Faixas colocadas pelo 24º BIL lembravam a importância de 
ficar em casa e de se ter paciência, neste tempo de pandemia



Política
S Ã O  L U Í S  –  M A R A N H Ã O  | Q U A R T A - F E I R A  |  1 º  D E  J U L H O  D E  2 0 2 0  |  J O R N A L  P E Q U E N O

3
redacao@jornalpequeno.com.br | www.jornalpequeno.com.br

Informe JP

Miudinhas
• Os membros do TRE-MA reúnem-se por videoconferência (com 
transmissão ao vivo pelo canal TRE-MA do Youtube) para julgamento 
de processos no mês de julho 2020 nos dias 6 (15h), 7 (9h e 15h), 13 
(15h), 14 (9h e 15h), 16 (15h) e 20 (15h).

• As pautas ficam disponíveis na guia “serviços judiciais” do endereço 
eletrônico www.tre-ma.jus.br.

• Apenas uma cidade do Maranhão ainda não registrou casos de 
coronavírus.

GIL MARANHÃO

Após ouvir especialistas em 
Direito Eleitoral e da área da 
saúde, técnicos e o próprio 
presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministro Luís 
Roberto Barroso, a bancada do 
PTB na Câmara dos Deputados 
decidiu pelo adiamento das 
eleições municipais de outubro 
para novembro.
O anúncio foi feito, nessa terça-
feira (30), pelo líder do PTB 
na Câmara, deputado federal 
Pedro Lucas Fernandes (MA). 
O parlamentar maranhense 
encaminhou pela manhã oficio ao 
presidente nacional do partido, 
Roberto Jefferson, informando da 
decisão do colegiado. No inicio 
de junho, a Executiva Nacional 
da legenda fechara questão 
sobre a manutenção das eleições 
municipais em outubro.
“A bancada do PTB fará um 
manifesto para que a gente 
possa estar agindo dentro de um 
alinhamento com a Executiva 
Nacional do partido”, observou 
o líder petebista à reportagem do 
Jornal Pequeno, em Brasília.
No ofício a Jefferson, Pedro Lucas 
informa que após a reunião com a 

bancada para tratar do tema “pude 
constatar que o sentimento de 
ampla maioria dos deputados é no 
sentido de apoiar a alteração do 
calendário das eleições municipais 
de 2020, em razão da pandemia 
do coronavírus (Covid-19), de 
acordo com as datas aprovadas 
pela PEC 18/2020, do Senado 
Federal. Primeiro turno: no 
dia 15 de novembro; segundo 
turno, onde houver: dia 19 de 
novembro.”
“Após debater com líderes 
partidários, técnicos e presidente 
do TSE, reuni os deputados 
federais do PTB na segunda, 29, 
e, por maioria significativa, a 
bancada pediu que a Executiva 
Nacional reveja o posicionamento 
em relação à data de 4 de 
outubro”, reforçou.
Segundo especialistas da área 
da saúde, há sinalização de 
agravamento da pandemia nos 
próximos meses, até outubro. 
“Há lugares em que os casos 
estão voltando e é motivo de 
preocupação de todos nós. Temos 
que ver sempre, em primeiro 
lugar, a vida das pessoas e a 
segurança sanitária do todo o 
processo eleitoral”, enfatizou 
Fernandes.

Bancada do PTB pede à Executiva para 
rever posição e adiar eleições para 15 de 
novembro, diz Pedro Lucas

Pedro Lucas enviou ofício à direção do partido comunicando posição 
do colegiado pelo adiamento das eleições municipais
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O deputado federal Márcio Jerry 
(PCdoB-MA) reagiu, nessa 
terça-feira (30), à notícia da 
prisão de integrantes do Escritório 
do Crime, grupo formado por 
policiais, ex-policiais e milicianos 
investigados pelos assassinatos 
de Marielle Franco e Anderson 
Gomes. Para o parlamentar, as 
prisões são um passo importante 
para desvendar os verdadeiros 
envolvidos no crime.
“O cerco se fecha no caso 
Marielle. Esperança de que logo 
toda a verdade venha à tona e 
justiça seja feita”, declarou o 
parlamentar.
Pela manhã, o Ministério Público 
e a Polícia Civil cumpriram 
quatro mandados de prisão e 
20 de busca e apreensão contra 
a milícia. O principal alvo, 

segundo o jornal O Globo, é 
Leonardo Gouvêa da Silva, o 
Mad, substituto do ex-capitão do 
Batalhão de Operações Policiais 
Especiais (Bope), Adriano 
Magalhães da Nóbrega, à frente 
da organização criminosa. “Não 
tenho nada com a morte da 
Marielle”, disse Mad assim que 
foi anunciada a sua prisão.
Deflagrada em 18 de junho, a 
Operação Anjo, coordenada pelo 
Ministério Público do Rio de 
Janeiro, fez novas revelações 
sobre o elo entre a família do 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), o ex-assessor do senador 
Flávio Bolsonaro (Republicanos-
RJ), Fabrício Queiroz e o grupo 
de extermínio.
Segundo o Ministério Público, 
ex-assessor da família 

presidencial mantinha influência 
sobre grupo paramilitar e tentou 

elaborar plano de fuga junto a 
milicianos.

Prisão de integrantes do “Escritório do Crime” 
é passo importante para desvendar caso 
Marielle, avalia Jerry

Para Márcio Jerry, o cerco se fecha no caso Marielle.

Aprovado PL que normatiza situação
de servidor à disposição do MPE
A Assembleia Legislativa 
aprovou, nessa terça-feira (30), 
projeto encaminhado pelo 
procurador-geral de Justiça, 
Eduardo Nicolau, modificando 
a redação do Art. 11-C da Lei 
nº 8.077, de 07 de janeiro de 
2004, que dispõe sobre a criação 
de Carreira e Cargos de Apoio 
Técnico-Administrativo do 
Ministério Público do Estado 

do Maranhão, fixa os valores 
de sua remuneração e dá outras 
providências. A sessão foi 
conduzida pelo presidente da 
Casa, Othelino Neto, e o texto 
segue agora para a sanção 
governamental.
Pelo projeto, o Art. 11-C da 
Lei nº 8.077 estabelece que 
o servidor efetivo colocado 
à disposição do Ministério 

Público, quando nomeado 
para função em comissão, 
perceberá a remuneração de 
seu cargo de origem, acrescida 
de 85% do vencimento do 
cargo comissionado, a título 
de representação, não podendo 
a soma dessa verba com a 
remuneração do cargo de origem 
exceder o teto constitucional.
De acordo com o texto anterior, 

o servidor efetivo colocado 
à disposição do MP, quando 
nomeado para cargo em comissão, 
percebia a remuneração de seu 
cargo de origem, acrescida de 
85% do vencimento do cargo 
comissionado, sendo que a soma 
dos seus ganhos não poderia 
ultrapassar o vencimento do cargo 
comissionado de diretor-geral. 

GIL MARANHÃO

Autor da emenda que incluiu no 
projeto de Auxílio Emergencial da 
Cultura o São João do Maranhão, 
o deputado federal Bira do 
Pindaré comemorou, nessa terça-
feira (30), em sessão virtual da 
Câmara, a sanção da lei Aldir 
Blanc.
“O São João, maior festa 
popular de São Luís e de todo o 
Maranhão, não poderia ficar de 
fora dessa lei. Portanto, os grupos 
de Bumba meu boi, de Tambor de 
Crioula, de Cacuriá, Quadrilhas, 
Cantorias e Danças Juninas
em geral estão contempladas 

nesse projeto, por força de 
uma emenda que apresentei 
quando da análise da matéria na 
Câmara, e que foi aprovada pelos 
congressistas”, observou Bira.
O parlamentar maranhense 
também destacou a luta, 
envolvimento e mobilização 
de artistas e demais produtores 
culturais na luta pela aprovação 
do projeto.
“Acredito que foi a maior 
mobilização do setor da cultura 
em torno da aprovação e sanção 
da Lei Aldir Blanc, inclusive com 
uma proposta de minha autoria 
que incluiu o São João”, acentuou.

Bira destaca contemplação das brincadeiras
juninas do Maranhão na Lei Aldir Blanc

Bira comemora inclusão do São João do Maranhão na Lei Aldir Blanc

Casos de Covid voltam 
a crescer no MA (I)
Boletim da Secretaria de Estado 
da Saúde divulgado, nessa 
terça-feira, 39, informa que o 
Maranhão registrou 1.482 novos 
casos da Covid-19. Foram 116 
na Ilha de São Luís, 56 em 
Imperatriz e 1.310 nas demais 
regiões do estado. Com isto, o 
Maranhão chega a 80.451 casos, 
no total.
De acordo com o boletim da 
SES, 2.048 pacientes faleceram 
e 61.093 pessoas já estão 
recuperadas.
Casos de Covid voltam 
a crescer no MA (II)
Com isso, há atualmente 17.310 
casos ativos no estado. Já foram 
realizados 164.067 testes e há 
5.088 casos suspeitos e 82.687 
descartados. Já foram infectados 
2.353 profissionais de saúde, 
2.200 estão recuperados e 40 
faleceram.
No boletim de ontem, 36 óbitos 
foram registrados: 12 em São 
Luís, três em São José de 
Ribamar e Santa Inês, cada um; 
dois em Tutóia.
Uma morte aconteceu nos 
municípios de Alto Alegre do 
Maranhão, Pindaré-Mirim, 
Imperatriz, Dom Pedro, Bom 
Jardim, Brejo, Bom Jesus das 
Selvas, Altamira do Maranhão, 
Magalhães de Almeida, Porto 
Franco, Lago do Junco, Colinas, 
Vargem Grande, Barreirinhas, 
Porto Rico e Lago da Pedra, 
cada um.
Casos de Covid voltam 
a crescer no MA (III)
O boletim da SES registra, 
ainda, que 16.392 pacientes 
estão em isolamento domiciliar.
Destes, 554 pessoas se 
encontram em enfermarias: 63 
na rede particular de saúde e 491 
na rede pública.
Em Unidades de Tratamento 
Intensivo (UTIs), estão 
internados 364 pacientes, sendo 
51 na rede particular e 313 na 
rede pública de saúde.
Apoio aos entregadores de 
aplicativos
O deputado federal Márcio 
Jerry declarou apoio aos 
“Entregadores AntiFascistas”, 
movimento de entregadores 
de aplicativos como iFood, 
UberEats e Rappi, que convocou 
paralisação nacional para esta 
quarta-feira (1º), reivindicando 
melhores condições de trabalho.
“A paralisação chama a atenção 
do Brasil para milhares de 
trabalhadores que precisam de 
direitos garantidos. Por isso 
declaro apoio à mobilização 
dos entregadores de serviços de 
aplicativos e similares”, afirmou 
o parlamentar.
Os motoboys e ciclistas 
chamaram a greve para 
reivindicar mais segurança, 
alimentação durante a jornada 
de trabalho e taxas justas no 
pagamento das corridas.
STJ bloqueia contas 
de governador (I)
Na decisão de ontem, 30, que 
autorizou a prisão de oito 

pessoas por fraude em compras 
de respiradores no Amazonas, 
o ministro Francisco Falcão, 
do STJ, também determinou o 
bloqueio de bens e das contas do 
governador Wilson Lima.
Além de buscas na casa dele. A 
Polícia Federal pediu a prisão 
do governador, mas o ministro 
negou.
De acordo com as investigações, 
Wilson Lima era o “principal 
comandante” do esquema, que agia 
“sob comando e orientação” dele.
STJ bloqueia contas 
de governador (II)
As investigações apontam que 
as fraudes aconteceram por meio 
de um esquema de triangulação: 
uma empresa de vinhos comprou 
os respiradores por R$ 2,4 
milhões de uma empresa de 
saúde que já fornecia para o 
governo.
Depois revendia os 
equipamentos por R$ 2,9 
milhões ao governo do estado 
e repassava o dinheiro à 
companhia de saúde.
Segundo o ministro Falcão, 
embora não haja, agora, motivos 
para decretar a prisão cautelar 
de Wilson Lima, há diversas 
evidências do envolvimento dele 
no esquema. (O Antagonista)
Avião da PF 
desembarca em 
Teresina
A aterrissagem de um avião da 
Polícia Federal, nessa terça-
feira, 30, no Aeroporto de 
Teresina, provocou uma série 
de especulações na cidade. A 
aeronave é geralmente utilizada 
pela PF quando se trata de 
grandes operações policiais.
Portais teresinense, como o 
“Teresina Diário”, entraram em 
contato com o aeroporto Senador 
Petrônio Portella para saber 
o motivo do desembarque do 
avião da PF em solo piauiense, 
mas foram informados de que se 
trata de operação sigilosa.
Pessoas que estão sendo 
investigadas no Piauí ficaram 
muito apreensivas com a 
chegada do comboio aéreo da 
Polícia Federal no estado.
Atividades presenciais 
no TRE-MA
O Comitê de Gerenciamento 
para retomada progressiva dos 
trabalhos presenciais do TRE-
MA apresenta, hoje, 01, às 16h, 
ao presidente Tyrone Silva, o 
plano de retomada das atividades 
presenciais previsto para a 
secretaria e zonas eleitorais do 
estado.
O plano contempla juízes, 
servidores, estagiários e 
colaboradores, estabelecendo 
diretrizes, estratégias e ações para 
retomada do trabalho presencial 
de forma segura, progressiva 
e gradual, em decorrência do 
transcurso do período crítico das 
contaminações pelo COVID-19 
anunciado pelas autoridades 
locais.
As medidas abordam regras 
para o distanciamento social, 
higienização ambiental, 
proteção pessoal, comunicação, 
monitoramento, entre outras.

Edivaldo anuncia salário de junho
e antecipação da 1ª parcela do 13º
O prefeito Edivaldo Holanda Junior anunciou, nessa terça-feira, 30, que 
pagará o salário de junho dos servidores municipais na próxima sexta-
feira (03). E também que já no dia 17 de julho estará disponível em 
conta a primeira parcela do 13º salário do funcionalismo municipal.
A assessoria do prefeito ressalta que em meio uma crise econômica 
Edivaldo mantém seu compromisso em pagar em dia o vencimento dos 
servidores “e ainda antecipa uma parcela do 13º salário, enquanto outras 
capitais que já haviam anunciado o pagamento voltaram atrás”, ressalta.
Os pagamentos também vão injetar dinheiro na economia da cidade, 
que está começando a retomar suas atividades após quase três meses 
sem movimento em decorrência da pandemia da Covid-19.
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Geral

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020

A Prefeitura Municipal de Açailândia – MA, por meio de seu 
Pregoeiro, torna público aos interessados que fará licitação na 
modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por 
item, visando o registro de preços para a eventual contratação 
de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de medicamentos 
de controle especial, destinados a assistir a rede municipal 
de saúde, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. A 
realização do certame está prevista para o dia 14 de julho de 
2020, às 09h00min – horário de Brasília. O recebimento das 
propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por 
meio eletrônico, no endereço: www.comprasgovernamentais.
gov.br, UASG: 980961 – Prefeitura Municipal de Açailândia – MA. 
O edital completo está à disposição dos interessados nos sites: 
www.acailandia.ma.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.
br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do 
e-mail: licitacao@acailandia.ma.gov.br. Açailândia/MA, 29 de 
junho de 2020. Vitor Magalhães Sampaio. Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020
A Prefeitura Municipal de Açailândia – MA, por meio de seu 
Pregoeiro, torna público aos interessados que fará licitação na 
modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por 
item, visando o registro de preços para a eventual contratação 
de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de medicamentos 
de controle especial, destinados a assistir a rede municipal 
de saúde, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. A 
realização do certame está prevista para o dia 14 de julho de 
2020, às 09h00min – horário de Brasília. O recebimento das 
propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por 
meio eletrônico, no endereço: www.comprasgovernamentais.
gov.br, UASG: 980961 – Prefeitura Municipal de Açailândia – MA. 
O edital completo está à disposição dos interessados nos sites: 
www.acailandia.ma.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.
br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do 
e-mail: licitacao@acailandia.ma.gov.br. Açailândia/MA, 29 de 
junho de 2020.Vitor Magalhães Sampaio. Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 
002/2020 – CPL

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura 
Municipal de Tuntum/MA torna público para conhecimento dos 
interessados que no dia 03 de agosto de 2020 às 14:00 (qua-
torze) horas, na Sala da Comissão, à Rua Frederico Coelho 
nº. 411, Centro, Tuntum/MA, realizará Licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo menor preço, tendo por 
objeto Contratação de empresa especializada em obras e servi-
ços de engenharia para Construção de escola de 06 (seis) salas 
no povoado Creoli do Bina no município de Tuntum/MA, nos 
termos da Lei nº. 8.666/93 e alterações. Informações: 08:00 às 
12:00 h, de segunda a sexta-feira, o Edital e seus anexos estão 
à disposição no site oficial, página: www.tuntum.ma.gov.br ou 
na sede da CPL, no mesmo local, onde serão também forneci-
dos elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a 
Licitação ou pelo e-mail: licitação@tuntum.ma.gov.br e obtido 
mediante o recolhimento da importância de R$ 20,00 (vinte re-
ais), através de DAM.  Tuntum/MA, 30 de junho de 2020. Chris-
toffy Francisco Abreu Silva - Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 
001/2020 – CPL

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura 
Municipal de Tuntum/MA torna público para conhecimento dos 
interessados que no dia 03 de agosto de 2020 às 09:00 (nove) 
horas, na Sala da Comissão, à Rua Frederico Coelho nº. 411, 
Centro, Tuntum/MA, realizará Licitação na modalidade CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo menor preço, tendo por objeto 
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de 
engenharia para pavimentação asfáltica, drenagem superficial 
e profunda no Residencial Maria Helena no Município de Tun-
tum/MA, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e alterações. Informa-
ções: 08:00 às 12:00 h, de segunda a sexta-feira, o Edital e 
seus anexos estão à disposição no site oficial, página: www.
tuntum.ma.gov.br ou na sede da CPL, no mesmo local, onde 
serão também fornecidos elementos, informações e outros es-
clarecimentos sobre a Licitação ou pelo e-mail: licitação@tun-
tum.ma.gov.br e obtido mediante o recolhimento da importância 
de R$ 20,00 (vinte reais), através de DAM.  Tuntum/MA, 30 de 
junho de 2020. Christoffy Francisco Abreu Silva - Presidente da 
CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2020 
– CPL

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura 
Municipal de Tuntum/MA torna público para conhecimento dos 
interessados que no dia 17 de julho de 2020 às 09:00 (nove) 
horas, na Sala da Comissão, à Rua Frederico Coelho nº. 411, 
Centro, Tuntum/MA, realizará Licitação na modalidade TOMA-
DA DE PREÇOS, do tipo menor preço, tendo por objeto Con-
tratação de empresa especializada em obras e serviços de 
engenharia para Construção de Ginásio Poliesportivo no 
residencial Ana Isabel no município de Tuntum/MA, nos ter-
mos da Lei nº. 8.666/93 e alterações. Informações: 08:00 às 
12:00 h, de segunda a sexta-feira, o Edital e seus anexos estão 
à disposição no site oficial, página: www.tuntum.ma.gov.br ou 
na sede da CPL, no mesmo local, onde serão também forneci-
dos elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a 
Licitação ou pelo e-mail: licitação@tuntum.ma.gov.br e obtido 
mediante o recolhimento da importância de R$ 20,00 (vinte re-
ais), através de DAM.  Tuntum/MA, 30 de junho de 2020. Chris-
toffy Francisco Abreu Silva - Presidente da CPL.

Empresa de engenharia e Estado devem 
recuperar potabilidade de poço da Caema
A empresa “H W Engenharia – 
EPP” e o Estado do Maranhão 
foram condenados por danos 
causados ao meio ambiente e 
à recuperação da potabilidade 
das águas do poço da Caema 
na comunidade do Residencial 
Canudos. A empresa também foi 
condenada a pagar indenização 
por dano moral coletivo, no valor 
de R$ 50 mil.
Os réus devem apresentar, 
no prazo de 90 dias, Plano de 
Recuperação a ser apresentado 
para aprovação nos órgãos 
competentes, que executarão às 
suas próprias custas, no prazo de 
um ano, sob pena de aplicação de 
multa diária de R$ 1 mil reais, a 
ser revertida ao Fundo Estadual 
de Direitos Difusos.
A condenação foi determinada 
pelo juiz Douglas de Melo 
Martins (Vara de Interesses 
Difusos e Coletivos da Ilha de 
São Luís), no julgamento da 
Ação Civil Pública por danos 
ao meio ambiente, ajuizada pelo 
Ministério Público do Estado do 
Maranhão contra a empresa H 
W Engenharia Ltda – EPP e o 
Estado do Maranhão. Na ação, 
o Ministério Público acusou os 
réus de causar danos ao meio 
ambiente, quanto à qualidade 
da água do poço da Caema que 

abastece o Residencial Canudos.
Segundo o MP, conforme 
informações extraídas de 
inquérito policial em trâmite 
perante a 8ª Vara Criminal de 
São Luís, a empresa construiu 
uma fossa séptica na UPA do 
Parque Vitória, em uma distância 
inferior a 100m do poço de água 
da Caema (86m), que abastece a 
comunidade.
No entendimento do juiz, 
o Estado do Maranhão ao 
firmar contrato com a empresa 
de engenharia, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Saúde, deveria fiscalizar as 
obras da empresa contratada, 
o que não aconteceu. “Sendo 
assim, também é responsável 
pelos danos causados, embora 
deva ser executado apenas 
subsidiariamente”, sentenciou. 
O Estado do Maranhão, embora 
citado, não contestou a ação e a 
posterior tentativa de conciliação 
não obteve êxito.
Conforme os autos, no “Boletim 
de Análise de Água”, emitido 
pela Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa) para verificar a 
ocorrência de ilícito ambiental, a 
pedido da Delegacia Especial do 
Meio Ambiente (Dema), foram 
constatadas irregularidades nos 
padrões microbiológicos de 

potabilidade da água que abastece 
o Residencial Canudos.
A empresa alegou que a 
responsabilidade é do Estado do 
Maranhão, pelo eventual prejuízo 
ambiental, pois o objeto da ação 
resultou do cumprimento de 
Contrato Administrativo com 
a Secretaria Estadual de Saúde 
do Maranhão, que informou não 
haver rede de esgoto no local de 
implantação da UPA e definiu 
como solução o sistema de fossa 
e sumidouro.
“A fossa séptica com sistema de 
sumidouro que serve a UPA de 
São José do Ribamar encontra-
se à jusante (parte baixa) da 
captação das águas do Rio da 
Prata, o que torna incabível 
que este sistema seja fator de 
contaminação da captação das 
águas que se dá à montante 
da fossa séptica”, ressaltou a 
empresa.
SENTENÇA 
O juiz fundamentou a decisão no 
artigo 225, §3º, da Constituição 
da República, que prevê o direito 
ao meio ambiente equilibrado e 
a responsabilização de condutas 
consideradas lesivas. Também 
assegurou que a obrigação 
de reparar o meio ambiente 
degradado decorre do artigo 

14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, 
segundo a qual “é o poluidor 
obrigado, independentemente da 
existência de culpa, a indenizar 
ou reparar os danos causados 
ao meio ambiente e a terceiros, 
afetados por sua atividade.”.
Segundo a sentença, a análise da 
água demonstra a materialidade 
do dano ambiental, vez que o 
laudo elaborado pela Funasa 
aponta que foram encontrados 
coliformes fecais na água 
analisada e conclui que a 
amostra “não atende aos padrões 
microbiológicos de potabilidade”.
O juiz concluiu que a poluição 
ambiental é “inconteste” e os réus 
não conseguiram se desvencilhar 
do fato desta ter sido causada 
pela conduta dos requeridos. 
“Ademais, pelo porte de uma 
Unidade de Pronto Atendimento, 
seja pela sua magnitude ou pelo 
risco de seus resíduos sólidos 
possuírem agentes patogênicos, 
uma fossa séptica não oferece, 
a meu sentir, uma segurança 
correta no que diz respeito ao 
adequado tratamento ambiental. 
O ideal seria uma Estação de 
Tratamento de Esgotos, cujo 
porte deverá ser indicado pelo 
Plano de Recuperação de 
Áreas Degradadas – PRAD”, 
acrescentou. 

Sítio Leal/Filipinho pedem 
apoio ao Comitê de 
Limpeza Urbana
Transeuntes, moradores, mototaxistas e motoristas de 
aplicativos e das ambulâncias do Samu que precisam 
se deslocar para a avenida dos Africanos pela Rua 
Bralândia (Rua Projetada), no bairro Sítio Leal/Filipinho, 
estão enfrentando dificuldades para transitar devido ao 
fechamento da rua pelo lixo jogado irregularmente por 
prestadores de serviços autônomos e a própria comunidade 
adjacente. 
Situada atrás da subestação da Cemar/Filipinho, próximo à 
Loja Potiguar, a Rua Bralândia, por nunca ter sido asfaltada, 
vem servindo há décadas de local para o descarte irregular 
de lixo. A solicitação de coleta já foi feita há mais de 
dois meses pelo 0800, do Comitê de Limpeza Urbana, da 
Prefeitura de São Luís, mas até o fechamento desta edição o 
serviço não havia sido feito. 

Lixo jogado irregularmente no Sítio Leal está causando transtornos aos 
moradores

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Parceria entre Correios e Serasa facilita a baixa de restrições financeiras
Os cidadãos que estão na base 
de dados de inadimplência do 
Serasa e precisam negociar 
dívidas diretamente com os 
credores, já podem regularizar 
suas pendências financeiras em 
uma das mais de 6 mil agências 
dos Correios espalhadas pelo 
Brasil. A novidade é resultado da 
parceria firmada entre a estatal e 
SerasaExperian para a prestação 
do serviço “Limpa Nome”.
A ideia é dar mais uma opção 
aos consumidores que desejam 
renegociar suas dívidas através de 
pontos físicos, como as agências 
dos Correios. Desta forma, os 
cidadãos têm mais facilidade para 
obter informações sobre sua vida 

financeira e renegociar créditos 
com os mais de 40 parceiros 
dentro da plataforma. Muitas 
destas instituições têm anunciado 
planos emergenciais e condições 
especiais na oferta de crédito, uma 
oportunidade que se mostra ainda 
mais importante nesse contexto da 
pandemia de Covid-19.
Uma vez que a dívida é 
negociada, o cidadão possui 
seus dados retirados do cadastro 
de restrição, tendo, assim, a 
possibilidade de adequar-se 
financeiramente.
Há ainda a possibilidade de 
consulta a acordos que foram 
gerados, para reimpressão de 2º 
via de boletos. Os valores para 

realização do serviço nas agências 
são os seguintes:R$ 3,60, por 
dívida negociada, e;R$ 2,60, por 
consulta a acordos (reimpressão 
de 2º via de boletos).
Por motivos de segurança, 
é obrigatório que o cidadão 
apresente documento de 
identificação oficial que contenha 
o número do CPF.
CENTRAL DE SERVIÇOS

Esta é mais uma parceria a 
integrar o portfólio do Balcão 
do Cidadão dos Correios. A 
empresa já presta vários serviços 
ao cidadão, como emissão de 
CPF; certificado digital; entrada 
no seguro por acidente de trânsito 

(DPVAT); consulta ao SPC/
Serasa; documentos achados 
e perdidos e cadastramento do 
Auxílio Emergencial do governo 
federal.
Por meio do Balcão do Cidadão, 
os Correios estão ampliando 
a parceria com instituições 
públicas e privadas para a 
oferta de serviços e outras 
conveniências em suas agências. 
É uma oportunidade para órgãos 
públicos e empresas que querem 
potencializar a prestação de 
multisserviços, com o benefício 
da infraestrutura e da capilaridade 
das unidades de atendimento da 
estatal.

Marcos Fábio fala nesta quinta-feira sobre o cinema ambulante em São Luís
Você sabia que São Luís foi 
uma das primeiras cidades 
brasileiras a receber o cinema? 
E com ele vieram as fábricas, o 
telefone, a bicicleta o automóvel, 
o protestantismo e o ensino 
feminino e técnico? Essas e 
outras curiosidades sobre os 
primórdios do cinema ambulante 
no Maranhão serão apresentadas 
em vídeo nesta quinta-feira (2), às 
20h, pelo diretor de comunicação 
e vice-reitor da Universidade 
Federal do Maranhão (Ufma), 
Prof. Dr. Marcos Fábio Belo 
Matos.
O vídeo em formato de 
documentário estará disponível 
nas redes sociais (@cultura.
ufma e ufma.cultura) do Projeto 
‘Do Nosso Jeito’, que é uma 

realização da Ufma, por meio 
da Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura (Proec), via Diretoria 
de Assuntos Culturais (Dac). O 
projeto oferece semanalmente 
ao público uma programação 
online multicultural e gratuita 
com apresentações musicais, 

performances artísticas, oficinas 
e palestras de personalidades 
ligadas à cultura maranhense.
Marcos Fábio abordará a ‘História 
do Cinema Ambulante em São 
Luís (1898 a 1909)’, com ênfase 
nos acontecimentos que nortearam 
a chegada do cinema no estado 
e os aparelhos cinematográficos 
que passaram pela capital nesse 
ciclo. “A pesquisa é um recorte 
do percurso que o cinema, nos 
seus primórdios, fez desde a 
invenção, em 1895, em Paris, até 
sua disseminação pelos rincões 
do país. Lança luz sobre a história 
"marginal" do cinema e levanta 
o ciclo do cinema ambulante no 
Maranhão, algo que, antes dela, 
não foi pesquisado”, disse o 
pesquisador.

PREMIAÇÃO
Realizada entre 1998 e 2000, 
a pesquisa ganhou em 2002 
o XXIV Prêmio Literário e 
Artístico Cidade de São Luís, 
na categoria Pesquisa Histórica. 
Pós-doutor em Comunicação pela 
Unisinos e professor associado 
dos cursos de Pedagogia e 
Jornalismo da Ufma/Imperatriz, 
Marcos Fábio é pesquisador 
do Grupo de Pesquisa em 
Linguagem, Discurso, Mídia e 
Educação (Lidime) e do Núcleo 
de Pesquisa em Estratégias de 
Comunicação (Neec) da Ufma. 
Tem livros publicados nas áreas 
de Cinema, Discurso e Literatura 
(poesias, contos, crônicas e 
novelas).

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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ESCLARECIMENTO SOBRE O EDITAL RDC PRESENCIAL 
Nº 001/2020

A Comissão Permanente de Licitação por Regime Diferenciado 
– RDC da Prefeitura Municipal de Açailândia, Estado do 
Maranhão, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista que 
o critério de julgamento das propostas no presente certame é o 
de Menor Preço, conforme disposto no item 2.2 do Edital, com 
fundamento no Art. 18, inciso I da Lei nº 12.462, de 4 de agosto 
de 2011, e considerando o recebimento por esta comissão 
de ofício do Ministério Público solicitando esclarecimentos, 
vem a público informar o que se segue: A cláusula 14.1, que 
versa acerca da pontuação a ser atribuída às propostas, 
seria aplicável somente em caso de julgamento com base 
em proposta técnica, não sendo, portanto, aplicável ao 
presente certame, uma vez que, conforme já dito, a ordem 
de classificação das propostas levará em conta o menor 
preço global, não havendo proposta técnica para pontuar. 
Todas as demais informações do edital ficam ratificadas. Para 
esclarecimentos adicionais, endereçar e-mail para licitacao@
acailandia.ma.gov.br. Comissão Permanente de Licitação por 
Regime Diferencia – RDC da Prefeitura Municipal de Açailândia, 
Estado do Maranhão, em 26 de junho de 2020. Manoel Eduardo 
Rosa Pinheiro Presidente da Comissão – RDC

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ÁREA DO GAPARA
Rua 02, Quadra 02, Nº 13-Conj. Cohatab Gapara.

São Luís,.CEP: 65.0-80-000
CNPJ. 04.014.399/0001-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 Associação de Moradores da Área do Gapara-AMAG. 
Através do presente edital,       convocamos todos os associa-
dos da Associação de Moradores da Área do Gapara-AMAG, 
para uma reunião de Assembleia Geral Ordinária que se se re-
alizará no dia 25/07/2020 das 8:30hs a 16hs, horas  na sede da 
AMAG, sito a rua 02 quadra 02 nº13 conjunto cohatab Gapara 
São Luís MA.  CEP; 65083642, Para delibera a seguinte pauta:
Eleição e posse da nova coordenação Geral da AMAG. Confor-
me os artigos do seu estatuto social: Os Art.  32, 33, 34,
E os Art.do regimento interno: Art.9 ,10,11 e 12:( da AMAG.)
Outros assuntos referentes ao calendário eleitoral da AMAG.

São Luís   01 de julho de 2020
Lindalva Pinto Pereira

Coordenadora Geral da AMAG

ESTADO DO MARANHÃO CARTÓRIO 
DA 2ª ZONA DE REGISTRO CIVIL DAS 
PESSOAS NATURAIS DE SÃO LUÍS

OFICIAL REGISTRADORA ROSSELINE 
PRIVADO RODRIGUES

EDITAL DE PROCLAMAS N° 2002
MATRICULA:

0300070155 2020 6 00007 202 0002002 63
PRAZO 15 DIAS

O OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DA 2ª 
ZONA DA CAPITAL DE SÃO LUÍS FAZ SA-
BER A QUEM INTERESSA QUE RAIMUN-
DO INÁCIO ARAÚJO PEREIRA, NACIONA-
LIDADE BRASILEIRO, NATURAL DE SÂ0 
BENTO-MA, PROFISSÃO MARKEGENT 
DE REDE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, RE-
SIDENTE NESTA CAPITAL, FILHO(A) RAI-
MUNDO ROMUALDO PEREIRA E EMILIA 
MARTINHA ARAÚJO PEREIRA. CLAUDIA-
NE RAMOS DA CRUZ, NACIONALIDADE 
BRASILEIRA, NATURAL DE SÃO LUÍS -MA 
PROFISSÃO MARKEGENT DE REDE, RE-
SIDENTE NESTA CAPITAL, FILHO(A), ES-
TADO CIVILSOLTEIRA JOSÉ CLÁUDIO DA 
CRUZ E ROSA MARIA RAMOS DA CRUZ.
REQUEREM HABILITAÇÃO PARA CASA-
MENTO. QUEM TIVER CONHECIMENTO 
DE ALGUM IMPEDIMENTO E/OU CAUSA 
SUSPENSIVA (ART. 1525 E SEGUINTES 
DO CÓDIGO CIVIL) PODERÁ APRESEN-
TÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE 
CARTÓRIO. DADO E PASSADO ESTE, EM 
30 DE 06 DE 2020.

 São Luís (MA) 30 de 06 de 2020
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PRAZO 15 DIAS
O OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DA 2ª ZONA DA 
CAPITAL DE SÃO LUÍS FAZ SABER A QUEM INTE-
RESSA QUE  SAMIR JOSÉ LOPES SOUZA, NACIO-
NALIDADE BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO LUÍS 
– MA, PROFISSÃO FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
FEDERAL, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, RESIDEN-
TE NESTA CAPITAL, FILHO(A) JOSÉ SABINO DE 
SOUZA FILHO E SANDRA MARIA LOPES SOUZA.
NATALIA KELLY GARCIA MENDES, NACIONA-
LIDADE BRASILEIRA,  NATURAL DE MATINHA-
-MA, PROFISSÃO SECRETARIA ESTADO CI-
VIL SOLTEIRA, RESIDENTE NESTA CAPITAL, 
FILHO(A) JOSÉ CARLOS PEREIRA MENDES E 
GIRLANDIA CUTRIM GARCIA.
REQUEREM HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO. 
QUEM TIVER CONHECIMENTO DE ALGUM IM-
PEDIMENTO E/OU CAUSA SUSPENSIVA (ART. 
1525 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL) PODERÁ 
APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE 
CARTÓRIO. DADO E PASSADO ESTE, EM 30 DE 
06 DE 2020.

 São Luís (MA) 30 de 06 de 2020

 O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que realizará às 14h do 
dia 13 de julho de 2020, no auditório da SEGEP - 4º andar, Av. Jerônimo de Albuquerque, 
Edifício Clodomir Milet, s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220, nesta Capital, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, auferível mediante a MENOR TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO, pelo critério de julgamento por item, objetivando o Registro de Preços para 
contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota, de interesse da 
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão – AGED/MA; Agência Estadual de Pesquisa 
Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão – AGERP; Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão 
– CBMMA; Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do 
Maranhão - FAPEMA; Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos – IMESC; 
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão – IPREV; Instituto de Colonização e 
Terras do Maranhão - ITERMA; Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - MOB; 
Procuradoria Geral do Estado – PGE; Policia Militar do Maranhão – PMMA; Instituto de Promoção e 
Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão - PROCON; Secretaria De Estado Da Agricultura 
Familiar - SAF; Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP; Secretaria De Estado 
Do Esporte e Lazer - SEDEL; Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social - SEDES; Secretaria de 
Estado de Direitos Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP; Secretaria de Estado da 
Educação – SEDUC; Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores - 
SEGEP; Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA; Secretaria de Estado 
da Mulher - SEMU; Secretaria de Estado de Programas de Programas Estratégico - SEPE; Secretaria 
de Estado do Trabalho e Economia Solidária - SETRES; Secretaria de Turismos do Maranhão - 
SETUR; Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA; Secretaria de Segurança Pública do 
Maranhão – SSP; Secretaria de Transparência e Controle do Maranhão – STC; Universidade 
Estadual do Maranhão – UEMA e Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – 
UEMASUL, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de Referência 
(ANEXO I), na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, Lei 
Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011, da Lei Estadual nº 
10.403, de 29 de dezembro de 2015 e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados, na página www.compras.ma.gov.br e no sitio da www.segep.ma.gov.br.

São Luís, 24 de junho de 2020. 
Deimison Neves dos Santos

Secretário Adjunto de Registro de Preços
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Prefeito Edivaldo vistoria urbanização 
do entorno do canal Cohab/Cohatrac
Praças, quadras poliesportivas, academias de ginástica ao ar livre, além de serviços de drenagem 
serão executadas ao longo dos quase 2 km de extensão do canal

O prefeito Edivaldo Holanda 
Junior investe no maior programa 
de infraestrutura da história de 
São Luís com um grande pacote 
de obras que estão mudando o 
aspecto urbanístico da capital. 
Uma delas é a urbanização do 
canal Cohab/Cohatrac, obra que 
o gestor vistoriou nessa terça-
feira (30). No local, estão sendo 
construídas praças de lazer e 
esporte, quadras poliesportivas, 
academias de ginástica ao ar 
livre e campo de futebol society 
com gramado sintético, além de 
serviços de drenagem e outras 
benfeitorias que, no total, chegarão 
a 22 mil m² de área construída 
ao longo dos quase 2 km de 
extensão do canal. A ação integra 
o programa São Luís em Obras.
“Com o amplo pacote de obras 
em execução temos frentes de 
serviço em andamento em várias 
regiões da cidade. São desde 
reforma e construção de praças, 
pavimentação, drenagem, pontes, 
unidades de saúde, escolas, 
enfim, temos um volume muito 
grande de obras em execução 
pelos bairros de São Luís. Na 
região do Cohatrac, temos esta 
grande intervenção urbana e de 
infraestrutura, que vai propiciar 
mais lazer e mobilidade para a 
comunidade. Este local, que estava 
abandonado há anos, agora, vai 
se tornar um polo de práticas 
esportivas, atendendo a uma 
demanda antiga da comunidade 
e solucionando um problema 
histórico também, que é a questão 
dos alagamentos na área”, 
ressaltou o prefeito Edivaldo que 
estava acompanhado da primeira-
dama Camila Holanda e do 
presidente do Instituto Municipal 
de Paisagem Urbana (Impur), 
Fábio Henrique Carvalho.

As obras no canal Cohab/
Cohatrac estão sendo coordenadas 
pelo Impur. “Este era um local 
descampado que a gestão 
do prefeito Edivaldo está 
transformando, dando uma 
nova vida. O canal da Cohab/
Cohatrac está dividido em cinco 
áreas, sendo que hoje estamos 
urbanizando a área 4, que está 
com obras mais avançadas, 
onde estamos construindo cerca 
de 7 mil m² de benfeitorias 
como quadras poliesportivas, 
passeios, academias ao ar livre. 
Paralelamente, já estão em 
andamento as primeiras ações 
nas áreas 1 e 5. No somatório, 
chegaremos a 22 mil m² de 
construções na região”, explicou 
Fábio Henrique Carvalho.
A previsão é de que, até o fim 
do ano, seja entregue para 
comunidade um complexo de 
quadras, pistas de caminhada, 

paisagismo renovado, iluminação 
moderna e a recomposição de um 
canal auxiliar de drenagem com 2 
km de extensão, para minimizar 
os impactos do período de 
chuvas. “Esta é uma reivindicação 
antiga de toda a comunidade, 
principalmente a questão da 
drenagem e das melhorias no 
canal de escoamento, pois há 
historicamente um problema 
de alagamentos de imóveis e 
residências em períodos de chuva 
nesta região”, comentou Émerson 
Roberto Cunha, morador da área 
há 40 anos.
MAIS AÇÕES
A região que compreende Cohab 
e Cohatrac terá mais de 30 novas 
praças, além de outras ações do 
programa São Luís em Obras, 
como asfaltamento de ruas e 
avenidas. No Cohatrac, por 
exemplo, já foram beneficiadas 

mais de 40 vias do bairro e 
adjacências, em cerca de 12 km de 
asfalto.
Ressalte-se que, além do Cohatrac, 
no quesito pavimentação, por 
toda a toda a cidade, a Prefeitura 
já asfaltou mais de 80 bairros 
contemplando mais de mil 
ruas em bairros como Vinhais, 
Planalto Anil, Angelim, Cohajap, 
Bela Vista, Cohama, Rio Anil, 
Alemanha, Ipase, Vila Bacanga, 
Filipinho, Camboa, Liberdade 
Sacavém, Planalto Pingão, 
Recando dos Vinhais, Centro, 
João Paulo, Coheb, Sacavém, 
Tirirical, São Francisco, Ilhinha, 
Ponta do Farol, Renascença, 
Vila Jaguarema, Santo Antônio, 
Pirapora, Tiradentes, Maria 
Aragão, Alexandra Tavares, 
Orquídea, Santa Efigênia, 
Geniparana, Alto da Esperança, 
Vila Industrial e Vila Primavera e 
outros.

Prefeito Edivaldo vistoriou ontem (30) a obra de urbanização do entorno do canal Cohab/Cohatrac, que é 
mais uma ação do programa São Luís em Obras

BINÉ MORAIS

O Ministério Público do Maranhão 
vai reiniciar gradualmente as 
atividades presenciais nesta 
quarta-feira, 1º de julho. A 
reabertura seguirá protocolos de 
biossegurança com objetivo de 
garantir a execução do trabalho 
e evitar a disseminação do 
coronavírus.
As atividades presenciais da 
Procuradoria Geral de Justiça, 
Promotorias de Justiça e demais 
unidades do MPMA serão 
realizadas com turno único de 
trabalho, das 8h às 13h.
Todas as unidades ministeriais e 
setores administrativos deverão 
realizar a adequação do espaço, 
quando houver necessidade, a fim 
de assegurar o distanciamento 
obrigatório mínimo de dois metros 
entre as pessoas.
ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO
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 das 9h às 
11h. Já o atendimento ao público, 
quando necessário de forma 
presencial, será feito de 10h às 12h.
Será priorizado o atendimento ao 

público por meios alternativos, 
a exemplo de telefone, e-mails, 
videoconferência, desde que 
não haja prejuízo dos casos 
considerados urgentes, cuja 
presença do interessado seja 
indispensável, conforme avaliação 
da chefia da unidade ministerial.
Todas as regras estabelecidas 
seguem a orientação do Conselho 
Nacional do Ministério Público.
TELETRABALHO
Os membros, servidores, 
estagiários e colaboradores 
pertencentes a grupos de maior 
risco, ou seja, pessoas com 
60 anos de idade ou mais, 
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.

MPMA retoma atividades presenciais, de 
forma gradual, nesta quarta-feira, 1º de julho

As atividades presenciais do MPMA serão realizadas com turno 
único de trabalho, das 8h às 13h

DIVULGAÇÃO

Criar mecanismos para continuar 
ofertando conteúdo educativo 
durante a suspensão das aulas 
presenciais por causa da pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19), 
testar conhecimentos dos 
estudantes e estimulá-los a focar 
nos estudos e no Exame Nacional 
de Ensino Médio (Enem). Com 
estes objetivos, o governo do 
Maranhão, por meio da Secretaria 
de Estado de Educação (Seduc), 
realizará, no próximo domingo 
(5), o II Simulado Online. As 
provas têm horário previsto para 
iniciar às 9h (horário de Brasília) 
e o encerramento às 12h30. 
O simulado é destinado aos 
estudantes das três séries do 
Ensino Médio que queiram 
testar seus conhecimentos. Além 
dos estudantes da rede pública 
estadual, poderão participar 
alunos de outras redes de ensino, 
inclusive de outros estados, 
interessados em testar seus 
conhecimentos.
A prova será realizada por meio 
da Plataforma Google Forms 
e terá duração de 3 horas e 30 
minutos. Para participar, basta 
acessar a plataforma no dia e 
horário marcados para a prova 
e preencher um cadastro com 

seus dados pessoais.  O link 
para realização do simulado será 
divulgado no site da Seduc: www.
educacao.ma.gov.br e nas redes 
sociais da secretaria.
Os estudantes responderão a 
60 questões distribuídas nas 
quatro áreas de conhecimento:  
Linguagens, Ciências Humanas, 
Ciências da Natureza e 
Matemática,  abrangendo os 
13 Componentes Curriculares 
atendidos na rede estadual e que 
são cobrados no Enem. Ao acessar 
a plataforma o estudante precisa 
escolher uma opção de Língua 
Estrangeira, Espanhol ou Inglês.
“O simulado é mais uma 
estratégia do governo do Estado 
para que os estudantes de todo 
o estado tenham acesso aos 
conteúdos educativos, nos moldes 
do Enem, e sejam estimulados a 
continuarem estudando durante 
este período de suspensão das 
aulas presenciais. Fizemos o I 
Simulado com a participação 
de quase 40 mil estudantes e 
voltamos, agora, com novas 
questões e mais uma oportunidade 
para os estudantes testarem seus 
conhecimentos”, destacou o 
secretário de Estado de Estado de 
Educação. Felipe Camarão.

II Simulado Online será 
realizado neste 
domingo (5)

SERVIÇO DE LAVA JATO
Lavagem Geral   |   Aspiração   |   Silicone no painel   |   Pretinho

SIMPLES: R$ 20,00   |   LAVAGEM COM CERA: R$ 25,00
Fones: 9 8456-0728; 9 8787-3883

Endereço: Rua da Estrela, número 28, Vila Embratel
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A noite está quase acabando; o dia logo vem. Portanto, deixemos de 
lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz.
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não 
em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, 
não em desavença e inveja.
Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem 
premeditando como satisfazer os desejos da carne.
.

ROMANOS 13:12-14

AIDÊ ROCHA

Na manhã de ontem (30), três 
homens, que ainda não tinham sido 
identificados até à noite, morreram 
durante troca de tiros com policiais 
militares. O confronto aconteceu 
quando o trio foi interceptado pelos 
PMs, na BR-222, entre as cidades 
de Santa Inês e Santa Luzia.
Conforme o delegado regional 
de Santa Inês, Elson Ramos, por 
ser período de pagamento nos 
municípios, as polícias Civil e 
Militar realizaram monitoramento, 
a fim de evitar a ação de 
criminosos. E que, por meio do 
Serviço de Inteligência da PM de 
Pindaré, foi obtida a informação 
que os suspeitos estavam se 
organizando para assaltar agências 
bancárias naquela região do 
interior maranhense.
Com base nessa informação, na 
manhã de ontem, policiais militares 
passaram a seguir o trio, quando 
trafegava pela BR-222, entre Santa 

Inês e Santa Luzia. E, durante a 
abordagem, os suspeitos efetuaram 
disparos contra a viatura, tendo 
início a uma intensa troca de tiros.
Segundo repassado pelo delegado 
Elson Ramos, durante o confronto, 
o carro ocupado pelos suspeitos 
ficou descontrolado e capotou 
várias vezes, tendo um deles sido 
projetado para fora do veículo e 
dois ficado presos nas ferragens.
Ainda de acordo com o delegado, 

os dois que ficaram presos 
nas ferragens morreram em 
consequência dos tiros que os 
alvejaram durante o confronto com 
os PMs e o outro morreu devido 
ao impacto, após ter sido lançado 
para fora do veículo. 
Na ocasião, os policiais obtiveram 
a informação de que o trio estava 
planejando assaltar agências 
bancárias na região. Os PMs 
conseguiram localizá-los e 

iniciaram a perseguição. 
Com os suspeitos, os militares 
apreenderam uma metralhadora 
calibre ponto 50. Também 
havia a suspeita de que eles 
possuíssem uma arma calibre 12 
e um revólver, mas devido ao 
capotamento do carro pelo trio, os 
policiais não haviam encontrado, 
conforme apurado pelo Jornal 
Pequeno, até o fechamento desta 
matéria.

Trio que pretendia assaltar banco
no interior é interceptado pela PM
e morre durante confronto
Dois faleceram atingidos por tiros e um em consequência do capotamento do veículo ocupado por eles

Durante o confronto, o carro dos suspeitos capotou e um deles foi lançado para fora, morrendo pelo 
impacto com o chão; os outros dois não resistiram ao serem atingidos por tiros

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Um assalto, na noite de segunda-
feira (29), na Rua Feliciano 
Ribeiro, no bairro do Anil, terminou 
com dois suspeitos mortos a tiros e 
outro gravemente ferido. O trio, na 
companhia de mais duas pessoas, 
tentou roubar a casa de um tenente 
da Polícia Militar. 
De acordo com o militar, cinco 
homens armados chegaram àcasa 
e renderam todos que estavam 

no local. No momento em que 
eles recolhiam alguns objetos 
eletrônicos do imóvel, o tenente 
sacou sua arma e disparou contra os 
suspeitos, que reagiram e uma troca 
de tiros foi iniciada. 
Durante o confronto, dois suspeitos 
foram alvejados pelo PM. David 
Vinicius de Matos, de 19 anos, 
morreu ao dar entrada no Hospital 
Municipal Djalma Marques, o 

Socorrão 1. Ele foi atingido com 
tiros na região da cabeça e do tórax. 
Já Kaeslen Adriano Silva, 20, foi 
levado ao Hospital Municipal 
Clementino Moura, o Socorrão 2, 
onde passou por cirurgia. Não há 
informações do estado de saúde 
dele. 
Os outros três suspeitos fugiram 
em um carro vermelho. A Polícia 
Militar foi acionada e conseguiu 

localizar mais um dos envolvidos 
na ação criminosa, através do 
sistema de monitoramento da 
tornozeleira eletrônica que ele 
usava. Lucas Ruan das Neves 
Marque estava no bairro Ipem 
Turu. 
No momento da abordagem 
policial, o suspeito reagiu e trocou 
tiros com a PM, sendo atingido e 
morrendo na Unidade de Pronto 
Atendimento(UPA), do Parque 
Vitória, para onde ainda foi levado 
pelos militares. Com ele, uma arma 
calibre 38, com duas munições 
deflagradas e três intactas, foi 
apreendida. (AIDÊ ROCHA)

Assaltantes morrem durante roubo 
a casa de policial militar no Anil

Na segunda-feira (29), uma idosa 
de 72 anos foi assassinada dentro 
de um cemitério, no município de 
Caxias. A vítima foi identificada 
como Maria das Graças de 
Abreu.
No momento do crime, segundo 
a PM, a idosa, acompanhada da 
irmã, Maria Machado de Abreu, 

de 70 anos, acendia velas no 
local. As duas foram atacadas 
pelos suspeitos com golpes de 
faca e pedradas. 
Maria das Graças morreu ainda 
no local, enquanto a irmã foi 
socorrida pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu) e levada ao Complexo 

Hospitalar Municipal Gentil 
Filho. O estado de saúde ela não 
foi divulgado. 
De acordo com informações 
da Polícia Civil, um parente 
das vítimas foi conduzido à 
delegacia. A motivação do crime 
estaria relacionada a disputas de 
bens da família.  (AR)

Idosa é assassinada a golpes de faca e 
pedradas dentro de cemitério em Caxias

REPRODUÇÃO

Um homem, identificado como 
Eliezer Matos de Oliveira, de 48 
anos, foi preso, nessa terça-feira 
(30), suspeito de matar Maria 
Raimunda dos Santos Costa, em 
uma chácara, na zona rural do 
município de Balsas. A vítima é 
irmã da ex-mulher de Eliezer e foi 
morta na tarde de domingo (29), 
durante uma briga entre o suspeito 
e sua a ex-companheira. 
Segundo informações da Polícia 
Civil, Eliezer chegou ao local em 
que a vítima estava portando duas 
armas de fogo e ameaçando a 
ex-mulher, identificada como Rosa 
Alves. Nesse momento, a irmã 
dela resolveu intervir e foi baleada 
pelo ex-cunhado, que, também, 
chegou a atirar contra Rosa, mas 
não acertou o disparo e fugiu. 
O marido de Maria Raimundo 

ainda a socorreu, mas a mulher 
não resistiu aos ferimentos a 
caminho do hospital.  
Eliezer Matos foi capturado por 
policiais militares durante uma 
barreira montada na rodovia MA-
006. Ele estava em uma van, já na 
cidade de Fortaleza dos Nogueiras. 
Em depoimento, de acordo com 
o delegado Regional de Balsas, 
Fagno Silva, o suspeito informou 
que estava separado de Rosa há 
nove meses, já havia tentado 
reatar o relacionamento, mas ela 
não aceitava. Ele afirmou, ainda 
conforme o delegado, que saiu da 
cidade de São Pedro dos Crentes, 
onde reside, para conversar com 
a ex-mulher com quem viveu por 
vinte anos e possui cinco filhos. 
O homemfoi autuado por tentativa 
de feminicídio e por homicídio 

qualificado. Em seguida, ele 
foi encaminhado ao presídio 
da cidade, onde aguardará à 
disposição da Justiça. As armas 

utilizadas no crime, que seriam 
uma espingarda calibre 36 e uma 
bate bucha, ainda não foram 
localizadas. (AR)

Preso suspeito de matar a irmã 
de sua ex-mulher em Balsas

Maria das Graças foi morta 
de forma cruel, quando 
acendia velas em cemitério 
de Caxias

Eliezer Matos atirou contra sua ex-mulher, mas acabou acertando a 
irmã dela, que morreu a caminho do hospital

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Senado aprova projeto das fake news
e texto segue para a Câmara Federal
O Senado aprovou nesta terça-feira (30) o projeto com medidas relacionadas 
à disseminação de conteúdo falso na internet, as chamadas “fake news’. Num 
primeiro momento, os senadores votaram o texto-base, aprovado por 44 votos 
a 32 (houve duas abstenções). Depois, passaram à análise de dois destaques, 
isto é, propostas que visavam alterar o conteúdo do projeto. Os dois foram 
rejeitados. Com a conclusão dessa etapa, o texto seguirá para análise da 
Câmara dos Deputados. Alvo de divergências entre os senadores, a proposta 
que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na 
Internet e foi apresentada pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE).
Em linhas gerais, o projeto prevê:
- rastreamento de mensagens reencaminhadas em aplicativos de conversa;
- que provedores de redes sociais tenham sede no Brasil;
- regras para impulsionamento e propaganda nas redes sociais.
REGRAS
A proposta estabelece que redes sociais e aplicativos de mensagens privadas 
com mais de 2 milhões de usuários adotem medidas para:
- proibir o funcionamento de contas inautênticas – criadas ou usadas com 
o propósito de assumir ou simular identidade de terceiros para enganar o 
público;
- proibir contas automatizadas (robôs) não identificadas dessa forma, cujo 
caráter automatizado não foi comunicado ao provedor do aplicativo e aos 
usuários;
- identificar todos os conteúdos impulsionados e publicitários.
As proibições, segundo a proposta, não restringirão manifestações artística, 
intelectual, satíricas, religiosas, políticas, ficcionais, literárias ou qualquer 
outra forma de manifestação cultural.
O texto diz também que as empresas responsáveis por redes sociais devem:
- viabilizar medidas para identificar contas que apresentem movimentação 
incompatível com a capacidade humana;
- desenvolver políticas de uso que limitem o número de contas controladas 
pelo mesmo usuário.

Hildo pede à Anvisa protocolo nacional
de segurança sanitária para eleições 2020
Diante das discussões no 
Congresso Nacional sobre a 
proposta de adiamento das eleições 
municipais, o deputado federal 
Hildo Rocha (MDB-MA) voltou 
a cobrar, nessa terça-feira (30), 
a votação e aprovação do Projeto 
de Lei 2555/20, de sua autoria, 
que propõe à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) um 
protocolo nacional de segurança 
sanitária para realização do pleito. 
As medidas de vigilância sanitárias 
servem tanto para o caso das 
eleições serem mantidas para 4 de 
outubro, como prevê o calendário 
eleitoral atual, quanto para o caso 
de serem forem adiadas para 25 de 
novembro.
O projeto do parlamentar 
maranhense proíbe a realização de 
propaganda partidária ou eleitoral, 
como comícios e distribuição de 
“santinhos”, sem a observância 
dos protocolos estabelecidos pela 
Anvisa. O texto, que altera a Lei 
Eleitoral, tramita desde abril na 

Câmara dos Deputados.
Hildo afirmou que, a partir desse 
projeto, vem dialogando com a 
Anvisa para que o órgão estabeleça 
um protocolo sanitário nacional a 
ser seguido em todos os municípios 
do Brasil e pela Justiça Eleitoral, 
visando à segurança do pleito – 
tanto dos eleitores, quanto dos que 
vão trabalhar durante o processo 
eleitoral e no dia da eleição.
O deputado reforçou que o 
objetivo do seu projeto é adequar 
as campanhas político-partidárias 
aos cuidados sanitários e 
epidemiológicos, principalmente 
em épocas como a atual, de 
pandemia viral.
“A despeito de a proposta ter 
uma motivação circunstancial, 
temos como certo que as medidas 
serão mais do que necessárias, 
isto é, serão condicionantes para 
a realização de eventos públicos 
ou que envolvam aglomeração de 
pessoas em geral”, acentuou. (Gil 
Maranhão)

PF prende juiz federal suspeito de
vender sentenças envolvendo precatórios
O juiz Leonardo Safi de Melo, da 21ª Vara Cível Federal de São Paulo, foi 
preso, nesta terça-feira, 30, pela Polícia Federal, sob suspeita de participar de 
um esquema de venda de sentenças envolvendo precatórios.
A ordem de prisão partiu da desembargadora Therezinha Cazerta, do TRF-3. 
O inquérito tramita sob sigilo.
A PF cumpriu 20 mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva e 
cinco de prisão temporária. Entre os presos, além de Safi de Melo, estão um 
advogado e um diretor de cartório.
Sessenta policiais federais participaram da operação, realizada em São Paulo, 
Mairiporã (SP) e Brasília.
Apenas em um dos casos analisados, que envolve desapropriação de imóveis 
rurais, os investigados teriam recebido 1% de propina do valor de um 
precatório de R$ 700 milhões.

Gilmar Mendes é escolhido relator do pedido no STF 
contra foro privilegiado para Flávio Bolsonaro

O ministro Gilmar Mendes, do 
STF, foi escolhido relator de uma 
ação em que o Ministério Público 
do Rio contesta o foro privilegiado 
do senador Flávio Bolsonaro no 
caso das “rachadinhas”. A ação é 
do Ministério Público do Rio de 
Janeiro, que pede a cassação da 
decisão da 3ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do estado. 
A decisão retirou o caso do juiz 
Flávio Itabaiana, da 27ª Vara 
Criminal, na primeira instância, e 
enviou para a segunda instância. 
Os investigadores do MP 
argumentam que há um histórico 
de decisões no STF no sentido de 
que o foro privilegiado se aplica 
apenas a crimes cometidos no 
exercício do cargo e em razão 
das funções a ele relacionadas. 
A reclamação é uma ação que 
serve para contestar decisões 

que desrespeitem entendimento 
do Supremo. A defesa de Flávio 
Bolsonaro considera que o Órgão 
Especial do TJ, formado pelos 
desembargadores mais antigos 
do tribunal, é o competente para 
julgar o caso, já que o senador era 
deputado estadual no período em 
que teriam ocorrido os fatos. O 
pedido foi distribuído ao ministro 
Gilmar Mendes por prevenção. 
Esse termo significa que o ministro 
já havia sido relator de um caso 
relacionado. Em setembro de 2019, 
Mendes relatou uma reclamação 
apresentada por Flávio pedindo a 
suspensão das investigações sobre 
o parlamentar no Rio. Outro pedido 
contra o foro privilegiado para 
Flávio Bolsonaro, apresentado pelo 
partido Rede, teve relator definido 
na segunda (29). É o ministro 
Celso de Mello.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



MPMA retoma atividades presenciais,
gradativamente, nesta quarta
Publicado em 30 de junho de 2020 por gilbertoleda

O Ministério Público do Maranhão vai reiniciar gradualmente as atividades presenciais nesta quarta-feira, 1º de julho. A
reabertura seguirá protocolos de biossegurança com objetivo de garantir a execução do trabalho e evitar a disseminação
do coronavírus.

As atividades presenciais da Procuradoria Geral de Justiça, Promotorias de Justiça e demais unidades do MPMA serão
realizadas com turno único de trabalho, das 8h às 13h.

Todas as unidades ministeriais e setores administrativos deverão realizar a adequação do espaço, quando houver
necessidade, a fim de assegurar o distanciamento obrigatório mínimo de dois metros entre as pessoas.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

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 das 9h 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.

Todas as regras estabelecidas seguem a orientação do Conselho Nacional do Ministério Público.

TELETRABALHO
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Os membros, servidores, estagiários e colaboradores pertencentes a grupos de maior risco, ou seja, pessoas com 60
anos de idade ou mais, 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.


