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MPMA retoma atividades presenciais, de forma gradual,
nesta quarta-feira, 1º de julho
Data: 01 de Jul de 20 às 13:00

Categoria: Ministério Público-MA

Facebook

31

Twitter

Sem Comentários

WhatsApp

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, emails, 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, diabetes
mellitus, obesidade mórbida e gestação vão permanecer em trabalho remoto.
Também poderão requerer trabalho remoto, por tempo determinado, aqueles que
convivam, na mesma residência, com pessoas do grupo de maior risco ou que tenham
sido diagnosticadas com Covid-19.
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PANDEMIA - NORMAS SANITÁRIAS
De Jesus

Arraial
Bumba Minha
Casa tem
portal com
playlist junina
PÁGINA 10

Entrevista

Divulgação

Fiscais da Vigilância Sanitária lavraram 16 autos de infração em estabelecimentos localizados na Rua Grande e adjacências após a reabertura gradual das atividades

Comércio é autuado por
descumprir medidas
Entre as irregularidades, a abertura de estabelecimentos não autorizados pelos
decretos e aglomeração de pessoas no ambiente, acima do permitido.
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São Luís é sexta capital
no país com maior
taxa de letalidade

Pré-candidato disse não ter dúvidas
da existência de um consórcio de
candidatos apoiados pelo Palácio
dos Leões nas eleições deste ano na
capita l. POLÍTICA 3
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Aulas presenciais
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de O Estado
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No interior

Sargento é
morto por
homem
em surto
psicótico
POLÍCIA 7

Escolas devem seguir protocolos de segurança na volta às aulas

Retorno causa receio
em pais de alunos
da rede particular
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Todos os meses, O Estado elege a melhor imagem enviada por
leitor via Instagram. A equipe do jornal votou e escolheu a foto de
@fozze_slz como destaque do mês de junho. Quer participar? Siga
@oestadoma no Instagram, publique a foto no seu perfil pessoal e
marque a tag #LeitorOEstadoMA nos comentários.

COTAÇÕES

24°C
MIN

Melhor Foto

TÁBUA
DE MARÉS

Família de Ayrton Pestana,
preso de forma precipitada,
cobra pedido de desculpa
do governo. POLÍTICA 3
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ESTADO
MAIOR

De acordo com decreto estadual, aulas
presenciais poderão ser retomadas a
partir do dia 3 de agosto. CIDADES 6

Assembleia

Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/488024

3215-5055 (Central do Assinante)

Retorno das aulas
presenciais na rede
particular causa receio
Em CIDADES 6
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Covid-19: São Luís está entre as sete
capitais com maior taxa de letalidade
Dados do Ministério da Saúde mostram que a taxa de letalidade da capital maranhense é de
6,3, obtida do número de óbitos de coronavírus confirmados, pela quantidade total de casos
ma das vítimas da Covid19, o novo coronavírus,
foi o padre José Bráulio
Sousa Ayres, de 66 anos,
como quase 900 outras pessoas em
São Luís. O religioso faleceu no dia
18 do mês passado e estava internado em um hospital particular, no
bairro Bequimão. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), somente, na capital maranhense, de
março a junho deste ano, houve o
registro de 825 óbitos por coronavírus, e apenas no último dia 30 de
junho, ocorreram 12 mortes. Dados
do Ministério da Saúde, divulgados
na GloboNews, no último dia 30,
apontaram São Luís entre as sete capitais brasileiras que possuem a
maior taxa de letalidade dessa
doença.
A capital maranhense ocupa a
sexta colocação, apresentando taxa
de letalidade de 6,3, maior que a
nacional, que é de 4,2. Ainda de
acordo com o Ministério da Saúde,
Rio de Janeiro é a cidade brasileira
que apresentou a maior taxa de letalidade de Covid-19, um registro
de 11,5. Em segundo no levantamento, a capital paraense, Belém,
apresenta 9,8; seguida de Fortaleza,
9,3; Recife, 8,8; e Manaus, com 6,5.
Essa taxa é o resultado do número
de óbitos de coronavírus confirmados em residentes, dividido pela
quantidade total de casos e multiplicado por 100.
No boletim da SES, divulgado no
último dia 30, informou que 13.050
pessoas já foram infectadas pelo
vírus somente na capital maranhense. Apenas na última segundafeira, houve o registro de mais 116
casos e 12 pessoas faleceram.

Divulgação

U

Primeiros óbitos
Os quatro primeiros óbitos, que
ocorreram no Maranhão em decorrência do novo coronavírus, tiveram como vítimas, moradores da
capital. A primeira morte foi confirmada pela SES dia 29 de março.
O paciente tinha 49 anos, apresentava um histórico médico de hipertensão e estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
da Cidade Operária.
O segundo caso foi de uma idosa,
de 89 anos. Ela estava internada em
um hospital de São Luís e era cardiopata, hipertensa e apresentava
diagnóstico de câncer de mama. O
terceiro paciente que morreu devido à infecção pelo novo coronavírus foi um idoso de 70 anos.
Ele estava internado na Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Carlos Macieira, localizado no
Calhau, era hipertenso, obeso e diabético. A quarta morte pela doença
foi de uma idosa, de 74 anos. Ela estava estava internada desde o dia 29
de março, no Hospital São Luís, e
morreu no dia 6 de abril.
Pico
Em relação ao estado, de acordo
com os dados da SES, o dia 28 do

SAIBA MAIS
Maior letalidade da
Covid-19 entre as capitais
Rio de Janeiro: 11,5
Belém: 9,8
Fortaleza: 9,3
Recife: 8,8
Manaus: 6,5
São Luís: 6,3
São Paulo: 5,6
Fonte: Ministério da Saúde

mês de junho registrou a maior
quantidade até o momento de mortes pelo novo coronavírus em 24h,
desde o mês de março, quando se
iniciou a pandemia, um total de 39
óbitos. Entre estes casos,15 mortes
ocorreram na capital maranhense,
naquele dia.
Ainda segundo a SES, até o último dia 30, havia 80.451 casos confirmados da Covid-19 no Maranhão
e um total de 2.048 óbitos. Ainda
houve o registro de 1.482 novos
casos confirmados e, apenas, em
Imperatriz, foram 56 novos infectados.
TAXA
de letalidade de São
Luís é de 6,3, maior
que a nacional, que
é de 4,2

825 6,3
ÓBITOS

por coronavírus em São
Luís, de março a junho

13.050

TAXA

de letalidade da capital maranhense de
Covid-19, a sexta entre sete capitais

PESSOAS

já foram infectadas pelo vírus somente
na capital maranhense

116 80.451 2.048
CASOS

de Covid-19 conﬁrmados
no dia 30 de junho

PESSOAS

casos conﬁrmados da Covid-19 no
Maranhão, até o dia 30, conforme a SES

ÓBITOS

decorrentes da Covid-19, em todo o
Maranhão, até o dia 30, conforme a SES

ENTENDA
Letalidade
A taxa de letalidade é um parâmetro usado para medir a
gravidade. Ela é representada pelo percentual de pacientes
com a doença que evoluem para óbito em decorrência dela.
Em outras palavras, a letalidade mede a chance de uma
pessoa morrer em consequência de uma intercorrência,
neste caso pelo novo coronavírus. É a proporção entre o
número de mortes por uma doença e o número total de
doentes que sofrem dessa doença, ao longo de um

determinado período de tempo. É geralmente expressa em
percentagem.
Mortalidade
A mortalidade refere-se à morte de indivíduos numa
população e pode ser expressa como o número de
indivíduos num determinado período de tempo ou como
uma taxa específica, em percentagem da população total ou
qualquer parte dela. A taxa de mortalidade é equivalente à
"taxa de morte" da demografia humana.

Enfermidade
A médica infectologista, Maria dos
Remédios, declarou que o novo coronavírus é classificado como um
betacoronavírus da linhagem 2B e
os sintomas são variados O infectado pode sentir febre (87,9%), tosse
seca (67,7%), fadiga (38,1%), produção de escarro (33,4%), falta de ar
(18,6%), dor de garganta (13,9%), calafrios (11,4%), náuseas ou vômitos
(5,0%), congestão nasal (4,8%) e
diarreia (3,7%).
Ela também informou que o
tempo médio do início dos sintomas
até a recuperação clínica, em casos
leves, é de duas semanas. Enquanto,
nos casos graves ou críticos, é de três
a seis semanas. Com relação ao tratamento, a médica disse que os casos
graves ou críticos requerem ventilação mecânica (25%) e somente suplementação de oxigênio (75%). Já a
taxa de letalidade pela Covid-19 pode
ser semelhante a da gripe espanhola
e muito mais elevada do que a da epidemia pela influenza A H1N1 ou da
gripe sazonal.
A SES informou, em nota, que,
dentro da sua responsabilidade e
competência, desenvolve políticas
públicas para enfrentamento ao
novo coronavírus no âmbito estadual. As ações promovidas pelo Governo do Maranhão, publicação de
decretos e portarias, aberturas de
novos serviços de saúde e ampliação de leitos para assistência aos
pacientes da Covid-19, compras e
distribuição de testes e EPIs, fiscalização dos órgãos estaduais garantiram ao Maranhão índice de letalidade de 2,54. A competência
para respostas ao enfrentamento
ao novo coronavírus e letalidade
em cada cidade maranhense deve
ser checada com as gestões municipais.
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CIDADES

Missas com público
são retomadas após
mais de três meses

Divulgação

Na Paróquia São João Batista, poucas pessoas compareceram à
igreja, na qual as cadeiras de plástico substituíram os bancos
Divulgação

“E

le é o meu Deus, o
meu refúgio, a
minha fortaleza, e
nele confiarei.
Porque ele te livrará do laço do
passarinheiro, e da peste perniciosa”. Para os cristãos, esta mensagem, retirada do Salmo 91, é tudo
o que precisam ouvir neste momento de pandemia. Apesar do
contexto tenso, nada parece ter
abalado a fé, mesmo quando as
missas estavam sendo realizadas
apenas virtualmente, devido à
Covid-19. Nesta quarta-feira, 1º, as
celebrações com presença do público, após mais de três meses,
foram retomadas na circunscrição
da Arquidiocese Metropolitana de
São Luís.
O retorno das celebrações presenciais estavam sendo aguardadas
com muita alegria pelos católicos,
que não recuaram um passo sequer
quando houve modificações por
causa do avanço do novo coronavírus no Maranhão, o que levou a Arquidiocese de São Luís, por meio do
arcebispo dom José Belisário da
Silva, a tomar medidas de prevenção. Desde o dia 20 de março, estava
em atividade o rito da missa sem
povo, conforme Missal Romano, que
é o livro usado para as leituras próprias do celebrante e que contém
vários tipos de orações eucarísticas.
Missa com povo
Na Paróquia São João Batista, localizada no Centro Histórico de São
Luís, houve uma missa ao meio-dia
desta quarta-feira, 1º. No lugar dos
bancos com genuflexórios, foram
colocadas cadeiras de plástico, como
medida de distanciamento social.
Todos que compareceram estavam
utilizando máscaras de proteção. Na
nave (onde ficam os fiéis), havia álcool em gel para que as pessoas pudessem limpar as mãos. O público
foi pequeno, mas isso pode ser explicado pelo tempo transcorrido durante o qual as celebrações estavam
sendo feitas sem a presença do povo.
No presbitério, onde ficam os ministros ordenados, a liturgia teve um
tom especial.
Naquela paróquia, que engloba
as igrejas de Santana e Santo Antônio, as missas são celebradas de terçafeira a sábado, e também aos domingos. Recentemente, inclusive,
houve o festejo em homenagem ao
“Padroeiro da Amizade”, que batizou
Jesus Cristo no Rio Jordão. A comemoração começou no dia 15 de
junho e foi encerrada no dia 24. Devido à pandemia da Covid-19, as celebrações foram transmitidas ao vivo
pelas redes sociais. Uma novidade
para o evento deste ano em louvor
a São João Batista foram as lives beneficentes, que ocorreram em prol
da comunidade.

Com a pandemia, aulas presenciais foram substituídas por ensino a distância

Retorno das aulas
presenciais na rede
privada causa receio
Governo estadual publicou decreto que autoriza
retorno das aulas presenciais no dia 3 de agosto

Público foi pequeno no primeiro dia de missa com público na Igreja de São João; regras sanitárias foram obedecidas

CÍRIO NO INTERIOR
No interior maranhense, ocorrerá, no dia 6 de
agosto, a abertura da Novena Mariana. O evento
é promovido pelo Santuário Diocesano de Nossa
Senhora de Nazaré, na Vila Distrito de
Estandarte, na cidade de Cândido Mendes, da
Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição,
que integra a Diocese de Zé Doca. A festividade
marca o segundo ano de ereção do referido
santuário, inaugurado por meio de decreto do
bispo diocesano Dom João Kot, OMI
(congregação Oblatos de Maria Imaculada), e que
tem como reitor o padre Alvelino Santos.
Em preparação ao momento festivo, a imagem
secular de Nossa Senhora de Nazaré, da Vila de
Estandarte, recebeu uma sutil restauração, sendo
a mesma que foi trazida de Belém, no Pará, há
mais de 94 anos, por uma devota. Neste ano, o
cartaz do Círio de Nazaré retrata o manto de

Além da Paróquia São João Batista, houve celebrações em outros
locais da ilha, como na Catedral Metropolitana de São Luís (Igreja da Sé),
no Centro Histórico. A missa ocorreu às 17h30, igualmente com presença do público. Na Igreja Nossa
Senhora de Fátima, localizada no
bairro Redenção, na capital, ainda
não há data prevista para o retorno
das missas presenciais. Isso deve
acontecer, provavelmente, em
agosto, Mas, primeiramente, ocorrerá na Paróquia Santa Terezinha,
no Filipinho. Somente depois, será
aberto para as comunidades de sua
circunscrição, como o Coroado, o
Outeiro da Cruz e Sacavém.
Decreto de retomada
Um decreto foi publicado no dia 15
de junho, por dom Belisário, arcebispo de São Luís, e também pelo
bispo auxiliar da Arquidiocese, dom
Esmeraldo Barreto de Farias, e pelo
coordenador arquidiocesano de pastoral, padre Jadson Borba e Silva. O

2019, que homenageou as romarias, com
destaque para o Santuário de Nazaré. Outro
elemento é a paisagem do cenário amazônico
em referência ao Sínodo da Amazônia 2019,
barcos às velas, flores e arabesco.
O tema “Maria partiu apressada para servir a
Isabel” e lema “Ama o próximo com a ti mesmo”
têm relação com a Campanha da Fraternidade
2020. Por causa da pandemia da Covid-19,
algumas medidas de segurança/higiene serão
tomadas durante a festividade. De acordo com o
bispo dom João Kot, será levado em
consideração o contexto do novo coronavírus e
o desenrolar dos acontecimentos no que se
refere à vigilância sanitária, com possibilidade
de, nos dias da realização do círio, ocorrerem
modificações necessárias para preservar a vida
de todos com responsabilidade.

documento discorre sobre normas
para o funcionamento das paróquias,
comunidades, pastorais e movimentos e outros serviços, e normatiza, sobretudo, a reabertura das igrejas para a celebração da missa com
a presença de fiéis.
As novas normas foram estabelecidas após a Arquidiocese ter consultado padres, diáconos e representantes de cristãos/leigos. “O
documento é claro que ainda não se
trata da liberação geral das dependências, muito menos o abandono
das práticas sanitárias adotadas
mesmo quando fechadas. Ao contrário, permite, porém, regula a quantidade (em porcentagem) de pessoas,
reforça os cuidados e propõe uma retomada gradual da vida eclesial”, frisou a Arquidiocese Metropolitana
de São Luís, que é composta por 15
municípios. Destes, quatro são da
região metropolitana, e outros 11
são do interior. No total, são 58 paróquias e 10 foranias, que é um
grupo determinado de paróquias

dentro de um vicariato (instância
de hierarquia inferior às dioceses).
Novas normas
Segundo o decreto, a higienização
do espaço celebrativo deverá ser rigorosa, obedecendo-se às orientações das autoridades sanitárias. Esse
local deve ser aberto e ventilado, evitando-se o uso de ar condicionado.
A ocupação máxima não poderá ultrapassar 50% da sua capacidade.
Os responsáveis pelas igrejas deverão informar, por meio de cartazes,
sobre o número máximo de pessoas
que poderão ocupar o ambiente. Na
entrada, deverão oferecer álcool em
gel 70%, para desinfecção das mãos
de quem adentrar para acompanhar as missas.
Os locais onde os fiéis ficarão precisam ser assinalados, e deve haver
demarcação no chão dos corredores
do espaço celebrativo, da distância
mínima exigida de dois metros.
Íntegra em oestadoma.com/488009

Na última terça-feira (30) o governo estadual publicou o decreto de
n° 35.897, em que permite a retomada das aulas presenciais no estado a partir do dia 3 de agosto. Até
o momento, as aulas presenciais
estão suspensas devido a pandemia da covid-19 como uma forma
de conter a doença e evitar a contaminação de pessoas.
De acordo com o decreto as aulas poderão ser retomadas a partir
do dia 3 de agosto, de acordo com a
decisão dos órgãos responsáveis por
cada instituição, contanto que seja
seguido o protocolo de segurança.
“A partir do dia 3 de agosto, todas
as demais instituições de ensino estão autorizadas a retomarem suas

Responsáveis
temem pela
segurança dos filhos
atividades educacionais presenciais.
A definição da data para o retorno e
o estabelecimento dos protocolos
pedagógicos caberão ao respectivo
órgão responsável por cada instituição, sendo Secretaria de Estado da
Educação (Seduc) para as escolas da
rede pública estadual; aos colegiados superiores 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 para
retorno e o estabelecimento dos protocolos pedagógicos deverão ser definidos em conjunto entre pais e/ou
responsáveis e instituição de ensino”, diz o texto.
Inseguros
Contudo, apesar do decreto, pais e
responsáveis de alunos da rede particular ainda se sentem inseguros em
deixar seus filhos voltarem a participar das aulas presenciais. Mesmo
com os protocolos pedagógicos das
escolas privadas sendo realizados
em acordo entre os pais e a instituição, muitos responsáveis temem pela segurança dos filhos.
Ivana Maria Pereira, supervisora
de condomínio, contou que sua filha Bianca Cristine Pereira Soares,
está desde o início da quarentena em
casa, tendo aulas por EAD (Ensino a
Distância) e teme que o retorno às

aulas presenciais possa a expor a situação de contaminação. “ Estou
bem preocupada, até mesmo porque desde que começou a pandemia ela não sai de casa. Em casa é
uma coisa, na escola eles querem estar se abraçando, vão ter muito contato”, explicou a mãe da menina, que
está no 8º ano do ensino fundamental II.
De acordo com a mãe, o colégio
em que sua filha estuda já está adotando medidas de acordo com o
protocolo de saúde, como a redução
de alunos em sala de aula para garantir o distanciamento social, porém ela acredita que a continuidadedas aulas a distância seja o ideal
para a segurança de sua filha e outros alunos. “Acho que deveria voltar
apenas quando descobrisse uma vacina. Seria bom ter essa opção [aula
EAD], até mesmo porque tem muitas mães que não querem mandar
seus filhos ainda”, explicou a supervisora. Ela também não deve deixar
sua filha retornar às aulas presenciais
por enquanto.
A dona de casa Rose Pantoge Oliveira também está preocupada com
o retorno de sua filha, Roberta Oliveira, que está no 2º ano do ensino
médio, às aulas presenciais, mas
acredita que é necessário a adaptação a essa nova realidade, gerada pela doença. “Eu acho que nenhuma
mãe está se sentindo segura, mas é
a realidade. Já está tudo reabrindo e
nós vamos ter que voltar com a vida
normal”, explicou Rose.
Apesar das aulas a distância estarem dando resultado, Roberta Oliveira também está ansiosa a voltar
ao colégio. Segundo Rose Pantoge,
as aulas da filha retornam no dia três
de agosto e a escola vem informando as medidas de prevenção que estão sendo tomadas tanto para os
pais, quanto para os alunos. “Os alunos vão entrar com os procedimentos de distanciamento, vai ser disponibilizado o uso de álcool em gel
e máscaras, por exemplo”, informou
rose a respeito do colégio em que sua
filha estuda.
O Estado entrou em contato com
o sindicato de estabelecimentos de
ensino particular (Sinepma) para saber seu posicionamento em relação
ao retorno das aulas e as medidas
que estão sendo tomadas, porém
não houve resposta até o fechamento desta edição.
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Sargento é morto a tiros
por homem em surto
psicótico no interior
Homem, que estava ameaçando populares em um povoado de São Domingos do
Maranhão, acertou tiro no sargento da PM Carlos Cantanhende; atirador foi morto
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado
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uas pessoas foram assassinadas a tiros, entre elas,
o sargento da Polícia Militar Carlos Magno Cantanhede, que era lotado no Centro Tático Aéreo (CTA), de 46 anos. Ainda
foi baleado na perna um outro policial, identificado como Danilo. Esse
confronto ocorreu na manhã de ontem, no povoado Viola, zona rural de
São Domingos do Maranhão.
A polícia informou que o militar
Danilo e outros policiais foram acionados para a atender uma ocorrência que alertava sobre um homem,
nome não revelado, que estava em
um surto psicótico e ameaçava atirar
nas pessoas, no povoado Viola. A
guarnição, quando chegou ao local,
foi recebida a tiros pelo suspeito, que
estava portando uma arma artesanal.
Um dos tiros atingiu a perna do
policial Danilo, que foi levado para
o hospital da cidade de Presidente
Dutra. Ainda segundo a polícia, houve a necessidade de solicitar reforço
policial. A viatura do CTA, comandada pelo sargento Cantanhede, que
estava na cidade de Presidente Dutra, foi deslocada para a ocorrência.
Os militares ao chegarem ao povoado Viola também foram recebidos a tiros. A polícia informou que
uma das balas atingiu o pescoço do
sargento Cantanhede, que veio a falecer a caminho do hospital desse
município. Em seguida, houve um
confronto. O acusado foi baleado e
veio a falecer.
Mais mortes
Somente na noite de terça-feira (30),
ocorreram três assassinatos na Grande Ilha. No Parque Jair, em São José

Sargento da Polícia Militar Carlos Magno Cantanhede foi morto por homem em surto psicótico no interior do MA

POLICIAL NO HOSPITAL
Ainda na tarde de ontem o
policial Danilo continuava
internado no hospital, em
Presidente Dutra, onde havia
sido submetido a tratamento
cirúrgico, mas não corria mais
risco de morte. Já o corpo do

de Ribamar, a polícia registrou dois
casos e as vítimas foram identificadas como Ronilson França Nascimento, de 24 anos; e Rodrigo Ramos
Almeida, de 21 anos.
A polícia informou que as vítimas
foram baleadas em plena via pública e havia pessoas no local, que preferiram não falaram sobre o assunto para polícia com receio de sofrer
algum tipo de represália. Os corpos
das vítimas foram removidos para o
Instituto Médico Legal (IML), no Ba-

sargento Cantanhede, foi
levado para o município de
Peri-mirim, na Baixada
Maranhense, e o
sepultamento está previsto
para ocorrer nesta quintafeira (2).

canga, e o caso está sendo investigado pela equipe da Superintendência
de Homicídio e Proteção a Pessoas
(SHPP).
A Polícia Civil também está investigando uma ocorrência de linchamento, ocorrido na Vila Cafeteira, na cidade de Paço do Lumiar,
que resultou na morte de Mayko
Lima Pinheiro, de 37 anos. O delegado George Marques, da SHPP,
disse que a vítima tinha passagem
no Poder Judiciário pelos crimes de

furto e roubo.
Ainda de acordo com o delegado, esse crime foi praticado por
mais de dez pessoas, que devem ser
indiciadas por homicídio. A vítima
foi morta a pedradas e por outros tipos de agressão física. O corpo foi
removido para o IML para ser autopsiado e somente no período da
manhã foi liberado para os familiares. “O linchamento não é um ato
de justiça, mas, sim um homicídio
e as pessoas que cometem esse tipo de crime devem ser penalizadas”,
explicou o delegado.
Ele também contou que até o
momento há três versões para esse crime. Um deles é que a vítima
teria realizado um furto nessa localidade e acabou sendo linchada
pelos populares. A outra versão é
que Mayko Lima poderia ter violentando sexualmente uma pessoa,
que é menor de idade, residente
dessa localidade. 

7

Presos no Ceará
três foragidos
do Maranhão
Detidos são suspeitos de roubo em Chapadinha
e um dos alvos foi residência de um empresário
Uma ação conjunta das policias
do Maranhão e do Ceará, que foi
realizada ontem, na cidade cearense de Crateús, conseguiu prender três suspeitos de ter roubado
uma residência de um empresário, no município de Chapadinha.
O crime ocorreu no dia 23 de
agosto do ano passado.
O caso está sendo investigado
pela equipe da Delegacia de Polícia Civil de Chapadinha. Os acusados foram localizados no Ceará e devem ser transferidos nos
próximos dias para o Maranhão
onde serão ouvidos, em seguida,
encaminhados para o presídio.
A polícia informou que o trio
criminoso com roupa de fiscal da
Prefeitura de Chapadinha conseguiu ter acesso à residência do

empresário e rendeu os moradores. Eles fizeram um verdadeiro
arrastão e fugiram levando mais
de R$ 90 mil, joias, celulares e títulos de crédito avaliados em torno de R$ 800 mil.
Tráfico
Uma mulher, nome não revelado,
foi presa acusada de tráfico de
droga no decorrer da noite do último dia 30 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no KM 542 da
BR 316, na zona rural de Caxias.
Com ela, a polícia apreendeu
mais de um quilo de crack.
De acordo com a PRF, a mulher
estava em um veículo e tentou fugir da barreira policial. Houve perseguição e o carro somente parou
após bater em uma árvore. 

Acusado de vários
crimes é detido
na Grande Ilha
Homem é acusado de crimes como roubo, tráfico,
corrupção de menor e porte ilegal de arma
Um acusado de roubo a residência na Grande Ilha, tráfico de droga, corrupção de menor e porte
ilegal de arma de fogo, foi preso
ontem em cumprimento de ordem judicial, na área do São Raimundo.
O delegado Carlos Alessandro
de Assis declarou que o detido faz
parte de uma facção criminosa e
foi apresentado na Delegacia de
Polícia Civil do São Raimundo onde prestou esclarecimento e, logo após, foi encaminhado para o
Complexo Penitenciário de Pedrinhas.

O delegado também informou
que ele é suspeito de diversos crimes na cidade. Um das empreitadas criminosas ocorreu no dia 23
de março deste ano. O criminoso
invadiu uma residência no São
Raimundo e, ao lado de um comparsa, fez um verdadeiro arrastã
e ainda fes os moradores reféns.
Roubo
Na área da Cidade Operária, foi
presa uma pessoa suspeita de
roubo. A polícia informou que o
detido foi apresentado na delegacia e é suspeit de outros crimes. 

Mundo

Potencial vacina tem
“resposta imune correta”,
diz cientista de Oxford

Reprodução Youtube

Sarah Gilbert, professora de vacinologia da universidade, afirmou que o estudo
recrutou 8 mil voluntários para a fase 3 de seu teste da vacina AZD1222
Reprodução Youtube da TV Brasil

LONDRES
Uma cientista por trás da potencial
vacina para Covid-19 desenvolvida
pela Universidade de Oxford disse
nesta quarta-feira que a equipe tem
obtido o tipo certo de resposta imune em testes, que entraram no estágio clínico de fase 3.
Falando em uma audiência parlamentar, Sarah Gilbert, professora
de vacinologia da universidade, afirmou que o estudo recrutou 8 mil
voluntários para a fase 3 de seu teste da vacina AZD1222, que foi licenciada para a AstraZeneca.
A pesquisadora acrescentou que
não poderia apresentar um cronograma sobre quando a vacina pode
estar pronta, pois a previsão depende dos resultados do ensaio.
Casos nos EUA
O Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados
Unidos informou nesta quarta-feira 2.624.873 casos do novo corona-

Possível vacina contra o novo coronavírus chegou a sua fase 3 de testes

vírus, um aumento de 43.644 casos
em relação à contagem anterior, e
disse que o número de mortes aumentou em 560, para 127.299.
O CDC divulgou sua contagem
de casos da doença respiratória, conhecida como Covid-19, causada

pelo novo coronavírus, com base
em dados levantados até o fim da
tarde de terça-feira.
Os números do CDC não refletem necessariamente casos relatados por Estados individualmente.

Isolamento na Austrália
Autoridades isolarão cerca de 300
mil pessoas nos subúrbios ao norte de Melbourne durante um mês
a partir desta quarta-feira para conter o risco de infecção após duas semanas de aumento no número de
novos casos de coronavírus no segundo Estado mais populoso da
Austrália.
A Austrália se saiu melhor do
que muitos países na pandemia,
com cerca de 7.830 casos e 104
mortes, mas o recente aumento
alimentou o medo de uma segunda onda de Covid-19, ecoando
preocupações expressadas em outros países.
Globalmente, os casos do vírus
ultrapassaram 10 milhões no domingo, um marco importante na
disseminação da infecção respiratória, que já matou mais de meio
milhão de pessoas em sete meses.
Mais de 30 subúrbios retornarão
ao terceiro nível de restrições para
controlar a pandemia. 

Bandeira do estado do Mississipi tem símbolo que remete à escravidão

Mississipi sanciona lei
que retira símbolo da
bandeira do estado
Lei sancionada motiva apoio à remoção de
símbolos da escravidão e do racismo nos EUA
WASHINGTON
O governador do Mississippi, Tate
Reeves, sancionou na terça-feira um
projeto de lei que substitui a atual
bandeira do Estado norte-americano, que contém um emblema dos
Confederados, um gesto motivado
pelo apoio à remoção de símbolos
da escravidão e do racismo em todo o país.
A retirada da bandeira, uma fonte
de polêmica de longa data em um dos
Estados separatistas do sul que lutou

na Guerra Civil dos anos 1860, vem na
esteira da morte de George Floyd, um
homem negro desarmado, sob custódia da polícia de Mineápolis.
Sua morte provocou protestos de
âmbito nacional contra a injustiça
racial e a brutalidade policial e renovou as exigências de retirada de estátuas de líderes dos Confederado.
“Entendo a necessidade de relegar a bandeira ao passado e de encontrar um estandarte que seja um
emblema melhor de todo o Mississippi”, disse Reeves. 
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Rua Grande registra 16 autos
de infração após reabertura
Principal via do comércio varejista de São Luís também contabiliza 95 termos de fiscalização desde que lojas voltaram a
funcionar, após a quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus; inspeções prosseguem em estabelecimentos
De Jesus

A

flexibilização das atividades possibilitou a reabertura do comércio no
Maranhão, embora em
alguns municípios estejam sendo
adotadas estratégias mais rígidas
de distanciamento social, como o
lockdown. No Centro de São Luís,
a movimentação de pessoas está
aumentando desde o retorno do
funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Apesar disso,
ainda ocorrem descumprimento
das medidas de higiene. Até o momento, já foram lavrados 95 termos de fiscalização e 16 autos de
infração na Rua Grande e adjacências, devido à desobediência
aos decretos estaduais referentes
à Covid-19.
De acordo com informações da
Secretaria de Estado da Saúde
(SES), as equipes da Superintendência de Vigilância Sanitária (Suvisa) já realizaram 167 ações de fiscalização do cumprimento das
normas restritivas emitidas pelo
Governo do Maranhão. Essas intervenções foram registradas não
apenas na Rua Grande, como, também, nas imediações. As incursões
ocorreram em parceria com órgãos
municipais e estaduais, como a Polícia Militar e o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Con-

mãos, e de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os
funcionários.

Equipe de fiscalização percorre a Rua Grande para coibir infrações às medidas sanitárias contra o coronavírus

sumidor (Procon/MA).
Conforme a SES, foram alvos
dessas fiscalizações os seguintes
estabelecimentos: agências bancárias; lotéricas e instituições financeiras; lojas de roupas, calçados, bijuterias, variedades,
cosméticos; salões de beleza e serviços de estética; e serviços de alimentação, como restaurantes e
lanchonetes. Além de outros comércios da região. Essas ações
foram realizadas durante vários
dias, com o intuito de observar o

cumprimento dos protocolos de
segurança planejados para coibir
o avanço do novo coronavírus.
Irregularidades
“Durante as ações foram lavrados
95 termos de fiscalização e 16 autos
de infração conduzindo para abertura de processos administrativos
sanitários para os estabelecimentos que descumprem os decretos
estaduais, com possível aplicação
da penalidade de advertência,
multa e/ou interdição após julga-

mento”, frisou a Secretaria de Estado da Saúde. Segundo a SES,
foram constatadas, nessas intervenções, vários irregularidades,
como a abertura de estabelecimentos não autorizados pelos decretos; aglomeração de pessoas no
ambiente acima da lotação permitida; e ausência de sinalizações
de segurança.
As equipes também flagraram
outras irregularidades, como a ausência de álcool em gel nos estabelecimentos, para limpeza das

Reabertura do comércio
No dia 25 de maio, houve teve
início a reabertura gradual do comércio no Maranhão, conforme
o Decreto nº 35.831, do Governo
do Estado. Naquele dia, a Rua
Grande, que foi revitalizada pelo
Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan), em
parceria com a Prefeitura de São
Luís, amanheceu lotada. O local
havia ficado interditado pela Polícia Militar devido à pandemia
do novo coronavírus. Inclusive,
viaturas foram colocadas nos
dois acessos principais (Avenida
Magalhães de Almeida e Rua do
Passeio), para que ninguém entrasse na via.
No dia da reabertura do comércio, equipes da Vigilância Sanitária e da Polícia Militar percorreram
a Rua Grande, que estava muito
movimentada, com milhares de
consumidores entrando nas lojas
e passeando. A fiscalização, que
também contou com a participação do Procon, começou no início
da tarde. O grupo se concentrou
em frente ao Banco do Brasil, no
Complexo da Deodoro, acompa-

nhou o jornal O Estado.
Do ponto escolhido, iniciaram
a fiscalização na Rua do Passeio,
onde alguns comércios já estavam
funcionando, devido ao Decreto
do Governo do Estado. Nos pontos comerciais, os proprietários e
funcionários foram orientados
sobre as medidas de proteção,
como o uso de máscara. Os fiscais
da Vigilância Sanitária solicitaram
que os comerciantes tomassem algumas providências, como não
permitir que os clientes provassem
as roupas, com relação a esse tipo
de estabelecimento, a não ser que
fizessem todas as medidas de higienização nas peças com substâncias específicas que eliminam
o coronavírus.
Também recomendaram que
controlassem o fluxo de pessoas
nos comércios, evitando aglomerações e mantendo o distanciamento de 2 ou 3 metros entre os
consumidores. Quando as equipes
entraram na Rua Grande, ficaram
impressionados, porque encontraram-na repleta de pessoas, entre
clientes e vendedores ambulantes,
que aproveitaram a reabertura progressiva para montar suas barracas, também, nas transversais. 
Íntegra em oestadoma.com/488012
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Manchas de óleo
voltam a ser recolhidas
nas areias das praias
do Nordeste brasileiro

"Eles tentavam fazer
com que eu dissesse que
eu tinha assassinado
ele", diz Ayrton Pestana

A Marinha e servidores locais recolheram
fragmentos de óleo em pontos do litoral do
Nordeste . Produto voltou a se soltar devido
à ação das correntes marítimas combinada a
fatores meteorológicos que, juntos, revolveram
o leito do oceano, carregando o óleo. PÁGINA 7

O jovem, que foi equivocadamente apontado
como o principal suspeito do homicídio que
vitimou o publicitário Diogo Adriano Costa
Campos, 41 anos, no dia 16 de junho, relatou
em vídeo como se deu o desenrolar de toda a
sua história de “condenação”. PÁGINA 10

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Maranhão no topo do
ranking em número de
benefícios no Brasil
Em mapa disponibilizado pelo IBGE, o Maranhão ocupa o primeiro lugar na região Nordeste em domicílios beneficiados, com 61,7%.
Em seguida, vem o Alagoas com 57,1%. Em relação ao Brasil, o estado fica em 2º lugar, atrás do Amapá, com 61,8%. Esse auxílio, segundo a
pesquisa, representa um acréscimo de 32,7% na Renda Domiciliar per capita média, que é de R$533,94. PÁGINA 9

Prefeitura disponibiliza doses da vacina contra H1N1
A prioridade é atender aos adultos entre 55 e 59 anos de idade, além de
gestantes e crianças entre seis meses e menores de seis anos, cujas coberturas
ainda estão abaixo da expectativa. Outros perfis de usuários poderão receber as
doses. A ação integra as estratégias de saúde preventiva. PÁGINA 6

Senadores maranhenses divergem sobre fake news
A aprovação da lei foi apertada de 44 votos favoráveis e 32 contrários e duas
abstenções. O texto segue para a Câmara. Os senadores do Maranhão, Weverton
Rocha (PDT) e Eliziane Gama (Cidadania) votaram a favor do projeto contra
fake news, já o Roberto Rocha (PSDB) votou contra. PÁGINA 5

PRÓXIMO ANO

BOLA ROLANDO

Maioria dos estudantes
quer Enem em maio

Maranhense tem
volta antecipada
para 1º de agosto

Segundo os dados, para 49,7% dos
estudantes, o Enem impresso deve ser
aplicado em 2 e 9 de maio de 2021 e o
Enem digital em 16 e 23 de maio.
PÁGINA 9

Desta forma, a Federação Maranhense
de Futebol vai antecipar a retomada do
Campeonato Estadual para o dia 1º de
agosto. Na semana passada foi definido,
em reunião entre clubes e FMF, que
aconteceu de forma remota, que o retorno
da competição seria no dia 5 de agosto.
Mas agora será dia 1º, um sábado.
PÁGINA 11
TEMPO E TEMPERATURA

TRAGÉDIA

Crianças morrem após
levar choque de peixe
PÁGINA 10

desafiadora
BASTIDORES
APARTE Reabertura
Transparentes
Assim como foi difícil, e até estranho, os professores ensinarem os alunos pelo sistema online desde a suspensão das aulas presenciais em
março, será igualmente penoso, para eles e os alunos, o retorno das atividades escolares.

TÁBUA DE MARÉ
QUI 02/07/2020
04H26 ................ 0.5M
10H39 ................ 6.0M
16H51 ................ 0.7M
23H02 ................ 6.0M
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SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

AYRTON PESTANA

“Fiquei só reforçando
que não tinha sido eu”

Sargento da PM morre
durante troca de tiros

No vídeo, intitulado "A verdade sobre a injusta prisão de Ayrton Pestana", o jovem relata
o desenrolar de sua história de condenação precipitada pela polícia
va trabalhando com meu pai, que a
gente trabalha pro Centro. Quando
eles olharam as câmera de ﬁlmagens,
través de um vídeo intitulado eles viram que o carro ﬁcou a manhã
“A verdade sobre a injusta pri- toda no Centro estacionado, e que o
são de Ayrton Pestana”, pu- outro que foi clonado que estava cirblicado ontem, terça-feira, culando por aí e que foi até lá no lodia 30 de junho, em um canal do cal”.
YouTube com nome “justiça por
Ayrton”, o jovem, que foi equivocadamente apontado como o principal
suspeito do homicídio que vitimou o Eles tentavam colocar
publicitário Diogo Adriano Costa
Campos, 41 anos, no dia 16 de junho, na minha cabeça, fazer
na Lagoa da Jansen, morto com um
disparo de revólver após uma discus- com que eu dissesse que
são no trânsito, em São Luís, relatou
como se deu o desenrolar de toda a eu tinha assassinado ele
sua história de “condenação” precipitada.
Abordagem
Sobre a abordagem do delegado,
ele explicou que o pressionaram a
confessar o crime, o que não foi feito.
“Ele pediu para eu explicar tudo que
eu tinha feito no dia, desde a hora que
eu acordei até aquele momento e ﬁcaram pressionando. De um certo modo, eles tentavam colocar na minha
cabeça, fazer com que eu dissesse que
eu tinha assassinado ele, mas eu ﬁquei só reforçando que não tinha sido
eu”, aﬁrmou.
No vídeo, o pai de Ayrton,
Vanderley Pestana, relatou que logo
quando chegou à Superintendência
de Homicídios e Proteção à Pessoa
(SHPP), o delegado perguntou se ele
sabia o que estava acontecendo e apenas reforçou dizendo que não. “Só
soube quando o pessoal da comunidade me ligou dizendo que tinha um
monte de polícia aqui, todos eles ﬁcaAyrton inicia o vídeo explicando ram aterrorizados da maneira como a
onde estava no dia do crime. “Eu esta- polícia tentou entrar na minha casa”.
THALIA LEMOS

A

Ao questionar o motivo de tudo o
que estava acontecendo, Vanderley
aﬁrmou que só foi dito “que era assim
mesmo e que tinham certeza que seu
ﬁlho era o assassino”.
Perícia
Em relação à perícia policial,
Ayrton aﬁrmou que a análise inicial
foi feita superﬁcialmente e que a delegado estava convicto que havia sido
ele o autor do crime.
No relato do seu pai, Vanderley explicou que um dos principais detalhes
que ele conseguiu diferenciar entre os
carros foi o fumê.
Ayrton explicou ainda no vídeo que
foi horrível a sensação de ser condenado injustamente. “Toda vez que eu
pensava no que tinha acontecido de
terça-feira até quando eu cheguei lá,
eu chorava muito porque o psicológico totalmente abalado, é uma sensação horrível. Uma coisa é ser preso
por estar ciente de ter feito e outra é
ser preso por uma coisa que eu nem
ﬁz”.
Para o jovem, houve pressa para
elucidar o caso. “Eles faziam uns argumentos quase que me forçando a dizer que eu que tinha assassinado ele.
Eu ﬁquei na minha, tranquilo, eu tinha certeza que uma hora isso ia se
esclarecer”. De acordo com Ayrton, a
polícia informou que testemunhas
haviam dito que viram um homem alto dentro do carro do crime dirigindo,
detalhe que teria levado a ele como
suposto autor. “Eu quero saber como,
o carro tinha um fumê 100%, eu quero
saber como que eles enxergaram isso.
Eu acho que eles só olharam uma
sombra, umas coisas assim, cada um
falava uma coisa e como meu pai é
mais baixo que eu, pensaram que só
podia ter sido eu”.

SARGENTO CANTANHEDE ERA LOTADO NO CTA DA PM
SAULO DUAILIBE
Uma ocorrência na cidade de São Domingos do Maranhão, culminou na morte de um sargento da Polícia
Militar, na manhã de ontem, quarta-feira (1º). O sargento Cantanhede era lotado no Centro Tático Aéreo (CTA)
e foi baleado no pescoço durante uma troca de tiros. O
caso foi registrado no povoado Viola, Zona Rural de São
Domingos do Maranhão.
Policiais do 18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra foram atender o caso de um senhor, que estaria ameaçando os próprios familiares dentro da sua
residência. Ao chegarem no local, os militares foram
surpreendidos a tiros.
A situação se agravou e policiais do CTA foram solicitados para reforço. Ao chegarem também foram recebidos a tiros pelo homem, que estava armado com uma
espigarda tipo bate-bucha.
Um dos tiros acertou o sargento Cantanhede no pescoço, que morreu no local. Outro PM, identicado com
Danilo, da guarnição do município de São Domingos,
foi alvejado na perna e se
encontra internado no Socorrão de Presidente Dutra.
Durante troca de tiros, o homem que estava atiram foi
baleado e também morreu no local. De acordo com informações da polícia, ele apresentava problemas psiquiátricos.

BACABAL

Crianças morrem após
Ayrton diz que a análise foi feita superficialmente “choque” de Poraquê

Em relação à perícia policial,
Ayrton aﬁrmou que a análise inicial
foi feita superﬁcialmente e que a delegado estava convicto que havia sido
ele o autor do crime.
No relato do seu pai, Vanderley explicou que um dos principais detalhes
que ele conseguiu diferenciar entre os
carros foi o fumê. Ayrton explicou ainda no vídeo que foi horrível a sensação de ser condenado injustamente.
“Toda vez que eu pensava no que tinha acontecido de terça-feira até
quando eu cheguei lá, eu chorava
muito porque o psicológico totalmente abalado, é uma sensação horrível.
Uma coisa é ser preso por estar ciente
de ter feito e outra é ser preso por uma
coisa que eu nem ﬁz”. Para o jovem,
houve pressa para elucidar o caso.
“Eles faziam uns argumentos quase
que me forçando a dizer que eu que tinha assassinado ele. Eu ﬁquei na minha, tranquilo, eu tinha certeza que
uma hora isso ia se esclarecer”.

Eles faziam uns
argumentos quase que
me forçando a dizer que
eu que tinha
assassinado ele
De acordo com Ayrton, a polícia informou que testemunhas haviam dito
que viram um homem alto dentro do
Argo dirigindo, detalhe que teria levado a ele como suposto autor. “Eu quero saber como, o carro tinha um fumê
100%, eu quero saber como que eles
enxergaram isso. Eu acho que eles só
olharam uma sombra, umas coisas
assim, cada um falava uma coisa e co-

mo meu pai é mais baixo que eu, pensaram que só podia ter sido eu”.
Provas
O pai de Ayrton explicou no vídeo
que após sair da delegacia foi atrás
das câmeras de segurança próximas
ao local do seu trabalho. “Eu tenho 23
anos de trabalho no local, todos me
conhecem e gostam de mim e ninguém se opôs a me entregar os vídeos.
Foi só a maneira de dizer à polícia que
se eles não foram atrás, eu fui. Mas eu
consegui, através de mobilização do
pessoal amigo meu, da igreja, e logo
me propuseram a manifestação que
foi feita com toda tranquilidade”.
Tribunal da internet
Para Ayrton, seus amigos o defenderam a todo custo e em todo momento porque o conhecem.”Tinha
muita gente na internet julgando, ainda mais depois que eu fui pra Pedrinhas, teve gente que falou que se não
me matassem lá, a covid mataria. Coisas horríveis, eu não gosto nem de ﬁcar lembrando”, aﬁrma.

braram ele no meio como quebraram
a família. Graças a Deus temos uma
família grande. Eles conhecem como
sou uma pessoa digna e honesta e como educo meus ﬁlhos”.
Inocência
Ao saber de sua inocência, Ayrton
falou que foi um alívio muito grande.
Para o jovem, ele se tranquilizou ao ter
a notícia do seu pai quando estava
preso em Pedrinhas. “A psicóloga lá
veio conversar comigo e eu até comecei a chorar e aí depois de um tempo
ela voltou e disse que tinha ligado pro
meu pai e que ele tava bem e isso já foi
me tranquilizando”.
Após a inocência, ele aﬁrma que a
ansiedade foi enorme. “Foi uma vitória”, disse Vanderley. “Indescritível o
que eu senti nessa hora, uma vitória
nossa aqui fora, de todos os amigos
enfrentar essa polícia, toda diversidade, foi uma vitória e hoje eu não canso
de agradecer todos os amigos. É quase
que não dá nem pra falar, ﬁquei muito
contente que nós conseguimos fazer”.
Retratação
A injustiça foi o que mais deixou o
jovem Ayrton triste em toda a situaTinha muita gente na
ção. Para o pai do jovem, o fato vai ser
difícil de ser esquecido. “Foi horrível,
internet julgando, ainda e eu espero que o Estado venha e se
retrate, porque até agora nada”, revemais depois que eu fui
lou Vanderley. De acordo com Ayrton,
faz falta um pedido de desculpa por
pra Pedrinhas, teve
parte dos órgãos de segurança pública. “A pessoa tem que reconhecer seus
gente que falou que se
erros, isso aí a partir do momento que
uma pessoa faz isso, que ela viu o que
não me matassem lá, a
ela fez e reconhece, isso aí já é uma
evolução do ser humano”, explica.
covid mataria
Lição
Para o jovem, a lição que ﬁca de toda essa situação, é a pessoa fazer as
O pai do jovem explicou que quan- coisas certas. “Por mais que passe por
do viu a imagem do seu ﬁlho com a uma situação dessa de ser acusado inroupa do presídio foi uma cena triste. justamente, mantenha a casa, ﬁque
“Eu ﬁquei triste, como o que ﬁzeram tranquilo, porque uma hora a verdade
com meu ﬁlho. Esmagaram ele, que- vai esclarecer”, ﬁnalizou.

AS DUAS CRIANÇAS FORAM SOCORRIDAS MAS NÃO RESISTIRAM
Duas crianças morreram após uma descarga elétrica
do peixe-elétrico conhecido como “Poraquê”.
O caso aconteceu na cidade de Bacabal. As vítimas foram identiﬁcadas como Widean Ferreira da Conceição,
de 12 anos, e Ruan Rocha dos Santos, 9 anos, que morreram na noite da última terça-feira, dia 30 de junho, em
um lago localizado no bairro Trizidela.
As crianças estavam acompanhadas de adultos em
uma pescaria e as informações revelam que elas teriam
sido vítimas de uma forte descarga elétrica causada pelo
peixe no momento que entraram na água.
As crianças chegaram a ser socorridas e o Corpo de
Bombeiros foi acionado para prestar socorro, mas quando chegaram elas já estavam sem vida.

O peixe

O Poraquê libera descargas elétricas e existem vários
relatos de mortes causadas por eles no Brasil. Eles podem chegar a dois metros de comprimento e pesar cerca
de 20kg. O nome Poraquê vem da língua tupi e signiﬁca
“o que faz dormir” ou “o que entorpece”, em referência
às descargas elétricas que produz. (S.D)
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Maranhão está há 17 dias com ritmo de
contágio da Covid-19 abaixo de 1
INFORME JP – PÁG. 3

Aprovado projeto
do Executivo
que regulamenta
Fundo Estadual
da Pessoa com
Deficiência

2.805
novos casos
da Covid-19
são registrados
no Estado
Maranhão

PÁG. 4

PÁG. 2

Governo veta
suspensão
de cadastros
negativos
durante
pandemia

Governo do
MA publica
edital de
licitação para
serviço de
ferryboat

PÁG. 7

PÁG. 11

MARYANNA OLIVEIRA/CÂMARA DOS DEPUTADOS

ELEIÇÕES ESTÃO
ADIADAS E SERÃO
DIA 15 DE NOVEMBRO,
CONFIRMA CÂMARA
Hildo Rocha diz que adiamento não vai
proteger a vida das pessoas
As eleições municipais 2020 estão adiadas e vão acontecer no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro em segundo turno. Onde houver necessidade. A PEC que adia
o pleito foi aprovada pela Câmara dos Deputados, na noite dessa quarta-feira. A sessão de promulgação, no Congresso Nacional, está marcada para a manhã desta quinta-feira (2). PÁG. 12

Hildo Rocha se manifestou contra a aprovação da PEC, afirmando que o adiamento não
protegerá a vida das pessoas

Procon/MA fiscaliza postos
de combustíveis após
aumentos anunciados
pela Petrobras

EDILÁZIO ACREDITA QUE CÂMARA
PODE MUDAR TEXTO APROVADO
PELO SENADO SOBRE FAKE NEWS

DANIELE MARTINS

Zé Carlos diz que redes sociais têm sido usadas por ‘verdadeiros criminosos’ e
Eliziane afirma que debate nacional não pode ser poluído por falsas notícias
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Fiscais do Procon-MA durante a fiscalização em posto de
combustível
O Procon/MA notificou na terça-feira (30) e quarta-feira (1º)
dez postos de combustíveis da Grande Ilha. A ação verifica se os preços praticados pelos estabelecimentos estão em
conformidade com o reajuste anunciado pela Petrobras.

PÁG. 4

Parlamentares maranhenses se manifestaram sobre o projeto de combate às fake news
O deputado maranhense Edilázio Junior disse, nessa
quarta-feira (1º), que a Câmara dos Deputados poderá
provocar mudanças no texto do projeto aprovado pelo
Senado de combate às fake news. Já o deputado Zé Car-

los defendeu a aprovação do texto e disse que as redes
sociais têm sido largamente utilizadas por verdadeiros
criminosos. A senadora Eliziane Gama afirmou que o
debate nacional não pode ser poluído por falsas notícias.
PÁG. 3

Edivaldo inicia construção
de praças na Avenida
Daniel de La Touche,
na Cohama
PÁG. 9

Cotação – Comercial C. R$ 5,3231 | V. R$ 5,3246 – Turismo C. R$ 5,12 | V. 5,55 – Euro C. R$ 6,0047 | V. R$ 6,008 – Libra C. R$ 6,6275 | V. R$ 66,631 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Baixamar – 3:36 0,8 m | 1ª Preamar– 9:37 5,6 m 2ª Baixamar– 16:10 0,6 m | 1ª Preamar–22:13 5,3 m | Loteria – Mega Sena – 275 (01/07/2020) 02-04-25-36-50-53 |
Quina – 5302 (01/07/2020) – 21-24-30-52-53 | Lotofácil – 1987 (01/07/2020) – 02-03-04-05-06-10-11-12-13-15-16-17-19-21-22 |
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK

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

24° – 31°

Manhã

Tarde

Noite
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Arenas S.A.
O Governo de Jair Bolsonaro deu o pontapé discreto para privatizar
o parque olímpico do Rio de Janeiro. No Decreto 10.408, de terçafeira, redirecionou servidores da Secretaria de Desburocratização para
o recém-criado Escritório de Governança do Legado Olímpico, que
ficará sob comando do Ministério da Cidadania (onde está o extinto
Ministério do Esporte). O grupo tem prazo de validade. Até dia 15 de
Janeiro de 2021 terá missão de elaborar plano de ação para “destinação
das arenas” – missão que caberá também ao Ministério sobre outras
instalações do parque. O prazo poderá ser prorrogado, apenas uma
vez, até 15 de junho.

Aliás..
.. Se prefeito, governador e
presidente não se estranhassem
tanto, o Rio poderia ter hospitais
de campanha nas desocupadas
e gigantes arenas do parque
Olímpico na Barra.

Aposentado
Veja quem aposentou com
salário de deputado federal: O
TCU (Processo 011.738/20)
avalizou José Dirceu,
condenado na Lava Jato. A
relatoria é do ministro Augusto
Nardes. Aposentaram também
José Mentor e Saraiva Felipe
(ex-ministro da Saúde).

Protecionismo..
O Governo brasileiro listou
materiais e equipamentos
proibidos de exportação diante
da pandemia, no Decreto
10.407, reforçando o que
o presidente Bolsonaro já
decidira meses atrás. São
produtos médicos, hospitalares
e de higiene essenciais ao
combate, “enquanto perdurar a
emergência em saúde pública de
importância nacional”.

..pandêmico
Indústrias brasileiras estão
proibidas de exportar – e

devem dar preferência ao
mercado nacional – de luvas
e máscaras (de todo tipo de
material), vestuário e óculos de
proteção hospitalar, ventiladores
pulmonares e até camas
hospitalares.

O Breve
A Agência Brasileira de
Investigação (ABIN), à qual
cabe triar e investigar nomes
indicados para cargos de 1º
escalão, dormiu no currículo de
Carlos Decotelli, O Breve.

Privatiza logo
Cidadão pagou R$ 230 por um
Sedex do Estado do Rio para
Brasília dia 26, e até ontem
não se sabe se o objeto saiu do
Estado. Bons tempos quando o
Sedex era para 2 dias.

Se liga !
O universitário merece ser tese
de mestrado pós-covid. Tem
smartphone bom, paga caro
4G ou wifi em casa, assiste
as lives dos artistas, séries na
Netflix, curte seu Facebook,
Insta e Twitter. E turbina o sinal
se precisar. Mas.. aparece na
TV para reclamar que não tem
internet boa para aulas online.

MERCADO
Ponta de lança
Comenta-se em Brasília a estreita ligação entre o presidente da
Abrasel, Paulo Solmucci Jr, e a Stone. Ano passado, a empresa
patrocinou evento da entidade e cedeu seu CEO, André Street, para
palestrar. A relação evoluiu e Solmucci Jr já é visto como um defensor
dos interesses da Stone em assuntos econômicos e de regulação do
mercado.

Povo quer casa
A Lendico, de empréstimo pessoal online, registrou crescimento
nos pedidos para gastos com a casa em sete Estados e no DF. Essa
categoria envolve os pedidos para compra, financiamento, reformas,
mudança, pequenos reparos e mobília. No cenário nacional, essa
demanda cresceu de 13,8% para 15,4% de abril para maio.

Conselhão
O empresário Frank Geyer, controlador da Unipar, e líder na produção
de cloro, soda e PVC na América do Sul, vem galgando posições
na praça. É o novo membro do Conselho Superior – Diálogo para o
Brasil, da Fiesp, convidado por Paulo Skaf.

Ponto Final
Não se sabe o que é pior: o ciclone bomba ou o serviço de
meteorologia de prevenção do Brasil, outro desastre.

ESPLANADEIRA
# Andreia Salles lança “A Gôndola Vermelha” dia 10 de julho nas
plataformas digitais das principais livrarias e apps da Amazon,
Submarino, Apple e Americanas. # O sociólogo Edemilson
Paraná, professor da UFC e UnB, lança o livro “Bitcoin: a utopia
tecnocrática do dinheiro apolítico”. # A multinacional alemã
Fresenius Medical Care inaugura primeiro serviço de Nefrologia
premium no Rio de Janeiro, no Shopping da Gávea. # App Buser
retoma atividades de forma gradual, ligando apenas cidades em que
permite funcionamento das empresas de fretamento. # Paraisópolis
completa 100 dias de ações no combate ao Covid-19, com auxílio do
Instituto Pólis.

Assembleia aprova projeto do Executivo
que regulamenta o Fundo Estadual da
Pessoa com Deficiência
A Assembleia Legislativa
aprovou, por unanimidade, na
sessão plenária dessa quarta-feira
(1º), Projeto de Lei 229/2020, de
autoria do Poder Executivo, que
regulamenta o Fundo Estadual da
Pessoa com Deficiência (FEPD)
e cria o Comitê Gestor do FEPD.
A matéria altera a Lei 10.711, de
novembro de 2017, tornando o
Fundo um instrumento de política
pública de caráter permanente.
A proposição foi apreciada e
aprovada pelas Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) e de Administração
Pública, Seguridade Social

e Relações de Trabalho. Em
seguida, foi encaminhada à sanção
governamental pelo presidente da
Assembleia, deputado Othelino
Neto (PCdoB).
O projeto altera o Artigo 2º da
Lei 10.711, acrescentando que
“o objetivo do FEPD é garantir
e valorizar a pluralidade e a
singularidade das pessoas com
deficiência, assegurar direitos e
criar oportunidades para o cidadão
com deficiência”.
Justificativa
Na Mensagem Governamental, o
governador Flávio Dino justifica
a medida: “Considerando que a

proteção e promoção dos direitos
e garantias fundamentais da
pessoa com deficiência devem
ser constantes, o PL objetiva
atualizar os dispositivos da Lei
nº 10.711/2017 a fim de permitir
que o Fundo Estadual da Pessoa
com Deficiência vigore por tempo
indeterminado e, por conseguinte,
contribua, em caráter permanente,
para o desenvolvimento de ações
estaduais voltadas à defesa e
à inclusão das pessoas com
deficiência”.
Iniciativa
O deputado Dr. Yglésio (PROS),
na condição de presidente da

Comissão de Defesa dos Direitos
Humanos e das Minorias, ressaltou
a relevância da iniciativa do
Governo do Estado. “Estima-se
que o Maranhão tenha cerca de
um milhão e meio de pessoas com
deficiência. Parabenizo a iniciativa
do governo para a manutenção do
FEPD por tempo indeterminado.
Constitucionalizar o Fundo de
forma permanente é garantir que
as políticas públicas, a longo
prazo, tenham essa sobrevida
tão necessária e sejam cada vez
mais financiadas. A gente precisa
caminhar na construção de cidades
inteligentes e inclusivas”, afirmou.

Procon/MA fiscaliza postos de combustíveis
após aumentos anunciados pela Petrobras
O Procon/MA notificou na terçafeira (30) e quarta-feira (1º) dez
postos de combustíveis da Grande
Ilha. A ação verifica se os preços
praticados pelos estabelecimentos
estão em conformidade com o
reajuste anunciado pela Petrobras.
Ontem foi anunciado o sétimo
aumento consecutivo nas
refinarias, com reajuste de 3%
para gasolina e 6% para o diesel.
Apesar dos constantes aumentos

autorizados pelo Governo Federal,
os preços têm se mantido abaixo
da média nacional na capital.
“No mês de maio, após o
quinto aumento anunciado pela
Petrobras, notificamos postos
em todo o estado. Neste mês o
órgão está dando continuidade
ao acompanhamento, para
evitar abusividades contra
o consumidor”, explicou a
presidente do Procon/MA,

Adaltina Queiroga.
Os postos deverão justificar os
preços praticados em até 10 dias,
a contar da data de recebimento da
notificação.
Média da gasolina
De acordo com o balanço
realizado pela Agência Nacional
de Petróleo (ANP), no período
de 21 a 27 de junho, São Luís se
destaca como a segunda capital
com a gasolina mais barata do

Nordeste e a primeira entre as
capitais vizinhas.
• Média da gasolina entre as
capitais: R$ 4,04.
• Média em São Luís: R$ 3,80
O consumidor, ao observar um
aumento excessivo ou outro tipo
de irregularidade, deve formalizar
a reclamação pelo app Procon
MA, disponível para Android
e IOS, ou no site www.procon.
ma.gov.br.

Aprovado Projeto de Lei de Adriano
Sarney que beneficia agricultura familiar
Na sessão plenária dessa
quarta-feira (1º), a Assembleia
Legislativa aprovou, em redação
final, o Projeto de Lei 178/2017,
do deputado estadual Adriano
Sarney (PV), que institui a política
estadual de desenvolvimento rural
sustentável da agricultura familiar
no âmbito do Estado do Maranhão.
O projeto visa criar meios para
atuar na formulação de políticas
públicas, articulando entre os
diferentes níveis de governo e

organizações da sociedade civil,
tendo como principais atribuições
coordenar, analisar, executar e
acompanhar, na esfera estadual, as
ações relativas ao desenvolvimento
rural sustentável e solidário, bem
como a execução de programas de
agricultura familiar.
A política pretende criar as
ferramentas de fortalecimento
da agricultura familiar, uma
vez que permite a melhoria da
produção, além de ser condição

necessária para que outras ações
governamentais cheguem às
famílias, a exemplo do crédito,
comercialização, garantia safra,
dentre outras. A iniciativa inova ao
instituir importantes instrumentos
de assistência ofertada às famílias
de agricultores, contribuindo para
alcançar metas que assegurem a
melhoria significativa na qualidade
de vida no campo.
“É necessária uma política que
venha fortalecer a agricultura

familiar e contribuir para
diminuir as desigualdades
sociais e regionais em território
maranhense, gerando ocupação e
renda nos pequenos municípios
de base agrícola e rural, na
sustentação de um modelo de
desenvolvimento que venha
valorizar a cultura dos produtores
familiares, garantindo a
diversidade de produção e
segurança alimentar.”, explicou o
parlamentar.

Deputado sugere que governo realize testes
de Covid-19 em professores da rede pública
Tendo em vista a volta das
aulas presenciais, previstas para
3 de agosto, e a necessidade
de proteção da população por
conta do novo coronavírus, o
deputado estadual Dr. Yglésio
(PROS) apresentou, na segunda
(30), indicação ao Executivo
Estadual sugerindo a testagem
de todos os professores da rede

pública de ensino.
A indicação, que também
foi enviada à Prefeitura de
São Luís, segue as diretrizes
apresentadas em Projeto de Lei
do deputado Yglésio e destaca
que os testes precisam ser
feitos antes do retorno às aulas
presenciais.
“Como ainda estamos dentro

de uma pandemia e sabendo da
necessidade de continuarmos
com as medidas de segurança,
testar os professores também é
uma das maneiras de cuidar das
nossas crianças e jovens, visto
que, se o profissional não estiver
contaminado com a Covid-19,
os alunos terão pouquíssimas
possibilidades de se infectar”,

justificou o parlamentar.
O deputado explicou que a
indicação pode ser utilizada
como estratégia de proteção tanto
para os professores quanto para
os alunos, pois se for constatado
que os docentes estão saudáveis,
logo os discentes terão mais
segurança no retorno às salas de
aulas.

Governo federal amplia acesso do setor privado a
financiamentos do FGTS para saneamento básico
O Ministério do Desenvolvimento
Regional (MDR) publicou, nessa
quarta-feira (1º), a Instrução
Normativa n. 15/2020, que
desburocratiza o acesso, pelo setor
privado, a financiamentos com
recursos do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS)
para projetos de saneamento
básico. O documento estipula que

empresas e concessionárias de
serviços públicos podem contratar
crédito da União utilizando-se
de mecanismos como consultas
ou audiências públicas com
a participação da população.
Na regra anterior, só havia a
possibilidade de realizar o controle
social por meio da instituição de
Conselho Municipal para o tema.

“Estamos adequando as regras
aplicadas pelo Ministério ao
financiamento de projetos do setor
privado por meio do Programa
Saneamento para Todos. O
efeito é a redução de barreiras de
acesso ao crédito do FGTS. Ao
mesmo tempo, garantimos que a
exigência da lei, de ter controle
social pelo poder concedente,

possa ser atendida sob todas as
formas previstas na legislação”,
afirmou o secretário nacional de
Saneamento, Pedro Maranhão.
A medida permitirá, por exemplo,
a instalação da primeira usina de
recuperação energética (URE) e
tratamento de resíduos sólidos,
com suas características e escala,
da América Latina.
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Caama promove segunda
etapa da campanha de
vacinação contra a H1N1

O governo Estado, por meio da
Agência Estadual de Mobilidade
Urbana e Serviços Públicos
(MOB), publicou edital de
licitação para a concessão do
serviço público de transporte
aquaviário intermunicipal
(ferryboat) para a realização
da travessia entre São Luís
(Terminal da Ponta da Espera) e
Alcântara (Terminal do Cujupe).
Publicado nessa quarta-feira
(1º), as empresas ou consórcios
terão 60 dias para analisarem os
termos do edital e apresentarem
as propostas à MOB e se
habilitarem no certame. Poderão
participar da licitação, empresas
e consórcios nacionais e também
internacionais, desde que nestes
casos as empresas nacionais
detenham o controle acionário
do consórcio.
Serão licitados dois lotes, com
direito de concessão de, no
mínimo, 20 anos, prorrogável
por igual período, no valor
de 1.824.090.733,00, no tipo
concorrência de melhor oferta
de pagamento pela outorga
após qualificação de proposta
técnica. Todos os requisitos
legais atinentes à lei de licitação
e à legislação marítima foram
contemplados, assim como as
expectativas sociais.
“É um marco histórico! Será a
primeira concessão decorrente
de licitação realizada pelo
Estado do Maranhão no modal
aquaviário. Com a substituição
do vínculo de contratação
precária, as empresas e os
consórcios terão segurança
jurídica para realizarem
investimentos, cumprir as
obrigações contratuais e,
consequentemente, entregar ao
usuário/passageiro um serviço

A ação realizada pela Caama é gratuita e
atenderá advogados e seus dependentes

DIVULGAÇÃO

Governo do MA publica edital de
licitação para serviço de ferryboat

Edital publicado visa licitar a concessão do serviço público de transporte aquaviário via ferryboat
de qualidade, segurança e
eficiência”, asseverou Lawrence
Melo, presidente da MOB.

MELHORIAS
O edital de licitação lançado
pela MOB foi construído
a quatro mãos, a partir da
contribuição da sociedade,
através das audiências públicas,
dos apontamentos e notificações
da Capitania dos Portos,
Ministério Público, Vigilância
Sanitária e Procon, com o intuito
de melhorar a qualidade do
serviço.
A partir da licitação e assinatura
do contrato de concessão serão
disponibilizadas 10 embarcações
para a realização da travessia,
sendo seis embarcações com

capacidade para, no mínimo,
100 automóveis e mais quatro
embarcações com capacidade
mínima de 50 automóveis,
divididas entre os dois lotes.
Assim haverá uma distribuição
homogênea entre embarque e
desembarque de passageiros,
otimizando o serviço e tornando
o transporte de ferryboat mais
eficiente.
Todas as embarcações serão
equipadas com ar condicionado
e a venda de passagem será
facilitada, com mais postos
físicos de vendas em São Luís e
um posto de vendas de passagem
na cidade de Pinheiro, as
transações financeiras poderão
ser feitas através de dinheiro,

cartão de crédito e cartão de
débito, e ainda a disponibilidade
de venda de passagem pela
internet.
A previsão é que o tempo de
viagem não ultrapasse uma hora
e quinze minutos de travessia,
com a possibilidade de menor
tempo de travessia de acordo
com tábuas de marés e demais
influências marítimas.
A empresa ou consórcio
vencedor da licitação terá
cinco anos para a completa
substituição das embarcações
que atualmente são utilizadas
na travessia entre o Terminal
da Ponta da Espera e o Cujupe,
sendo esse um pré-requisito para
a renovação da concessão.

Fórum de São Luís retoma atividades presenciais
com medidas para prevenção contra a Covid-19
presenciais e os protocolos
mínimos que garantam a
prevenção do contágio pelo novo
coronavírus estão determinados
nas portarias n.º 34 e n.º 36
assinadas em conjunto pelo
Tribunal de Justiça e Corregedoria
Geral de Justiça do Maranhão. A
diretora do Fórum Des. Sarney
Costa também editou portaria
com as medidas preventivas
obrigatórias e normas para o
acesso às dependências do órgão.

DIVULGAÇÃO

O Fórum Des. Sarney Costa,
em São Luís, retomou nessa
quarta-feira (1º) suas atividades
presenciais que estavam suspensas
desde o dia 19 de março de 2020,
em virtude da pandemia do novo
coronavírus (Covid-19). Para
isso, adotou todas as medidas
necessárias para a prevenção
do contágio pelo vírus, como a
limitação do acesso de pessoas
ao prédio, uso obrigatório de
máscara e higienização das mãos
com álcool 70%, aferição da
temperatura corporal na entrada
do fórum, redução do horário de
funcionamento para o público
externo, sinalização de espaços de
uso comuns, entre outras medidas.
A diretora do fórum, juíza
Andréa Furtado Permultter Lago,
explicou que a retomada será
gradual e que até o dia 31 de
julho o órgão ficará aberto das
8h às 12h; no mês de agosto será
até as 13h e, em setembro, até as
14h. No horário da tarde, durante
esse período, funcionará apenas
para expediente interno. O acesso
do público em geral só será
permitido a partir desta sextafeira (3), mediante agendamento
prévio para evitar aglomerações
e garantir as normas sanitárias.
“Teremos o limite de pessoas no
prédio, evitando que um grande
número de pessoas venha ao

MEDIDAS

O Fórum Desembargador Sarney Costa retomou atividades
presenciais ontem, após medidas de prevenção à Covid-19
fórum de uma só vez. Por isso a
retomada será feita aos poucos”,
afirmou a diretora.
No primeiro dia da retomada
das atividades, tiveram acesso
ao local apenas magistrados,
servidores, terceirizados,
estagiários, colaboradores,
advogados, promotores,
procuradores e defensores, o
que também ocorrerá hoje (2).
Já na sexta-feira (3) começam a
funcionar as salas do Ministério
Público, OAB, Defensoria
Pública e Associação dos

Magistrados do Maranhão, que
funcionam no local. Quanto
às audiências, Andréa Furtado
Permultter disse que serão
realizadas, preferencialmente, por
meio virtual, mas que em alguns
casos havendo necessidade da
forma presencial, caberá a cada
magistrado, na sua respectiva
unidade judicial, verificar sobre
a necessidade da presença das
partes no fórum, sendo vedada a
presença de pessoas alheias aos
atos processuais.
A retomada das atividades

Como parte das medidas
de prevenção contra o novo
coronavírus, o Fórum de São Luís
passou por sanitização e foram
realizadas mudanças no layout
da recepção do prédio, com a
completa alteração na forma de
acesso ao local, sinalização para
garantir o distanciamento mínimo
entre as pessoas e também estão
sendo instaladas divisórias de
vidro entre os espaços de entrada
e saída. Os funcionários que
fazem a aferição de temperatura
corporal das pessoas na entrada do
fórum utilizam Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) como
máscaras, protetor facial, luvas,
entre outros. Logo na recepção do
prédio foram colocados tapetes
sanitizantes para limpeza de
calçados.

140,00

Nos dias 3, 4 e 5 deste mês,
acontecerá, no estacionamento
da sede da OAB, a segunda etapa
da campanha de vacinação contra
a H1N1. De forma gratuita, a
ação iniciará em São Luís e,
posteriormente, será estendida
para as dezessete subseções da
OAB no estado. Assim como na
primeira etapa da campanha, a
vacinação será feita em sistema
drive thru.
Os quinze profissionais
envolvidos, entre médicos,
enfermeiros, técnicos em
enfermagem e funcionários da
Caama seguirão os protocolos de
segurança recomendados pelas
autoridades sanitárias.
A quantidade de vacinas
é limitada, por isso serão
distribuídas por ordem de
chegada, tendo grupos específicos
para cada dia da campanha. O
dia 3, sexta-feira, é destinado
para os advogados do grupo de
risco e aos que fizeram reserva
na primeira etapa da campanha.

No dia 4, sábado, serão vacinados
os advogados com iniciais de A
a L. E no domingo, 5, último dia
da campanha, serão vacinados os
advogados de nomes iniciados
com letras de M até Z.
“Nesta segunda etapa da
campanha ampliamos o
atendimento aos dependentes
porque temos que cuidar da
saúde da família dos advogados e
advogadas do nosso estado. Esta
é a grande e desafiadora missão
da Caama, especialmente, neste
momento temos que nos prevenir
e zelar pelo bem estar de todos”,
disse Diego Sá, presidente da
Caama.
A ação será destinada para todos
os advogados inscritos na OAB
Maranhão e seus dependentes,
sendo estes, cônjuges e filhos
devidamente comprovados, com
o limite de até três pessoas. Como
ação preventiva, a Caama também
fará a doação de máscaras no
local.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2020–
CPL. A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA/
MA, torna público que o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2020, do
tipo Menor Preço, para prestação de serviços de manutenção corretiva e
preventiva de ar condicionado, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á
no dia 15.07.2020, às 09:00h, na Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal, localizada na Praça Matriz, nº29, Centro - São João
Batista/MA. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002
e da Lei Complementar nº 123/2006, subsidiariamente na Lei Federal
nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie;
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º
feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante
a entrega de 01 (uma) resma de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x
297 mm, 75 g/m², referente ao custo de reprodução. Em atendimento as
recomendações sanitárias, informamos que a licitação ocorrerá em local
aberto e arejado; será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros
de cada participante durante a sessão; será obrigatória a utilização de
máscaras e que cada licitante porte seu álcool em gel. Maiores Informações no mesmo endereço. São João Batista/MA, 30 de junho de 2020.
Talyta Garreto dos Santos. Pregoeira.

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO MARANHÃO –
SINFARMA
EDITAL N.º 01/2020
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Nos termos do art. 22 do Estatuto da categoria, o presidente do
Sindicato dos Farmacêuticos do Maranhão- SINFARMA convoca todos os associados para a Assembleia Geral Extraordinária,
a ser realizada no dia 6 de julho de 2020, às 16h em primeira
chamada e às 16h30 em segunda e última chamada, por meio
virtual, via MEET GOOGLE, com link a ser disponível a todos
os associados. A referida assembleia acontecerá de forma virtual
CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, DE 2020, instituindo calamidade pública por causa da pandemia provocado pela
COVID19, para tratar da seguinte ordem do dia: A) PRORROGAÇÃO DO MANDATO DA ATUAL DIRETORIA DO SINFARMA; B)
Outros assuntos
São Luís – MA, 25 de junho de 2020.
CARLOS AUGUSTO BARBOZA TOLEDO
Presidente do SINFARMA/MA

APROVEITE!!!

TRATAR 98738-5960

MICRO-ONDAS

R$170,00

S Ã O

L U Í S

12

–

M A R A N H Ã O

|

Q U I N T A - F E I R A

|

2

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

Polícia

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

Sargento do CTA é morto durante ação
para deter homem surtado em São Domingos

Últimas Notícias

Autor do disparo que vitimou o militar ainda baleou outro PM, e acabou morto na troca de tiros

A Câmara dos Deputados aprovou, nessa quarta-feira (23), a proposta
de emenda à Constituição (PEC) que adia para novembro as eleições
municipais deste ano em razão da pandemia do novo coronavírus. A
PEC adia o primeiro turno para 15 de novembro e o segundo para 29 de
novembro.
O texto-base foi aprovado em primeiro turno por 402 votos a 90 (houve 4
abstenções). No segundo turno, a PEC foi aprovada por 407 votos a 70 (houve
1 abstenção).
O texto já foi aprovado pelo Senado e seguirá para promulgação, pelo
Congresso Nacional. A sessão está marcada para a manhã desta quinta-feira (2).
Na votação em primeiro turno, os deputados aprovaram duas modificações
no texto (destaques). No entanto, técnicos da Câmara explicaram que as
mudanças não exigirão que o texto volte para nova análise do Senado.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem defendido o adiamento como
medida para minimizar o risco de contágio da doença, mas desde que seja
ainda para este ano.

DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

O sargento da Polícia
MilitarCarlos Magno Carvalho
Cantanhede, de 47 anos, foi
morto na manhã de ontem (1º),
após ser atingido com tiros no
pescoço, durante uma ação que
visava conter um homem que
havia surtado no povoado Viola,
zona rural do município de São
Domingos do Maranhão. O autor
do disparo que atingiu o sargento
Cantanhede, que era lotado no
Centro Tático Aéreo (CTA), ainda
baleou outro policial e depois
acabou morto durante a troca de
tiros.
Segundo informações da Polícia
Militar, inicialmente, policiais do
município de São Domingos foram
acionados para conter um homem,
que teria problemas psiquiátricos
e estaria ameaçando os próprios
familiares, dentro da residência na
qual moravam.
Assim que chegaram ao local,
os PMs foram recebidos a tiros
de espingarda bate-bucha. Um
deles, identificado apenas como
soldado Danilo, foi alvejado com

HÁ 27 ANOS NA PMMA

O sargento Cantanhede não resistiu depois de ser atingido por tiro de
bate-bucha no pescoço

Polícia Civil investiga linchamento
de homem em Paço do Lumiar
A Polícia Civil, por meio da
Superintendência de Homicídios
e Proteção à Pessoa (SHPP),
investiga a morte de um homem,
identificado como Maicon Lima
Pinheiro, de 37 anos. Ele foi
vítima de linchamento, na noite
de terça-feira (30), na Rua 10, do
bairro da Vila Cafeteira, em Paço
do Lumiar.
De acordo com o delegado George
Marques, da SHPP, o homem foi
assassinado a golpes de pedras
e com pauladas por populares.
Familiares da vítima estiveram na
manhã de ontem (1º) na delegacia
e conversaram com a equipe
responsável pela investigação.
Ainda conforme George, a
partir de agora, a polícia busca

esclarecer as circunstâncias do
crime. Até então, segundo o
delegado, duas versões foram
apresentadas sobre o caso. “Uma
é de que ele teria praticado um
abuso sexual a uma menina, mas
ninguém foi identificado e nem
sabemos se isso é verdade, mas
vamos verificar. A outra história,
que nos foi repassada pelo Ciops,
informa que ele teria feito um
roubo e logo depois foi perseguido
por populares e linchado”,
explicou.
A previsão é que nos próximos
dias envolvidos no homicídio
já estejam identificados. A
Polícia acredita que mais de dez
pessoas participaram da ação
criminosa. “Todas as pessoas

A Polícia Civil do estado do
Maranhão, em ação conjunta com
a Polícia Civil do Ceará, prendeu,
ontem (1º), três pessoas suspeitas
de estarem envolvidas em um roubo
a uma residência localizada em
Chapadinha, a 245 km de São Luís.
O crime ocorreu no dia 23 de agosto
de 2019.
Durante a ação criminosa, segundo
a Polícia Civil, o trioteria usado
roupas de fiscais da prefeitura
municipal para entrar na casa de um
empresário, localizada na Avenida
Gustavo Barbosa. O proprietário,
sua esposa e duas pessoas que
trabalhavam no local foram
rendidos e os suspeitos levaram

uma quantia de R$ 90 mil em
espécie, joias, aparelhos celulares
e títulos de crédito avaliados em
aproximadamente R$ 800 mil.
De acordo com o delegado de
Chapadinha, Benedito Leite, um
vídeo de imagens de monitoramento
da Avenida Gustavo Barbosa mostra
os três suspeitos fardados entrando
na casa da vítima, no dia 23 de
agosto do ano passado. “As prisões
ocorreram na data de hoje (ontem),
entre 5h30 e 6h, no município de
Crateús, no Ceará. Existem outros
envolvidos, mas a polícia trabalha
para identificá-los e prendê-los”,
informou o delegado Benedito
Leite, ao acrescentar que, no dia do
assalto, as vítimas ficaram reféns por
aproximadamente duas horas.

Duas crianças morrem em
lago na cidade de Bacabal
Duas crianças morreram, na noite
de terça-feira (30), em um lago no
município de Bacabal. Wildean
Ferreira da Conceição, de 12 anos;
e Lucas Ruan Rocha dos Santos, 8,

teriam sido vítimas de um choque
elétrico causado por um peixe
denominado Poraquê.
De acordo com informações do
sargento Maranhão, o pai de uma

O sargento Cantanhede estava
na Polícia Militar do Maranhão
desde o ano de 1993, há exatos 27
anos. Desde 2012, ele era lotado
no Centro Tático Aéreo (CTA),
onde exercia a função de operador
aerotático. Cantanhede deixa
dois filhos e uma neta. O velório
do militar ocorrerá na cidade de
Pinheiro e o sepultamento em
Peri-Mirim, cidades da Baixada
Maranhense.
DIVULGAÇÃO

OUTROS PONTOS
Saiba outros pontos previstos na PEC:

REGISTRO DE CANDIDATURAS
O prazo atual é até 15 de agosto. Pelo texto, os partidos poderão solicitar à
Justiça Eleitoral o registro dos candidatos até 26 de setembro;

CONVENÇÕES
Hoje, o calendário eleitoral determina que as convenções dos partidos para a
escolha de candidatos aconteçam entre 20 de julho e 5 de agosto. Pela PEC,
o prazo passa a ser entre 31 de agosto e 16 de setembro e por meio virtual;
A PEC altera ainda trecho da legislação eleitoral que proíbe publicidade
institucional nos três meses anteriores ao pleito. Pelo texto aprovado, as
prefeituras poderão, no segundo semestre deste ano, fazer publicidade
institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos municipais destinados
ao enfrentamento à pandemia do coronavírus e à orientação da população
quanto a serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia.
Eventuais condutas abusivas serão apuradas.

DATAS

DUPLO HOMICÍDIO
NO PARQUE JAIR
Também na noite de terça-feira
(30), no bairro do Parque Jair –
São José de Ribamar, dois homens
foram mortos a tiros. Ronilson
França Nascimento e Rodrigo
Ramos Almeida, de 24 e 21 anos,
respectivamente.
De acordo com a polícia, a dupla
foi alvejada por dois suspeitos
que chegaram ao local em uma
motocicleta. Após o crime, eles
fugiram deixando as vítimas já

DATA-LIMITE
Caso um município ou estado não apresente condições sanitárias para
realizar as eleições em novembro, o Congresso poderá editar um decreto
legislativo designando novas datas para a realização do pleito, tendo como
data-limite o dia 27 de dezembro de 2020.
Inicialmente, a proposta aprovada pelos deputados previa que, no caso dos
municípios nesta situação, caberia ao TSE definir nova data. No entanto, os
parlamentares aprovaram um destaque para modificar a PEC e deixar a regra
igual à dos estados.
Outra mudança aprovada foi a supressão de um dispositivo que dizia que
caberia ao TSE promover a adequação das resoluções anteriores ao novo
calendário. Com isso, o entendimento é que qualquer adequação precisará
passar pelo Legislativo.

PROPAGANDA

que participaram direta ou
indiretamente desse linchamento
deverão ser indiciadas, presas
e processadas por homicídio”,
salientou o delegado.

Maicon Lima foi linchado
em Paço do Lumiar; uma
das hipóteses é que ele tenha
cometido um estupro
sem vida.
A Polícia Militar realizou
diligências na região, mas
ninguém foi preso nem
identificado. A Polícia Civil
investiga a motivação dos
homicídios. (AIDÊ ROCHA)
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Presos no Ceará trio suspeito por
assaltar a residência em Chapadinha
LUCIENE VIEIRA

um tiro na perna e encaminhado
ao Socorrão de Presidente Dutra,
onde permanece internado.
Com a situação agravada, uma
equipe do Centro Tático Aéreo,
da cidade de Presidente Dutra, foi
chamada para dar apoio durante a
ação e também foi surpreendida
por disparos de arma de fogo. Um
desses disparos atingiu o pescoço
do sargento Cantanhede, que
ainda chegou a ser socorrido, mas
faleceu a caminho do hospital.
Durante a troca de tiros, o homem
surtado, que não teve o nome
divulgado, também foi baleado e
morreu no local, de acordo com
informações da Polícia Militar.

Câmara conclui votação e eleições
estão adiadas para 15 de novembro

A proposta fixa datas para a realização de eventos relacionados à campanha
eleitoral. Pelo texto:
- a partir de 11 de agosto: as emissoras ficam proibidas de transmitir
programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena de
cancelamento do registro do beneficiário;
- entre 31 de agosto e 16 de setembro: prazo para a realização das
convenções para escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre
coligações; - até 26 de setembro: prazo para que os partidos e coligações
solicitem à Justiça Eleitoral o registro de candidatos;
após 26 de setembro: prazo para início da propaganda eleitoral, também
na internet; - a partir de 26 de setembro: prazo para que a Justiça Eleitoral
convoque partidos e representação das emissoras de rádio e TV para
elaborarem plano de mídia; - 27 de outubro: prazo para partidos políticos,
coligações e candidatos divulgarem relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(Fundo Eleitoral), os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados;
- até 15 de dezembro: para o encaminhamento à Justiça Eleitoral do
conjunto das prestações de contas de campanha dos candidatos e dos
partidos políticos, relativamente ao primeiro turno e, onde houver, ao
segundo turno das eleições;
- até 18 de dezembro: será realizada a diplomação dos candidatos eleitos
em todo país, salvo nos casos em que as eleições ainda não tiverem sido
realizadas. (G1)

“Adiamento das eleições não vai proteger
a vida das pessoas”, diz Hildo Rocha

Trio suspeito por assalto a residência, em Chapadinha, foi preso em
cidade do interior cearense
das vítimas relatou que as crianças
foram para uma roça perto do
bairro Trizidela, onde moravam, e
próxima ao lago em que estavam
tomando banho.
Mais cedo, segundo relatou ao PM,
ele teria encontrados com eles e os
mandado para casa, mas já à noite,
se deu conta que ainda não haviam
retornado. “Ao voltar ao local,
encontrou as roupas dos meninos

e logo depois as crianças mortas”,
explicou o sargento.
Populares informaram à polícia
que pessoas já teriam sido vítimas
de choque do peixe no local. A
Polícia Civil solicitou um laudo
dos corpos para verificar se as
crianças morreram devido ao
choque causado pelo Poraquê ou
afogadas. (AR)

O líder da bancada
do MDB na Câmara,
deputado Hildo Rocha
(MA), disse que o
adiamento das eleições
não vai proteger a vida
das pessoas. “Isso
vai acontecer com
distanciamento social,
com mais sessões
eleitorais. [O adiamento]
vai favorecer os mais
ricos, que vão ter
condições de fazer mais campanha”, ressaltou
O parlamentar disse que o adiamento do pleito favorecerá os atuais prefeitos
e vereadores. Ele também criticou a possibilidade, prevista na PEC, de o
TSE adiar as eleições por um período ainda maior nas cidades com muitos
casos de contágio por Covid-19.
“O poder de legislar é nosso, não do TSE. Ele é um órgão julgador. Passar
o poder de legislar é um equívoco muito grande, um precedente enorme”,
frisou Rocha
A vice-líder do governo na Câmara, deputada Bia Kicis (PSL-DF), também
criticou o texto. Segundo ele, a PEC tem pouca eficácia pois não haverá
grande diferença de contaminação pelo novo coronavírus de outubro
para novembro. “É custosa para os cofres públicos e causa prejuízo para
as pessoas já desincompatibilizadas para concorrer à eleição”, disse.
A parlamentar ainda frisou que “os governantes poderão fazer mais
propaganda, ferindo a isonomia”.

A noite está quase acabando; o dia logo vem. Portanto, deixemos de
lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz.
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não
em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação,
não em desavença e inveja.
Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem
premeditando como satisfazer os desejos da carne.
.
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Cidade
Qualificação online
MPMA recebe visita do Fórum
Estadual de Educação Ambiental
O procurador-geral de justiça, Eduardo Jorge Hiluy
Nicolau, recebeu na manhã desta quarta-feira, 1º de julho, na
Procuradoria Geral de Justiça, a visita de cortesia dos membros da
coordenação do Fórum Estadual de Educação Ambiental: Sálvio
Dino (advogado – representante da OAB), Roberto Mauro Gurgel
(professor aposentado da UFMA) e Douglas de Melo Martins
(juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís). Da
administração superior do Ministério Público do Maranhão,
também participaram da reunião os promotores de justiça Carlos
Henrique Rodrigues Vieira (diretor da secretaria de Planejamento
e Gestão - Seplag) e Karla Adriana Holanda Farias Vieira (futura
diretora da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão).
Na pauta, foram discutidas propostas de parcerias entre o
Fórum e o MPMA, para a implementação de projetos em São
Luís e nos municípios maranhenses que integram a Amazônia
Legal, bem como naqueles que apresentam baixos Índices
a escalada Humano
do novo(IDH),
coronavírus
e ase
deCom
Desenvolvimento
a exemplonodePaís
Belágua
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Sena.
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um bom
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de
educação
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entende
A
sociais
do estado,
e a educação
ambiental
é umdo
dosassunto.
pilares da
instituição possui uma plataforma exclusiva de cursos abertos,
transformação
que necessitamos”,
o procuradorchamada
Eskadasocial
(eskadauema.com),
queressaltou
conta com
cursos de
aperfeiçoamento
gratuitos e coma coordenação
certificação. do Fórum, Sálvio
geral de justiça. Representando
Na plataforma, é possível aprimorar conhecimentos e
Dino relatou a sua satisfação com o direcionamento adotado pela
desenvolver novas habilidades, com uma estrutura 100%
nova gestão
do MPMA.
“Queremos
parabenizá-lo
online,
sem qualquer
contato
presencial.
Os cursos,pela
que escolha
são de
rápida
duração
e
com
conteúdos
constantemente
atualizados,
da equipe gestora da instituição e nos colocar à disposição para
qualificam para o mercado de trabalho e contribuem para a
o desenvolvimento
de parcerias em projetos relativos à pauta
democratização
do conhecimento.
Na UEMA,enfatizou.
os cursos são desenvolvidos e geridos pelo Núcleo
ambiental”,
de Tecnologias para Educação (UEMAnet) e contam com mais
de 300 mil usuários, distribuídos em 58 países.
Com a plataforma Eskada, é possível acessar 16 cursos online,
totalmente gratuitos, de curta duração e com direito a certificado.
Acesse: https://eskadauema.com/ e faça a sua inscrição.

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 (02), 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
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No Centro, temos trabalhado
com a finalidade de revitalizar os cartões-postais importantes por seu valor histórico
e cultural, como por exemplo,
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Entre os conteúdos a serem
abordados nas consultorias
estão: Premissas para o Distanciamento Social; Premissas
para a Higiene Pessoal de
colaboradores, prestadores de
serviços e clientes; Premissas
para Sanitização de Ambientes de Meios de Hospedagem
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Solenidade de boas-vindas marca
retorno das atividades no MPMA

Marcos Fábio fala nesta quinta sobre
o cinema ambulante em São Luís
CORONAVÍRUS
Mais
30 leitos de UTI
Você sabia que São Luís foi uma das primeiras cidades

brasileiras a receber o cinema? E com ele vieram as fábricas,
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Governo do MA realiza ações de prevenção no sistema prisional
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