
 
 

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO 
 
 

 
CLIPPING 
3 de julho 
de 2020 



Othelino recebe visita do novo procurador-geral de Justiça
e reafirma harmonia entre Legislativo e MP
Por Daniel Matos • quinta-feira, 02 de julho de 2020

Othelino debateu as relações institucionais do Poder Legislativo com o o Ministério Público do
Maranhão

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, nesta quinta-feira
(2), a visita de cortesia do novo procurador-geral de Justiça do Maranhão, Eduardo Nicolau. O encontro serviu para
reforçar o relacionamento harmonioso entre o Poder Legislativo e o Ministério Público Estadual, estreitando o
diálogo entre as instituições.

O chefe do Parlamento Estadual ressaltou que a relação respeitosa entre o Poder Legislativo e o Ministério Público,
incluindo, também, os outros poderes e órgãos constitucionais, é muito importante para o Maranhão.

“A sociedade é quem ganha com esse diálogo permanente e aberto, inclusive estabelecido pela nossa Constituição
Federal e repetido na Constituição Estadual, que determina a harmonia e a independência. Com esse diálogo, cada
um cumprindo com o seu papel constitucional, vamos fazendo com que o Maranhão sirva de exemplo para o Brasil.
Desejo ao doutor Eduardo, que inicia essa importante missão, êxito na condução do Ministério Público, uma
instituição fundamental na defesa dos interesses da sociedade”, assinalou.

Parceria

Eduardo Nicolau foi recentemente empossado no cargo de procurador-geral de Justiça e comandará a instituição no
biênio 2020/2022. Ele destacou a disponibilidade do Poder Legislativo na apreciação de pautas de interesse não só
do Mistério Público, mas de toda a sociedade.
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“Estou aqui para saudar o presidente da Assembleia e os deputados queridos e dizer a eles que o Ministério Público
mudou o seu gestor, mas a vontade sempre foi, e sempre será, de andar em parceria com a Assembleia Legislativa.
Sei da disposição do presidente Othelino em trabalhar pelo Maranhão e vamos fazer uma grande rede para ajudar o
nosso governador a melhorar, cada vez mais, a vida dos cidadãos maranhenses”, disse o novo procurador-geral de
Justiça, que estava acompanhado do promotor Carlos Henrique Vieira.

Os deputados Professor Marco Aurélio (PCdoB) e Dr. Yglésio (PROS), que também participaram do encontro,
ressaltaram que o gesto sinaliza uma continuidade na boa relação que há entre a Assembleia e o MP.

“Respeitamos totalmente o trabalho do Ministério Público e sabemos da sua importância, tanto é que o Parlamento
tem sempre priorizado as matérias que são de interesse do órgão, porque sabemos que contribui diretamente nessa
boa relação”, disse Marco Aurélio.

“O Ministério Público, assim como a Assembleia Legislativa, tem o papel de fiscalizar as ações do Executivo
também, uma função essencial à Justiça. E esse diálogo sempre é proveitoso em prol da sociedade, porque garante
que há uma força conjunta de atuação em favor da boa aplicação dos recursos públicos”, frisou deputado Dr.
Yglésio.



Othelino reafirma harmonia entre Legislativo e MP
Por Zeca Soares • quinta-feira, 02 de julho de 2020

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, nesta quinta-feira
(2), a visita de cortesia do novo procurador-geral de Justiça do Maranhão, Eduardo Nicolau. O encontro serviu para
reforçar o relacionamento harmonioso entre o Poder Legislativo e o Ministério Público Estadual, estreitando o
diálogo entre as instituições.

O chefe do Parlamento Estadual ressaltou que a relação respeitosa entre o Poder Legislativo e o Ministério Público,
incluindo, também, os outros poderes e órgãos constitucionais, é muito importante para o Maranhão.

“A sociedade é quem ganha com esse diálogo permanente e aberto, inclusive estabelecido pela nossa Constituição
Federal e repetido na Constituição Estadual, que determina a harmonia e a independência. Com esse diálogo, cada
um cumprindo com o seu papel constitucional, vamos fazendo com que o Maranhão sirva de exemplo para o Brasil.
Desejo ao doutor Eduardo, que inicia essa importante missão, êxito na condução do Ministério Público, uma
instituição fundamental na defesa dos interesses da sociedade”, assinalou.

Parceria – Eduardo Nicolau foi recentemente empossado no cargo de procurador-geral de Justiça e comandará a
instituição no biênio 2020/2022. Ele destacou a disponibilidade do Poder Legislativo na apreciação de pautas de
interesse não só do Mistério Público, mas de toda a sociedade.

“Estou aqui para saudar o presidente da Assembleia e os deputados queridos e dizer a eles que o Ministério Público
mudou o seu gestor, mas a vontade sempre foi, e sempre será, de andar em parceria com a Assembleia Legislativa.
Sei da disposição do presidente Othelino em trabalhar pelo Maranhão e vamos fazer uma grande rede para ajudar o
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nosso governador a melhorar, cada vez mais, a vida dos cidadãos maranhenses”, disse o novo procurador-geral de
Justiça.



TCE-MA instaura procedimento para apurarTCE-MA instaura procedimento para apurar
compra de respiradores pelo governo Dinocompra de respiradores pelo governo Dino
SES pagou adiantado R$ 9,3 milhões por aparelhos, que nunca foram entregues. Dinheiro de umaSES pagou adiantado R$ 9,3 milhões por aparelhos, que nunca foram entregues. Dinheiro de uma
das compras não foi devolvido pela fornecedoradas compras não foi devolvido pela fornecedora

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Maranhão vai apurar a compraO TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Maranhão vai apurar a compra
de respiradores pelo governo de Flávio Dino (PCdoB) por meio dode respiradores pelo governo de Flávio Dino (PCdoB) por meio do
Consórcio do Nordeste para tratamento exclusivo de pacientes com Covid-19, doença causadaConsórcio do Nordeste para tratamento exclusivo de pacientes com Covid-19, doença causada
pelo novo coronavírus.pelo novo coronavírus.

A solicitação para autuação do processo de fiscalização e acompanhamento foi feita no último dia 26, pelaA solicitação para autuação do processo de fiscalização e acompanhamento foi feita no último dia 26, pela
auditora estadual de Controle Externo Mônica Valéria de Farias, em memorando encaminhado à Gerente doauditora estadual de Controle Externo Mônica Valéria de Farias, em memorando encaminhado à Gerente do
NUFIS (Núcleo de Fiscalização) 2, Flaviana Pinheiro Silva, um dia após o ATUAL7 questionar o tribunal, pelaNUFIS (Núcleo de Fiscalização) 2, Flaviana Pinheiro Silva, um dia após o ATUAL7 questionar o tribunal, pela
segunda vez, sobre a existência de procedimento no âmbito da corte sobre as aquisições, e pedir acesso aossegunda vez, sobre a existência de procedimento no âmbito da corte sobre as aquisições, e pedir acesso aos
autos com base na LAI (Lei de Acesso à Informação).autos com base na LAI (Lei de Acesso à Informação).
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O caso está sob a relatoria do conselheiro Antônio Blecaute, responsável pela prestação de contas da SESO caso está sob a relatoria do conselheiro Antônio Blecaute, responsável pela prestação de contas da SES
(Secretaria de Estado da Saúde) referente ao exercício-financeiro deste ano.(Secretaria de Estado da Saúde) referente ao exercício-financeiro deste ano.

Ao menos duas compras de respiradores para pacientes com Covid-19 foram feitas pelo gestão comunista porAo menos duas compras de respiradores para pacientes com Covid-19 foram feitas pelo gestão comunista por
meio do Consórcio do Nordeste, ambas com pagamento antecipado, mas sem a entrega de nenhum aparelhomeio do Consórcio do Nordeste, ambas com pagamento antecipado, mas sem a entrega de nenhum aparelho
pelas fornecedores. Ao todo, R$ 9.319.375,80 foram pagos pelas máquinas, com dispensa de licitação.pelas fornecedores. Ao todo, R$ 9.319.375,80 foram pagos pelas máquinas, com dispensa de licitação.

Do montante, segundo garante a SES, R$ 4.371.840,00 pagos em maio por 40 respiradores teriam sidoDo montante, segundo garante a SES, R$ 4.371.840,00 pagos em maio por 40 respiradores teriam sido
devolvidos pela empresa Pusar, sob a alegação de impossibilidade de entrega dos aparelhos.devolvidos pela empresa Pusar, sob a alegação de impossibilidade de entrega dos aparelhos.

Já a outra compra, de 30 respiradores, feita em abril, custou aos cofres da SES exatos R$ 4.947.535,80.Já a outra compra, de 30 respiradores, feita em abril, custou aos cofres da SES exatos R$ 4.947.535,80.
Contudo, além de também não ter havido a entrega dos aparelhos, o dinheiro público não foi devolvido pelaContudo, além de também não ter havido a entrega dos aparelhos, o dinheiro público não foi devolvido pela
empresa HempCare Pharma.empresa HempCare Pharma.

Em relação a essa compra,Em relação a essa compra,  uma investigação foi aberta no STJ (Superior Tribunal de Justiça)uma investigação foi aberta no STJ (Superior Tribunal de Justiça), onde os, onde os
governadores têm foro.governadores têm foro.

Também apura a aquisição dos respiradoresTambém apura a aquisição dos respiradores  uma comissão de 23 deputados dos nove estados do Nordesteuma comissão de 23 deputados dos nove estados do Nordeste..
Pelo Maranhão, integra a comissão o deputado estadual Wellington do Curso (PSDB).Pelo Maranhão, integra a comissão o deputado estadual Wellington do Curso (PSDB).

Na Assembleia Legislativa, principalmente após a retomada das sessões presenciais, Wellington eNa Assembleia Legislativa, principalmente após a retomada das sessões presenciais, Wellington e  o deputadoo deputado
César Pires (PV) têm cobrado explicações ao Palácio dos LeõesCésar Pires (PV) têm cobrado explicações ao Palácio dos Leões, principalmente sobre a falta de transparência, principalmente sobre a falta de transparência
dos repasses de dinheiro para o Consórcio do Nordeste.dos repasses de dinheiro para o Consórcio do Nordeste.

Flávio Dino e governistas, no entanto, têm desviado do assunto, no máximo tentando classificar como caloteFlávio Dino e governistas, no entanto, têm desviado do assunto, no máximo tentando classificar como calote
as compras suspeitas.as compras suspeitas.

O Ministério Público do Maranhão e a PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça),O Ministério Público do Maranhão e a PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça),  agora sob o comando de Eduardoagora sob o comando de Eduardo
NicolauNicolau, também foram procurados pelo ATUAL7, por mais de uma vez, mas permanecem em silêncio sobre a, também foram procurados pelo ATUAL7, por mais de uma vez, mas permanecem em silêncio sobre a
abertura ou não de procedimento investigatório sobre o caso.abertura ou não de procedimento investigatório sobre o caso.
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Governo publica edital de licitação para o ferryboat
Por Zeca Soares • sexta-feira, 03 de julho de 2020

O Governo do Maranhão, através 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, através do Terminal da Ponta da Espera, e Alcântara, no Terminal do
Cujupe.

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.

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.
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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.



Aluno do Educallis é expulso após discurso
racista em grupo de WhatsApp
Publicado em 2 de julho de 2020 por gilbertoleda
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O colégio Educallis, de São Luis, emitiu há pouco um comunicado informando que decidiu pela expulsão
de um aluno flagrado disseminando discurso racista em um grupo de WhatsApp com outros estudantes.

O estudante foi incialmente afastado por três dias, mas, diante da pressão dos próprios colegas – que
criaram a hashtag #3diasnao – a direção decidiu conversar com a família e optar pelo desligamento.

Numa das mensagens enviadas pelo jovem no grupo, ele, que se dizia germânico e supremacista,
apontava que os africanos eram responsáveis pela “criação” do Ebola, enquanto os antepassados dele
próprio havia inventado a roda.



O garoto também chegou a divulgar um vídeo para sustentar a tese de que o primeiro homo sapiens era
branco. E emendou: “Chupa! A ciência ganha de novo”.
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RONALDO ROCHA
Da editoria de  Política

O
governador Flávio Dino
(PCdoB) tomou por ba-
se os números divulga-
dos pelo projeto Covid-

19 Analytics, elaborado pela PUC-
RJ em parceria com a Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), para sustentar a
tese de uma taxa de reinfecção no
Maranhão abaixo de 1.

“Maranhão, por este estudo,
mantém taxa abaixo de 1, ou seja,
tendência de queda no número de
pessoas contaminadas. Contudo,
sabemos que estamos ainda dis-
tantes de vencer o coronavírus. Vi-
tória final só virá com a vacina”, es-
creveu em seu perfil em rede social. 

Os dados são do mês de junho,
em comparação com o mês de
maio e mostram o estado com taxa
de 0,8, a menor do relatório. 

Para o cálculo, destacado por Di-
no, os  pesquisadores consideram o
Rt, que mede a taxa de retransmissão
do vírus. Quando ela está abaixo de 1,
significa que a média de pessoas con-

taminadas por um infectado está abai-
xo de uma, o que indica uma redução
no ritmo da epidemia no estado.

No documento, os seis estados
que tiveram alta de taxa entre 31 de
maio e 30 de junho foram: Bahia,

Pernambuco, Rio Grande do Norte,
Roraima, Rio Grande do Sul e San-
ta Catarina. A maior taxa do país, se-
gundo o cálculo, é 1,92 em Roraima.
Ao todo, seis estados estão com ta-
xa inferior a um: Acre, Amapá, Ama-
zonas, Ceará, Maranhão e Pará. 

Gráficos
Há duas semana, Flávio Dino che-
gou a divulgar um gráfico elabora-
do pela sua gestão, que faz um
comparativo entre os casos ativos
e casos recuperados. 

No quadro, há destaque para um
total de 51.911, naquela ocasião, de
casos recuperados, contra 19.567
de casos ativos. 

“Quanto ao coronavírus no Ma-

ranhão, prossegue a trajetória de
queda de casos ativos e aumento de
casos recuperados. O respeito às re-
gras sanitárias é essencial para que
se mantenham os êxitos”, disse. 

Na oportunidade, ele não citou
o número elevado de mortes já re-
gistradas no estado em decorrência
de infecção pelo novo coronavírus.

Mortes
No boletim da Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) divulgado na úl-
tima quarta-feira, o Maranhão já
havia registrado 2.081 óbitos. So-
mente naquele dia, foram 33 no-
vas mortes catalogadas. 

Foram registrados também, na-
quela ocasião, mais 2.085 novos ca-

sos - 99 destes na Região Metro-
politana de São Luís e outros 2.706
em municípios que integram o in-
terior do estado. �

O Estado do Maranhão São Luís, 3 de julho de 2020. Sexta-feira 3POLÍTICA
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Pré-campanha com mais tempo

O
s pré-candidatos à Prefeitura de São Luís terão, oficialmente,
mais tempo para articular alianças. Será um mês a mais,
praticamente, de pré-campanha que envolve,

principalmente, as costuras por apoio.
Ainda estão em jogo as conversas por partidos importantes

como PT, PSL e MDB. Tirando o último, os demais trabalham
articulações em São Luís com conversas constantes com a direção
nacional.

Para PT e PSL, o pleito na
capital maranhense é
importante e, por isso, estão
inseridos nas negociações
nacionais que coordenaram
2020 com 2022.

Dos pré-candidatos, o que
mais aparenta precisar de tempo
para fortalecer sua pré-
candidatura é Rubens Júnior
(PCdoB). Por enquanto, o
comunista ainda é visto com
desconfiança pelos aliados como uma força real que possa entrar
na disputa de São Luís, com um perfil de cavar um segundo turno
e ser um dos que vão disputar a segunda etapa da eleição.

O adiamento da votação em 42 dias favorece também quem
aparece à frente em pesquisas. O deputado Eduardo Braide
(Podemos) ganha mais tempo para ficar distante dos ataques
diretos dos adversários e também mais tempo para manter o
diálogo com bases como o grupo evangélico, que o pré-candidato
vem se aproximando desde a época dos retiros, em fevereiro.

• O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Ne-
to (PCdoB), recebeu, ontem, a visita de cortesia do novo procurador-geral de
Justiça do Maranhão, Eduardo Nicolau.

• O encontro, em tese, serviu para reforçar o relacionamento harmonioso en-
tre o Poder Legislativo e o Ministério Público Estadual, estreitando o diálogo en-
tre as instituições.

• Os deputados estaduais reconheceram o estado de calamidade pública nos
municípios de Presidente Médici, Codó, Tuntum, Marajá do Sena, São Mateus,
Cidelândia, Paço do Lumiar, Buriti Bravo e Vitorino Freire.

E MAIS

Os pré-candidatos
a prefeito de São
Luís terão a mais
um mês para
buscar fechar
articulações antes
de convenções

Quem votou
Dos deputados federais do Maranhão, nove votaram a favor de adiar

as eleições deste ano. Entre os que disseram sim, estão Márcio Jerry
(PCdoB), Gil Cutrim (PDT) e Pedro Lucas Fernandes (PTB).

Dos que não queriam adiar o pleito estão o pastor Gildenemyr (PL)
e também Aluísio Mendes (PSC), além de Hildo Rocha (MDB).

O deputado do DEM, Juscelino Filho, decidiu pela abstenção e as-
sim não dizer nem sim ou não para mais 42 dias de prazo até a votação
de 2020.

Não gostou
Quem não gostou nada das mudanças no calendário eleitoral foram

os vereadores que buscam a reeleição.
Mais tempo para o pleito significa para os parlamentares mais ser-

viços que deverão buscar para as comunidades que compõem a sua
base.

É mais tempo para buscar junto ao Executivo melhorias para bair-
ros. Mais tempo para segurar seus aliados nos bairros que são “ataca-
dos” constantemente por adversários de mandato também.

Envio de dinheiro
O senador Roberto Rocha (PSDB), em entrevista em Paço do Lumiar,

garantiu que o governo federal enviou mais de R$ 1 bilhão para o Ma-
ranhão desde 2019 até junho deste ano.

Segundo o tucano, este valor é superior ao enviado, em verbas vo-
luntárias, nos 13 anos do PT no Palácio do Planalto.

Os recursos que Rocha se refere são todos que chegaram aos órgãos
federais para o governo estadual, prefeituras, entidades filantrópicas e
privadas.

Entrevistas
A série de entrevistas de O Estado continua na próxima semana. Na

terça-feira (7), o entrevistado será o deputado Eduardo Braide.
Já na quinta (9), o pré-candidato que participará da série de entre-

vistas será Bira do Pindaré (PSB).
O Estado já publicou as entrevistas com Carlos Madeira (SD), Neto

Evangelista (DEM), Yglésio Moyses (Pros), Detinha (PL) e Frankling Dou-
glas (PSOL).

Só um perfil
A Justiça do Maranhão determinou que 11 perfis no Facebook e no

Instagram da ex-governadora Roseana Sarney (MDB) sejam retirados
do ar.

A maioria é de apoiadores e fãs que criaram os perfis para demons-
trar apoio. No entanto, a ex-governadora quer dirimir dúvidas sobre o
que é o perfil oficial dela ou não.

Atualmente, o perfil de Roseana Sarney no Instagram é @roseana-
sarneym. Foi por este perfil que a ex-governadora lamentou a não rea-
lização do São João devido à pandemia do novo coronavírus.

Original
A Prefeitura de São Luís mostrou em suas redes sociais como vai fi-

car o calçamento de ruas no entorno do Largo do Carmo e da Praça João
Lisboa.

O município, em parceria com o Iphan, está fazendo um calçamen-
to sem asfalto e, assim, aproximando a área das características originais
de quando a igreja e a praça foram construídas.

Esta é mais uma obra da Prefeitura de São Luís para o Centro Histó-
rico. A série inclui ainda Mercado das Tulhas, casarões para abrigar cen-
tro de arte e reforma da Praça da Saudade.

DE OLHO

É O VALOR DE DUAS COMPRAS de respiradores pelo
governo estadual por meio do Consórcio do Nordeste.
Compras são alvo de investigação do TCE/MA.

R$ 9 MILHÕES

Dino se apoia em estudo
e sustenta taxa menor 
de infecção no estado
Governador utilizou um levantamento realizado pela PUC-RJ, em parceria
com a FGV, que coloca taxa de reinfecção no Maranhão abaixo de 1

Dino diz que
contaminação é

baixa no MA

Estudo citado pelo governador Flávio Dino foi feito pela PUC do Rio de Janeiro em parceria com a FGV

Fotos/Divulgação

Juízes eleitorais do Maranhão par-
ticiparam de 2ª reunião por vi-
deoconferência com o presidente,
corregedor, diretor-geral e secre-
tários do Tribunal Regional Elei-
toral para tratarem, principal-
mente, do plano de retomada das
atividades presenciais.

A reunião ocorreu na manhã
desta quinta, 2 de julho, conduzida
pelo desembargador Tyrone Silva,
presidente do TRE-MA. Na sexta, 3
de julho, às 9h, será a vez dos che-
fes de cartório das 105 zonas do es-
tado reunirem-se com os gestores
do Regional.

O encontro por videoconferên-
cia foi para dar mais detalhes do
plano de retomada das atividades
presenciais nas zonas eleitorais a
partir do dia 20 de julho, em que está
previsto que o atendimento ao pú-
blico permanece prioritariamente
por via remota através de contato te-
lefônico, email e, em último caso,
presencial, após análise da situação.

Por sua vez, o desembargador
Joaquim Figueiredo, vice-presidente
e corregedor, ressaltou que este mo-
mento é de comprometimento por-
que a eleição será atípica, apresen-
tando preocupações com a
convocação, treinamento e compa-
recimento dos mesários no dia da
eleição, por exemplo.

Gustavo Vilas Boas, diretor-geral
do Regional, explicou como o plano
de retomada foi concebido em vá-
rias etapas. “Posso afirmar que
nosso plano é um dos mais demo-
cráticos do país”, disse.�

Juízes
eleitorais
debatem
trabalho
presencial

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

O prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Júnior (PDT), está livre da
última acusação que ainda pesava
contra ele decorrente das eleições
de 2016.

No final do mês de junho, foi
publicada certidão do Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE) do Maranhão
confirmando o trânsito em julga-
do de uma decisão da corte conce-
dendo habeas corpus ao pedetista
para trancar um inquérito da Polí-
cia Federal que apurava se houve
ou não compra de apoio político
no pleito daquele ano a partir da
contratação de pessoal terceiriza-
do via Instituto Superior de Edu-
cação Continuada (Isec).

A investigação havia sido sus-
pensa liminarmente em fevereiro,
por decisão monocrática do juiz
eleitoral Bruno Duailibe. A sen-
tença foi posteriormente confir-
mada, em abril, pela maioria da
Corte Eleitoral. Abriu-se, então,
prazo ao procurador regional elei-
toral, Juraci Guimarães Júnior, que
não recorreu.

Defesa
No bojo do processo, a defesa do
prefeito de São Luís alegou - e o
TRE acatou - que os fatos analisa-
dos no inquérito policial “já foram
enfrentados e examinados em
duas oportunidades pela Justiça
Eleitoral, e em todas elas as deci-
sões foram favoráveis ao paciente

[Edivaldo], transitando livremen-
te em julgado, inclusive com a
concordância do Ministério Pú-
blico Eleitoral”.

As investigações sobre o caso fo-
ram iniciadas em 2017, a partir de
representação ao Ministério Públi-
co Eleitoral feita pelo advogado Pe-
dro Leonel Pinto de Carvalho, já fa-
lecido. Ele também protocolou
ação popular na Justiça comum,
mas o processo foi extinto.

Durante a eleição e 2016 o caso
foi amplamente explorado por ad-
versários do prefeito, então candi-
dato à reeleição.

Numa das ações protocoladas à
época, a coligação da então candi-
data a prefeita Eliziane Gama (Ci-

dadania) pedia que a Justiça Elei-
toral negasse registro de candida-
tura a Edivaldo Júnior afirmando
que mais de 800 pessoas contrata-
das pelo Isec estavam sendo indi-
cadas por políticos aliados ao pre-
feito, como forma de ampliar sua
base de apoio. Essa ação também
não prosperou.

A juíza Ana Célia Santana, da 1ª
Zona Eleitoral de São Luís, também
julgou improcedente, processo pa-
recido protocolado ainda no 1º tur-
no da eleição pela coligação do en-
tão candidato Wellington do Cur-
so (PSDB), em que se pedia con-
denação do prefeito por abuso de
poder político em virtude do mes-
mo contrato com o Instituto. �

Inquérito contra Edivaldo
Holanda Jr. é encerrado  
Caso diz respeito a ação que tinha investigação sobre contratação de
terceirizados pelo Isec; ação tem relação com as eleições de 2016

TRE havia definido e MP não recorre de decisão a favor de Edivaldo Jr.

MAIS

Média
A média de óbitos
registrados no
Maranhão tem se
mantido a mesma desde
o início da pandemia do
Covid-19. Apesar de
medidas restritivas e do
isolamento, a média não
baixou.
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Mundo

TÓQUIO 

Tóquio confirmou 107 infec-
ções novas de coronavírus
nesta quinta-feira, seu maior
número diário em dois meses,
mas o secretário-chefe de ga-
binete do Japão disse não haver
necessidade de readotar um es-
tado de emergência.

Inicialmente, a capital japo-
nesa de 14 milhões de habitan-
tes tentou manter os casos
novos abaixo de 20 depois que
o governo suspendeu o estado
de emergência no dia 25 de
maio, mas viu a cifra passar de

50 de forma contínua ao longo
da semana passada.

A contagem diária de Tóquio
passou de 100 pela última vez
em 2 de maio. Na quarta-feira,
a cidade confirmou 67 casos
novos.

A governadora de Tóquio,
Yuriko Koike, disse que cerca de
70% dos casos desta quinta-
feira surgiram entre pessoas na
faixa dos 20 e 30 anos.

“É realmente desagradável
que esteja aumentando tanto.
Gostaria de pedir a todos os
moradores que cooperem para
evitar isso”, disse. �

Capital japonesa tentou manter os casos novos
abaixo de 20, mas viu a cifra passar de 50 

Suíça restringe visitantes
do Brasil e mais outros
28 países após infecções 
Lista, divulgada pelo governo suiço, nesta quarta (2) inclui os EUA, Suécia, 
Brasil e Rússia, que foram designados como países com “alto risco de infecção”

Agência Brasil

Dois assassinatos são
registrados na Ilha nas
primeiras 36h de julho

Integrantes de um bando interes-
tadual especializado em roubo a
carga continuam sendo alvo de
cercos policiais realizados no Ma-
ranhão e estados vizinhos. Na
quarta-feira (1º), dois comercian-
tes, pai e filho, foram presos du-
rante a segunda etapa da Opera-
ção Baião de Dois, na cidade de
Timon. Em poder dos detidos, fo-
ram apreendidos 74 fardos de ar-
roz, segundo a polícia, roubados
de um caminhão em Jenipapo
dos Vieiras.

A polícia, por meio de investi-
gação, constatou que o super-
mercado de propriedade dos de-
tidos, localizado no bairro Cida-
de Nova, estava comercializando
a carga ilegal. Pai e filho foram le-
vados para a Central de Flagran-

tes de Timon e autuados pelo cri-
me de receptação. A carga
apreendida foi devolvida ao pro-
prietário legítimo.

No decorrer da primeira etapa
dessa operação, ocorrida no últi-
mo dia 24, a polícia conseguiu
prender quatro empresários, na
capital piauiense, acusados de co-
mercializar carga roubada no Ma-
ranhão. Ainda foram recuperados
centenas de fardos de arroz, fei-
jão e várias caixas de óleo, que de
acordo com a polícia, avaliados
em torno de R$ 300 mil.

A polícia informou que os qua-
drilheiros tomam de assalto os ca-
minhões de carga no Maranhão e
passam o produto ilegal por um
preço abaixo do mercado no Piauí
e em Timon, no Maranhão. �

Pai e filho presos
por receptação 
de carga no Piauí 
Segundo a polícia, os comerciantes estariam
vendendo caga roubada em estradas do MA 

Dois suspeitos de violência sexual
foram presos durante um cerco da
Polícia Civil, que foi realizado du-
rante a manhã de quinta-feira (2,)
na cidade de Alcântara. De acor-
do com a polícia, um dos detidos,
nome não revelado, teria estu-
prado a própria neta, de 14 anos.

Ainda segundo a polícia, esse
criminoso estava escondido no
povoado Samucangaua e foi apre-
sentado na Delegacia Regional de
Pinheiro. O outro detido foi loca-
lizado na área central de Alcânta-
ra. Ele é acusado de ter estuprado
três adolescentes, e também é

suspeito de exploração sexual e
importunação ofensiva ao pudor.

Cárcere privado 
Na cidade de Bom Jesus das Sel-
vas, a polícia conseguiu libertar
uma mulher, que estava sendo
mantida de cárcere privado pelo
próprio marido, como ainda des-
montou uma fábrica clandestina
de arma de fogo.

Na quarta (1º, os policiais con-
seguiram localizar a residência on-
de estava a vítima. No local, foram
encontradas também várias armas
artesanais e ferramentas.  �

Polícia prende
dois acusados de
violência sexual 
Um dos detidos na cidade de Alcântara é suspeito
de ter violentado sua própria neta, de 14 anos

Duas pessoas já foram mortas a tiros na capital no início deste mês; em junho,
ocorreram 31 mortes violentas, segundo dados da Secretaria de Segurança 

ISMAEL ARAÚJO
Da editoria de Polícia

A
s empreitadas crimino-
sas continuam ocorren-
do na Região Metropoli-
tana de São Luís. A polí-

cia registrou somente durante as
primeiras 36 horas deste mês de ju-
lho dois assassinatos na Ilha. En-
quanto no decorrer de junho ocor-
reram 31 mortes violentas, sendo 25
foram caracterizadas como crime
de homicídio doloso.

Um destes novos casos foi re-
gistrado no período da manhã de
quinta-feira (2), e teve como vítima
Leonardo Alves Cruz, de 23 anos,
que residia na Vila Funil. O delega-
do George Marques, da Superin-
tendência de Homicídio e Proteção
a Pessoas (SHPP), declarou em en-
trevista à rádio Mirante AM que a
vítima foi abordada em um açou-
gue, no bairro São Cristóvão, onde
trabalhava.

Três criminosos chegaram a es-
se local portando arma de fogo e
anunciaram o assalto. O delegado
contou que a vítima foi atingida
com dois tiros, sendo que um de-
les foi na barriga. Leonardo foi le-
vado pelos populares para o Hos-
pital Socorrão II, localizado na área
da Cidade Operária.

Ele foi submetido a tratamento
cirúrgico, mas acabou falecendo e
o corpo levado para o Instituto Mé-
dico Legal (IML), no Bacanga, pa-
ra ser autopsiado e, em seguida, li-
berado para os familiares. Ainda de
acordo com o delegado, os suspei-
tos não levaram nenhuma quantia
em dinheiro ou objeto de valor do
açougue.

Mais assassinato
A polícia ainda ontem não havia efe-

tuado a prisão do suspeito do assas-
sinato de Kayro Fabrício Almeida
Martins, de 20 anos. Segundo a po-
lícia, a vítima estava empinando pi-
pa durante o final da tarde de quar-
ta-feira (1º), na Rua Dom Pedro, na
Vila Palmeira, quando foi atacada pe-
lo criminoso.

Kayro Almeida levou vários tiros
e morreu ainda no local, enquanto,
o acusado fugiu em uma motocicle-
ta, de marca e placa não identifica-
das. Guarnições da Polícia Militar fo-
ram acionadas e realizaram rondas
na região, mas não conseguiram lo-
calizar o suspeito.

A área do local do crime foi isola-
da pelos militares até a chegada dos
peritos do Instituto de Criminalísti-
ca (Icrim) e o corpo foi removido pa-
ra o IML.  A equipe da SHPP também
foi acionada e está investigando o as-
sassinato.

A Superintendência de Homicí-
dio e Proteção a Pessoas (SHPP)

continua investigando o duplo ho-
micídio, ocorrido na noite do últi-
mo dia 30, no Parque Jair, na cidade
de São José de Ribamar, que  tive-
ram como vítimas Ronilson França
Nascimento, de 24 anos; e Rodrigo
Ramos Almeida, de 21 anos, como
ainda a morte de Mayko Lima Pi-
nheiro, de 37 anos, na Vila Cafetei-
ra, em Paço do Lumiar.

Morte no interior
A Polícia Civil do Maranhão  está in-
vestigando a morte de um homem,
identificado apenas como Dodó. 

O corpo dele foi achado ontem
boiando no rio Codozinho, no bair-
ro São Francisco, na cidade de Codó. 

No corpo, havia sinais de vio-
lência e, até o fechamento desta
edição, não havia registro de ne-
huma prisão relacionada a esse
crime. A polícia informou que ain-
da não sabe a qual a motivação
desse crime. �

Divulgação

MORTES VIOLENTAS

31 mortes
EM JUNHO  

25 casos

Homicídios dolosos

3 casos
Latrocínios 

3 casos
Motes em confrontos

2 mortes

EM JULHO

ZURIQUE  

A partir de 6 de julho, viajantes de 29
países que quiserem ir à Suíça terão
que se registrar com as autoridades
e se autoisolar para evitar um res-
surgimento do coronavírus, disse o
governo suíço nesta quinta-feira.

A lista inclui Estados Unidos,
Suécia, Brasil e Rússia, que foram
designados como países com alto
risco de infecção.

Os visitantes que tiverem estado
nas nações citadas nos 14 dias an-
teriores terão que notificar as auto-
ridades suíças de imediato ao che-
garem e ficar 10 dias em quarente-
na, sempre segundo o governo.

A lista ainda identifica Argen-
tina, Chile, Colômbia, Arábia Sau-
dita, África do Sul e Sérvia e será
revisada continuamente, disse o
governo.

Segunda onda 
O número de infecções começou a
aumentar na Suíça nos últimos

dias, provocando o receio de uma
segunda onda de Covid-19, mas
suas fronteiras com Itália, Áustria,
Alemanha e França estão abertas
no momento.

O país, que suspendeu muitas

de suas restrições, entre elas rea-
brir escolas e lojas, teve 31.967 tes-
tes positivos de Covid-19 e 1.686
mortes até agora.

Ele faz parte do Espaço Schen-
gen de 26 nações, que normal-

mente não têm verificações nas
fronteiras. As viagens irrestritas en-
tre a Suíça e todos os outros mem-
bros do espaço estão permitidas,
exceto a Suécia, que consta da lis-
ta governamental.

Casos no EUA
O Centro para Controle e Preven-
ção de Doenças (CDC) dos Estados
Unidos informou nesta quinta-fei-
ra que o país atingiu 2.679.230 ca-
sos do novo coronavírus, em um
aumento de 54.357 casos em rela-
ção à contagem anterior, e disse
que o número de mortes aumen-
tou em 725, para 128.024.

O CDC relatou sua contagem de
casos da doença respiratória cau-
sada pelo vírus, conhecida como
Covid-19, com base em dados le-
vantados até o fim da tarde de
quarta-feira, em comparação com
o relatório anterior.

Os números do CDC não refle-
tem necessariamente casos relata-
dos por Estados individualmente. �

A partir da segunda-feira (6) a Suiça inicia seu protocolo de restrições 

Pessoas entre 20 e 30 anos são as mais afetadas na cidade de Tóquio

Em junho, das 31 mortes violentas,, 25 foram caracterizadas como crime de homicídio doloso, segundo a SSP 

Tóquio vê aumento de
casos do coronavírus 
nos últimos 2 meses 

Arquivo
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Exército intensifica
recapeamento do
asfalto da BR-135
Readequação contribui para o desenvolvimento
econômico e estrutural do Maranhão, diz general

O 3° Batalhão de Engenharia de
Construção (3º BEC), “Batalhão Vis-
conde da Parnaíba”, intensificou os
serviços de infraestrutura na BR-
135, no trecho conhecido como
Campo de Periz, entre São Luís e
Bacabeira. A unidade do Exército
vem trabalhando desde o início do
ano na mobilização de pessoal e
material necessários à execução da
obra de restauração da rodovia fe-
deral, fruto do Termo de Execução
Descentralizada celebrado entre o
Exército Brasileiro e o Departa-
mento Nacional de Infraestrutura
e Transporte (DNIT).

Iniciada em meados de maio, a
obra tem como objetivo a adequa-
ção da capacidade de tráfego da BR-
135, lote I, em São Luís, dando maior
segurança aos condutores e favore-
cendo o desenvolvimento econô-
mico e social da região Nordeste, e
contemplará a restauração de 16,36
km do trecho da rodovia compreen-
dido entre a capital do estado do Ma-
ranhão e o município de Bacabeira,
conhecido como Campo de Periz.

Inicialmente, foram realizados os
serviços referentes ao desvio do trá-
fego, permitindo a execução dos tra-
balhos com segurança. Além disso,
a equipe de topografia do 3º BEC tra-
balhou no levantamento planimé-
trico de coordenadas geográficas,
feito para rastrear pontos conheci-
dos (marcos topográficos), obtendo
a localização de um ponto na su-
perfície da terra).

Asfalto
Na atual fase da obra, o batalhão de

engenharia aplica nova camada as-
fáltica no trecho do Campo de Periz.
Motoristas que passam pelo local se
surpreendem com o trabalho e al-
guns chegam a descer dos veículos
para acompanhar o serviço e regis-
trar  a qualidade do recapeamento
em fotos e vídeos.   

Após concluída a execução do
projeto  geométrico, tiveram início
os serviços de fresagem da capa as-
fáltica, execução de base de brita
graduada com adição de cimento,
tratamento superficial simples e re-
vestimento da pista de rolamento
em Concreto Betuminoso Usinado
à Quente (CBUQ).

O “Destacamento Bacabeira” está
localizado na cidade de Bacabeira-
MA e conta com o apoio do 24º Ba-
talhão de Infantaria de Selva (24º
BIS), cujos militares proporcionam
a segurança do pessoal, instalações
e material para a execução das obras
de restauração da BR-135. �

USC da Vila Luizão segue
em operação, garante
Secretaria de Segurança 
Setor administrativo da Unidade de Segurança Comunitária foi deslocado para
reforma, mas policiamento ostensivo, preventivo e repressivo continua ativo 

E
m resposta a matéria pu-
blicada por O Estado, na
edição de quarta-feira (1º),
o comando da 1ª Unidade

de Segurança Comunitária da Vila
Luizão/Divineia (1ª USC) esclareceu
que, diferentemente do que foi no-
ticiado, a unidade, desde a sua inau-
guração, em fevereiro de 2013,
nunca foi fechada ou teve suas ati-
vidades interrompidas. De acordo
com a Polícia Militar, o policiamento
ostensivo, preventivo e repressivo
continua sendo realizado, diutur-
namente. A corporação informa que
houve uma reforma no prédio no
início deste ano, o que implicou no
deslocamento provisório das ativi-
dades administrativas.

De acordo com o comandante
da 1ª USC, major Senilson Lima da
Silva, o policiamento no local é de-
sempenhado por meio de várias
modalidades, como Radiopatru-
lhamento Rotineiro (viaturas de
área); Radiopatrulhamento pelas
Equipes Táticas (Grupo Tático Mo-
torizado e Equipe Raio de Motoci-
cletas); Radiopatrulhamento pela
Ronda Comercial (viatura especí-
fica para o policiamento da área co-
mercial); Policiamento Ostensivo a
Pé; e Permanência. O oficial pon-
tuou que esse procedimento é feito
nos termos do Artigo 144, Parágrafo
5º, da Constituição Federal (CF),
que diz o seguinte: às polícias mili-
tares cabem a polícia ostensiva e a
preservação da ordem pública; aos
corpos de bombeiros militares,
além das atribuições definidas em
lei, incumbe a execução de ativi-
dades de defesa civil.

O major explicou que, no dia 6 de
fevereiro deste ano, com o objetivo
de otimizar a prestação de serviços
à comunidade, e no intuito de me-
lhorar a condição de trabalho dos
policiais militares, a USC da Vila Lui-
zão/Divineia passou por uma re-
forma em sua estrutura. Por conta
disso, as atividades administrativas
foram transferidas para o prédio da
Supervisão de Áreas Integradas de
Segurança Pública, Área Norte
(Saisp/Norte). “Assim, o policia-
mento ostensivo, parte eminente-
mente operacional, realizado por
meio de viaturas, permaneceu
sendo desencadeado em todos os
períodos do dia, a partir do prédio

da 1ª USC, localizado na rua Peru,
esquina com Argentina, S/N, bairro
Divineia. Ressalte-se que o prédio
do Saips/Norte, para o qual apenas
as atividades administrativas foram
deslocadas temporariamente, se en-
contra na Avenida Acre, esquina com
a Avenida Sete, bairro Turu, portanto,
dentro da área de atuação da pró-
pria 1ª USC”, ressaltou o oficial.

Videomonitoramento
O comandante também frisou que
o videomonitoramento não é uma
ferramenta própria da 1ª USC,
mas, sim, um mecanismo do Sis-
tema de Segurança Pública, que
consiste em uma base repetidora
de imagens para o Centro Inte-
grado de Operações de Segurança
(Ciops). “Tal atividade, de extrema
importância para o policiamento,
continua a ser realizada, direta-
mente do Ciops, com as ocorrên-
cias policiais flagradas e repassa-
das, ato contínuo, às guarnições
de serviço. Vale salientar que o des-
locamento da atividade de video-
monitoramento da 1ª USC para o

Ciops não se deu por avarias nos
equipamentos, provenientes das
chuvas, conforme dito na matéria
jornalística, mas sim para que so-
breviessem tais avarias, bem como
para adequar a estrutura da Uni-
dade, de modo acomodar os pro-
fissionais que labutam nessa ati-
vidade”, comentou.

O major Senilson disse que o vi-
deomonitoramento é uma impor-
tante ferramenta para subsidiar e
otimizar o trabalho já desempe-
nhado pelas guarnições de serviço
dispostas no terreno, conforme pla-

nejamento do Comando da Uni-
dade e Comando de Policiamento
Metropolitano da Área 1 (Cpam 1).
Essas equipes, juntamente com as
de policiamento em campo, reali-
zam rondas, incursões, abordagens,
em constante contato com os mo-
radores da região. Conhecendo a
realidade e atendendo as deman-
das apresentadas, declarou o ofi-
cial, é capaz de proporcionar a se-
gurança pretendida por meio da
ação policial. �

Militares desempenham suas funções de rotina na Unidade de Segurança Comunitária da Vila Luizão/Divineia 

De Jesus

Divulgação

Militar faz levantamento topográfico em trecho da rodovia em obras

MAIS

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) comunica,
através do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS),
que o prédio da Unidade de Segurança Comunitária (1ºUSC/Vila
Luizão) passou por uma ampla reforma. Esclarece, no entanto,
que não houve interrupção de videomonitoramento das
câmeras localizadas na USC, e sim uma transferência temporária
do monitoramento das imagens para sede do CIOPS. A SSP
informa, ainda, que a Polícia Militar vem intensificando os
trabalhos de patrulhamentos na comunidade, com a inclusão de
uma viatura para ronda comercial e com o reforço policial de
equipes em motocicletas. Por fim, ressalta que aguarda apenas
os trâmites legais com a empresa responsável para transferir
novamente o sistema de monitoramento para o prédio da USC,
o que deve acontecer nas próximas semanas.

Nota da SSP

MAIS

O comandante do 1º
Grupamento de
Engenharia, general
Siqueira, após vistoriar a
obra, destacou a
importância da parceria
com o DNIT para o
desenvolvimento
econômico e estrutural 
do Maranhão.

Desenvolvimento

A USC passou por
uma reforma em

sua estrutura  

Íntegra em oestadoma.com/488062
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00H34 ................ 0.8M

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

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

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

Um artigo publicado na revista Land Use Policy por cientistas de di-
ferentes centros e universidades chama a atenção para um grave pro-
blema: a devastação e violência a que estão submetidos os povos ori-
ginários e populações tradicionais que vivem na porção da Amazônia.

Amazônia agoniza

Deputados maranhenses 
divergem sobre adiamento

Dez deputados federais maranhenses votaram a favor do adiamento das eleições municipais; Outros cinco foram contra, um se absteve e dois estiveram au-
sentes. A Câmara dos Deputados aprovou a PEC 18/20, que adia as eleições municipais deste ano devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. O placar 

de votação da PEC no segundo turno foi de 407 votos a 70. Pouco antes, no primeiro turno, foram 402 votos favoráveis e 90 contrários. PÁGINA 5

Dia de São Tomé é 
comemorado por 
católicos no Brasil

PRECONCEITO
 Aluno é expulso de 

escola por comentários
racistas em rede social

Um colégio particular de São Luís 
expulsou um estudante, ontem, 

após comentários de cunho racista 
viralizarem nas redes sociais e gera-
rem revolta. O fato ocorreu dia 30 de 
junho, durante a realização de uma 

aula online. PÁGINA 12

CRIANÇAS

Pesquisa mostra que muitas mães, 
pais e responsáveis acreditam que 
é necessário colocar as crianças de 

castigo, gritar ou dar palmadas para 
melhor educá-las. 73% acreditam que 

os castigos são necessários, 49%, as 
palmadas, e 25%, os gritos. PÁGINA 2

Alguém deve ter ouvido as frases, “sou que 
nem São Tomé, só acredito vendo”, ou “ver 

para crer” quando se trata precisar acreditar 
em algo. A referência à incredulidade de São 

Tomé se deu perante à notícia da Ressurreição 
de Jesus. O santo é celebrado hoje pela igreja 

católica. Segundo texto do Pe. Brendan 
Coleman nada se sabe da vida do santo antes 

do o apostolado. PÁGINA 11

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

PÁGINA  10

Decreto antecipa 
data de 13º salário

definitivamente

MAIS CEDO

O Governo Federal publicou um decreto 
que criou regras para o pagamento 

do 13º salário dos aposentados e 
pensionistas do INSS. A partir de 2021, 

a primeira parcela será depositada 
juntamente com o benefício de agosto, 

enquanto a 2ª parte será paga com o 
benefício de novembro. PÁGINA 12

Isolamento social 
pode agravar 

castigos e palmadas 
dentro de casa

Praça João Lisboa, Largo do Carmo e Rua de Nazaré recebem 
paralelepípedos para restaurar aspecto original da área

ELEIÇÕES 2020



oimparcial.com.brVIDASaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br12

Escola particular expulsa aluno por comentários racistas após revolta em redes sociais.
Ex-estudantes da escola e alunos de outras instituições cobraram punição mais severa

Pan de mia

Cons tru to ras

SÃO LUÍS

Aluno é expulso por
comentários racistas

U
m co lé gio par ti cu lar de São
Luís ex pul sou um es tu dan- 
te, on tem, quin ta-fei ra (2),
após co men tá ri os de cu nho

ra cis ta vi ra li za rem nas re des so ci ais e
ge ra rem re vol ta en tre os in ter nau tas.
O fa to ocor reu na úl ti ma ter ça-fei ra,
dia 30 de ju nho, du ran te a re a li za ção
de uma au la on li ne.

Ex-es tu dan tes da es co la e alu nos
de ou tras ins ti tui ções tam bém co bra- 
ram uma pu ni ção mais se ve ra por
par te do co lé gio. Com is so, a ex pul são
do alu no do ter cei ro ano do en si no
mé dio, após uma con ver sa com os
pais do mes mo, foi ofi ci a li za da na
ma nhã de on tem, quin ta-fei ra (2), por
meio de no ta di vul ga da na pá gi na do
ins ta gram da ins ti tui ção:

Ini ci al men te, a es co la ha via se pro- 
nun ci a do na úl ti ma quar ta-fei ra (1º),
in for man do que se ria apli ca do uma
sus pen são de três di as ao alu no. A de- 
ci são aca bou ge ran do re vol ta nas re- 
des so ci ais, on de di ver sos usuá ri os
pe di am uma pu ni ção mais se ve ra da
ins ti tui ção pa ra o alu no.

No Twit ter, o pro tes to se deu atra- 
vés da hash tag #3diasnao, que tam- 
bém foi uti li za da por usuá ri os no Ins- 

ta gram, ge ran do mais de 3 mil co- 
men tá ri os na pu bli ca ção di vul ga da
pe la es co la.

Po si ci o na men tos
À re da ção do jor nal O Im par ci al,

Li lia Fi guei re do, di re to ra Pe da gó gi ca
do Co lé gio Edu cal lis in for mou que a
prin cí pio te ve co nhe ci men to da ati tu- 
de ra cis ta por par te do alu no du ran te
a re a li za ção de uma au la on li ne, no
en tan to, ex pli cou que não foi um ca so
iso la do, fa to que re for çou a ex pul são
do es tu dan te. “De pois do fa to re gis- 
tra do já no fim da au la vir tu al, e da
sus pen são do alu no, di ver sos es tu- 
dan tes re la ta ram por meio de prints
de con ver sas em um apli ca ti vo de
men sa gens, ou tras si tu a ções em que
o alu no ha via fei to co men tá ri os de cu- 
nho ra cis tas, pre con cei tu o sas. Nós
ana li sa mos tu do e lo go em se gui da
en tra mos em con ta to com a fa mí lia
pa ra cons ci en ti zá-los do que ti nha
acon te ci do”, re la tou. A di re to ra pe da- 
gó gi ca afir mou que a sus pen são de 3
di as não ti nha ca rá ter de fi ni ti vo, pois
o co lé gio ain da es ta va ave ri guan do a
si tu a ção.

Di ver sos es tu dan tes

re la ta ram por meio de

prints de con ver sas em

um apli ca ti vo de

men sa gens

Li lia ex pli ca ain da que a de ci são foi
ba se a da nos prin cí pi os pe da gó gi cos e
res pal da da pe las ques tões ju rí di cas

da ins ti tui ção. Em ca sos de ocor rên- 
cia de in te res se pú bli co, o pro to co lo
do co lé gio é ana li sar os fa tos e re a li zar
uma as sem bleia com os alu nos pa ra
dis cu tir as con sequên ci as e con du tas
a se rem to ma das.

Nós ana li sa mos tu do e

lo go em se gui da

en tra mos em con ta to

com a fa mí lia pa ra

cons ci en ti zá-los do que

ti nha acon te ci do

O ou tro la do
Por meio de uma car ta de re tra ta- 

ção, a fa mí lia do alu no se po si ci o nou
em re la ção ao ocor ri do e pe diu des- 
cul pas pe las ati tu des do es tu dan te,
ex pli can do tam bém, que o alu no vai
se re ti rar da es co la, evi tan do as sim
que a ins ti tui ção rom pa com su as
dou tri nas pe da gó gi cas.

CARTÓRIO E ITBI

Caixa inclui custo em financiamento

O BANCO INFORMOU QUE, DESDE ABRIL, FECHOU 3 MIL CONTRATOS EM UM PROGRAMA PILOTO PARA TESTAR O NOVO MODELO

A Cai xa Econô mi ca anun ci ou a in- 
clu são dos cus tos de car tó rio e do Im- 
pos to so bre a Trans mis são de Bens
Imó veis (IT BI) no fi nan ci a men to da
ca sa pró pria. Es sas des pe sas che gam
a re pre sen tar 5% do va lor do imó vel, a
de pen der da re gião.

A ade são es tá dis po ní vel a par tir
dos no vos con tra tos de fi nan ci a men- 
to imo bi liá rio pa ra re si dên ci as ava li a- 
das em até R$ 1,5 mi lhão. A me di da se
apli ca às ope ra ções com re cur sos do
Fun do de Ga ran tia por Tem po de Ser- 
vi ço (FGTS) e tam bém da pou pan ça
(SB PE).

Des sa for ma, quem ade rir não pre- 
ci sa rá ter re cur sos pró pri os pa ra co- 
brir os cus tos car to ri ais e fis cais en- 
vol vi dos na com pra de um imó vel, co- 
mo ocor ria até ago ra. A Cai xa es ti ma
que, com is so, seus cli en tes dei xa rão

de pa gar R$ 2,5 bi lhões nes te ano e R$
5 bi lhões no ano que vem.

O ban co in for mou que, des de abril,
fe chou 3 mil con tra tos em um pro gra- 
ma pi lo to pa ra tes tar o no vo mo de lo.

Pa ra vi a bi li zar a me di da, pro ce di- 
men tos co mo o re gis tro do imó vel po- 
de rão ser fei tos ele tro ni ca men te, sem
a ne ces si da de de com pa re ci men to a
um car tó rio. A no vi da de es tá dis po ní- 
vel em 1.356 car tó ri os em 14 es ta dos,
se gun do o ban co.

Se gun do da dos apre sen ta dos pe lo
pre si den te da Cai xa, Pe dro Gui ma- 
rães, mes mo com o im pac to econô- 
mi co da pan de mia do no vo co ro na ví- 
rus, nes te ano se ob ser va um au men to
do vo lu me do cré di to imo bi liá rio no
ban co. De ja nei ro a ju nho, fo ram R$

48,21 bi lhões con tra ta dos, an te R$
39,6 bi lhões no mes mo pe río do do
ano pas sa do. “Mui ta gen te apro vei ta
es se mo men to de pre ços me no res”,
ava li ou Gui ma rães. Ele tam bém
apon tou a ca rên cia de seis me ses pa ra
o iní cio do pa ga men to em no vos con- 
tra tos, anun ci a da em abril pe la Cai xa,
co mo ra zão pa ra o cres ci men to.

A Cai xa tam bém anun ci ou ho je
me di das de alí vio pa ra as cons tru to- 
ras, in cluin do a fle xi bi li za ção de exi- 
gên ci as e a uti li za ção de re ce bí veis
pa ra o pa ga men to de en car gos li ga- 
dos aos em pre en di men tos.

O anún cio das no vas me di das foi
fei to pe lo pre si den te da Cai xa e pe lo
vi ce-pre si den te de Ha bi ta ção, Jair
Mahl.

SAU LO DU AI LI BE

MARANHÃO

Polícia liberta mulher
de cárcere privado

A MULHER ESTAVA PRESA PELO COMPANHEIRO EM UMA CASA

Uma ope ra ção da Po lí cia Ci vil, por in ter mé dio da de- 
le ga cia de Bom Je sus das Sel vas, li ber tou uma mu lher
que es ta va sen do man ti da em cár ce re pri va do pe lo atu al
com pa nhei ro.

Após con ta to com a de le ga cia de po li cia ci vil de Bu ri- 
ti cu pu, foi des lo ca da uma equi pe pa ra as ave ri gua ções
do ca so. Ao ser con fir ma do, foi re a li za da uma ope ra ção.
A ca sa foi lo ca li za da a 55 km da se de do mu ni cí pio de
Bom Je sus das Sel vas, e a ví ti ma, que se en con tra va em
si tu a ção de vul ne ra bi li da de, foi en con tra da.

O sus pei to, ao avis tar a pre sen ça da po lí cia fu giu dei- 
xan do pa ra trás uma mo to ci cle ta e vá ri os per ten ces.

Ain da foi cons ta ta do que na ca sa fun ci o na va uma ofi- 
ci na de ar mas clan des ti nas. No lo cal fo ram apre en di das
vá ri as ar mas de fa bri ca ção ca sei ra, mol des de ar mas e
fer ra men tas que eram usa das na fa bri ca ção e re pa ro de
ar ma men tos.

A vií ti ma con fes sou es tar sen do man ti da em cár ce re
pri va do e es tar so fren do ame a ças cons tan tes do com pa- 
nhei ro.

Foi pres ta do o au xí lio pa ra que a ví ti ma dei xas se o lo- 
cal. A po lí cia ci vil se gue à pro cu ra do sus pei to.

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

13º será antecipado
todos os anos

VALOR DA 1ª PARCELA CORRESPONDERÁ A 50% DO BENEFÍCIO

O Go ver no Fe de ral pu bli cou um de cre to que cri ou re- 
gras pa ra o pa ga men to do 13º sa lá rio dos apo sen ta dos e
pen si o nis tas do Ins ti tu to do Se gu ro So ci al (INSS). Ago- 
ra, a par tir de 2021, a pri mei ra par ce la se rá de po si ta da
jun ta men te com o be ne fí cio de agos to, en quan to a se- 
gun da par te se rá pa ga com o be ne fí cio do mês de no- 
vem bro.

Em su ma, de acor do com as di re tri zes ofi ci ais, o 13º
an te ci pa do se rá des ti na do aos que re ce bem au xí lio por
in ca pa ci da de tem po rá ria (an ti go au xí lio-do en ça), sa lá- 
rio-ma ter ni da de, au xí lio-aci den te, au xí lio-re clu são,
pen são por mor te e a apo sen ta do ria.

Re pas ses
O va lor da pri mei ra par ce la cor res pon de rá até 50% do

be ne fí cio e se rá pa go em agos to. Nor mal men te, os re- 
pas ses acon te cem en tre os úl ti mos cin co di as úteis de
ca da mês e se guem até os cin co pri mei ros do pró xi mo. A
or dem dos de pó si tos va ri am con for me o va lor e o nú- 
me ro fi nal do be ne fí cio.

No ca so da se gun da par ce la, os pa ga men tos acon te- 
ce rão no mês de no vem bro. A quan tia pa ga cor res pon- 
de rá à di fe ren ça en tre o va lor do abo no anu al e o da pri- 
mei ra par ce la. Es ti ma-se que as da tas de pa ga men to das
an te ci pa ções se jam di vul ga das até o fi nal des te ano.

Pan de mia
A an te ci pa ção do 13º dos se gu ra dos já acon te ceu em

2020 por cau sa da pan de mia do no vo co ro na ví rus. O go- 
ver no pa gou a pri mei ra par ce la en tre 24 de abril e 8 de
maio e a se gun da en tre 25 de maio e 5 de ju nho.

Em 2019, o che fe do exe cu ti vo tam bém já ha via ten ta- 
do, por meio de uma me di da pro vi só ria, tor nar lei a an- 
te ci pa ção da pri mei ra par ce la do 13º dos apo sen ta dos e
pen si o nis tas do INSS. Po rém, o tex to per deu a va li da de,
pois não foi ana li sa do pe lo Con gres so.

São Luís, sexta-feira, 3 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Eliziane questiona 
articulação dos 
municípios com governo 
para planejamento no 
combate à Covid

PÁG. 3

Falta de articulação do 
governo com municípios 
prejudicou combate
à Covid, diz presidente 
da CNM

PÁG. 11

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Mara-
nhão, de indeferimento do registro da candidatura do empresário imperatrizense Ildon Marques ao car-
go de deputado federal nas eleições do ano de 2018. A decisão é de maio deste ano PÁG. 3

DECISÃO DO TSE
AMEAÇA CANDIDATURA
DE ILDON À PREFEITURA
DE IMPERATRIZ

Ildon Marques vive impasse em Imperatriz diante de decisão do TSE 
que manteve indeferimento do registro de sua candidatura a deputado 
federal em 2018.

O prefeito Edivaldo 
Holanda Junior segue 
avançando com as obras 
de revitalização do com-
plexo Praça João Lis-
boa, Largo do Carmo, 
Rua de Nazaré e entor-
no. Nesta semana, foi 
iniciado o assentamento 
dos paralelepípedos no 
trecho em frente ao Lar-
go do Carmo, onde os 
trabalhadores executam 
a primeira fase desta 
nova etapa da obra. 
 

PÁG. 9
Prefeitura já iniciou a colocação de paralelepípedos no trecho em frente ao Largo do 
Carmo

Prefeitura de SL inicia calçamento no complexo
João Lisboa, Largo do Carmo, Nazaré e entorno

Apesar de a Caixa Econômica Federal seguir calendário espe-
cífico para pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600 do 
governo federal, nessa quinta-feira (2), muitas pessoas acaba-
ram enfrentando longas filas nas portas das unidades bancárias. 

PÁG. 5

Filas do auxílio 
emergencial
continuam em frente 
às agências da Caixa 
Econômica, em São Luís

Apesar de todos os alertas sobre aglomerações, as pessoas 
não respeitam a distância de dois metros entre uma e outra

A.BAETA

GILSON FERREIRA 

Cotação – Comercial C. R$ 5,3481| V. R$ 5,3499 – Turismo C. R$ 5,33| V. R$ 5,65 – Euro C. R$ 6,0157 V. R$ 6,0194 – Libra C. R$ 6,6713 | V. R$ 6,6752 – Poupança 0,5000%
Maré –  1ª Preamar  –5:05 5,6 m |1ªBaixamar – 11:37 0,6 m|  2ªPreamar – 17:39 5,3 m| 2ªBaixamar – 23:52 0,8 m|
Loteria – Quina – 5303 (02/07/2020) – 23-31-34-72-79 | Dupla Sena –2099 (02/07/2020) – 1º:  04-09-21-22-40-43 |  2º:  17-19-34-41-42-47
  Timemania – 1505 (02/07/2020) – FLUMINENSE/RJ –  19-22-25-49-65-79-80|   

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

24° – 31°
Manhã Tarde Noite

CONGRESSO PROMULGA EMENDA QUE ADIA
ELEIÇÕES MUNICIPAIS PARA NOVEMBRO

Ilha de
São Luís
registra
104 novos
casos da
Covid-19

PF deflagra 
operação contra
superfaturamento 
de exames,
no chamado 
Covidão do Piauí

Procon/MA notifica 
planos de saúde  
sobre cumprimento 
de cobertura
obrigatória de 
exames da Covid-19

Iprev inicia 
operação do
novo Sistema 
de Perícias
Médicas do 
Estado 

 PÁG. 7

 PÁG. 12  PÁG. 5 PÁG. 4 PÁG. 12

Saiba como fica o novo calendário eleitoral



Arco Norte é solução para o 
sistema logístico brasileiro, 
afirmam especialistas
Obras de pavimentação e 
abertura de rodovias, retomada 
dos investimentos na malha 
ferroviária e novas concessões 
no setor de infraestrutura de 
transporte garantem ao Brasil 
um amplo espaço de cresci-
mento para poder baratear os 
custos de logística, favorecen-
do, principalmente, a expansão 
do Arco Norte.
A constatação é do diretor 
da Sociedade Nacional de 
Agricultura (SNA) e professor 
da Universidade de São Paulo 
(USP/Ribeirão Preto), Marcos 
Fava Neves.
Ao participar de uma video-
conferência sobre investimen-
tos em infraestrutura portuária, 
o especialista ressaltou que “o 
Arco Norte é fundamental para 
a missão delegada ao Brasil de 
abastecer parte do planeta nos 
próximos anos, principalmente 
os países da África e Ásia, que 
estão em crescimento e deman-
dam cada vez mais produtos 
alimentares”.
Neves disse que o Brasil terá 
de agregar de 10 a 15 milhões 
hectares na produção de grãos 
para poder suprir essa deman-
da. “Podemos fazer isso de 
maneira sustentável e compe-
titiva”.
DESAFIO
Para o consultor Frederico 
Busssinger, que também par-
ticipou do webinar, “o desafio 
do Arco Norte não é implantar 
uma logística, e sim de tornar 
a logística mais eficiente”. Se-
gundo ele, o setor impulsiona o 
crescimento da produção.
“Vamos ver isso acontecer com 
o Arco Norte. Em 2019 a pro-
dução naquela área atingiu 61 
milhões de toneladas de grãos 
e 28 milhões de toneladas fo-
ram exportadas. Em dez anos, 
a produção cresceu 2,3 vezes, 
mas as exportações subiram 
5,3 vezes. Isso significa que a 
logística deu conta do recado”.
TPA – Bussinger observou que, 
nesse contexto, o projeto de 
implantação do novo Terminal 
Portuário de Alcântara (TPA), 
ao norte do Maranhão, atende 
às necessidades de melhoria e 
inovação em infraestrutura.
O TPA terá canal duplo de 
navegação, profundidade de 
calado de 25 metros, permitin-
do o acesso dos maiores navios 
do mundo, e ligações com a 
estrada de ferro Carajás e a 
Ferrovia Norte-Sul. A capaci-
dade de embarque, para o agro, 
será de 40.000 toneladas por 
ano, informou Paulo Salvador, 
diretor executivo da Grão-Pará 
Multimodal.
O terminal também irá pos-
sibilitar uma economia em 
frete marítimo de até 30%. As 
obras terão início em 2022 e a 
previsão é de que o TPA entre 
em operação em 2024.
“É um projeto diferenciado, 
com vantagens competitivas, 
envolvendo planejamento 
multimodal e licenciamento 
ambiental integrados, parti-
cipação social e societária de 
quilombolas e apoio à revisão 
do plano diretor do municí-
pio de Alcântara”, destacou 
Bussinger.

ARMAZENAGEM
Em termos de déficit logísti-
co, que aumenta no País ano 
a ano, o Arco Norte pode ser 
considerado uma exceção à 
regra, segundo Thiago Gui-
lherme Péra, coordenador do 
Grupo de Pesquisa e Extensão 
em Logística Agroindustrial 
(Esalq-Log). Segundo ele, a 
região tem recebido grandes 
investimentos, principalmente 
por parte da iniciativa privada. 
“A logística no Brasil está 
mudando, e as parcerias públi-
co-privadas trazem competiti-
vidade maior”.
Apesar das expectativas, o 
especialista disse, durante a 
videoconferência, que “o Arco 
Norte é uma das regiões mais 
carentes em matéria de arma-
zenagem”.
Nesse contexto, ele lembrou 
que o Brasil só consegue 
armazenar, em termos de 
capacidade estática, 75% de 
sua produção de grãos, e que 
a cada ano o País registra um 
déficit maior no setor porque 
a produção tem aumentado 
mais que a infraestrutura de 
armazenagem”.
Por causa disso, completou 
Péra, “há uma necessidade 
maior de escoar mais rápido 
a produção, e isso encarece o 
frete e reduz competitividade”.
INDUTOR DO 
CRESCIMENTO
O coordenador do Esalq-Log 
informou ainda que no ano 
passado, o volume de exporta-
ções pelo Arco Norte, que re-
gistrou crescimento acentuado 
a partir de 2017, representou 
cerca de 30% das exportações 
brasileiras.
“O corredor é um grande indu-
tor do crescimento da produção 
do agro nas regiões de frontei-
ra, que reduz o custo logístico, 
levando ao aumento da com-
petitividade. Além disso, traz 
uma redução da saturação dos 
eixos tradicionais de exporta-
ção, oferecendo economia de 
escala no transporte marítimo”, 
concluiu Péra.
APOIO
Também participando do 
webinar, Gustavo Spadot-
ti, supervisor da Embrapa 
Territorial, chamou a atenção 
para a necessidade de apoio 
logístico ao Porto de Itaqui 
para o escoamento da produção 
na região do Matopiba, que en-
globa os estados do Maranhão, 
Tocantins, Piauí e Bahia.
“O Matopiba expandiu rapida-
mente, tem boas perspectivas, 
mas as operações da região não 
podem ficar concentradas em 
um só porto, diante da expan-
são agropecuária que tem sido 
verificada no local”, enfatizou 
Spadotti.
Ele disse ainda que uma das 
características da região é o 
equilíbrio entre produção e 
preservação do meio ambiente. 
“São 35 milhões de hectares 
destinados à preservação am-
biental nos imóveis rurais do 
Matopiba, totalizando R$ 406 
bilhões de reais em patrimônio 
fundiário destinado ao meio 
ambiente”. (FONTE: MARKESTRAT 
CONSULTING GROUP - EQUIPE SNA)

Tuitaços
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“Não julgue cada dia pela co-

lheita que você obtém, mas pelas 
sementes que você planta”.

(Robert Louis Stevenson)

Sobe
O Iprev iniciou a operação 
do novo Sistema de Perícias 
Médicas do Estado. O objetivoé 
oferecer mais autonomia ao 
servidor e celeridade ao trâmite 
dos processos que precisam de 
atendimento pericial.O serviço 
foi desenvolvido pela equipe 
de tecnologia de informação do 
Iprev e atenderá a mais de 100 mil 
servidores públicos estaduais
Desce
Um estudante do terceiro ano 
do ensino médio de uma escola 
privada de São Luís foi expulso 
da instituição por semanifestar 
a outros colegas, em aplicativos 
de mensagens, com declarações 
decunho racista, homofóbicas e 
misóginas.

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia
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“Labirinto das
Obras Públicas” 
O presidente da Fiema, Edilson Baldez, é 
um dos convidados do debate “Labirinto das 
Obras Públicas – edição Maranhão”, a ser 
realizado, nesta segunda-feira, 6, às 14h30, 
pela Internet.
A ação é promovida pela Comissão de 
Infraestrutura (Coinfra) da Câmara Brasilei-
ra da Indústria da Construção (CBIC), em 
parceria com o Sinduscon e correalização do 
Senai Nacional.
Gratuita e virtual, a iniciativa terá a presença 
na abertura, além de Bakdez, do presiden-
te do Sinduscon-MA, Fábio Nahuz; do 
presidente da Coinfra/CBIC, Carlos Eduardo 
Lima Jorge; do presidente do TCE-MA, 
Nonato Lago, e do presidente do TJ-MA,  
Lourival Serejo.
São Luís será a segunda cidade a receber o 
evento, que vai analisar a conturbada relação 
entre os contratantes, os contratados e os 
controladores das obras públicas brasileiras.
Segundo os participantes, essa é uma reali-
dade que se revelou como um dos principais 
motivadores dos milhões de empreendimen-
tos paralisados no país.
As inscrições já estão abertas no endereço 
eletrônico: https://zoom.us/webinar/register/
WN_gIgkh8_UT4KO9J7XQKlzhQ

O presidente da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), recebeu, 
nesta quinta-feira (2), a visita de 
cortesia do novo procurador-geral 
de Justiça do Maranhão, Eduardo 
Nicolau. O encontro serviu para 
reforçar o relacionamento harmo-
nioso entre o Poder Legislativo 
e o Ministério Público Estadual, 
estreitando o diálogo entre as 
instituições.
O chefe do Parlamento Estadual 
ressaltou que a relação respei-
tosa entre o Poder Legislativo e 
o Ministério Público, incluindo, 
também, os outros poderes e 
órgãos constitucionais, é muito 
importante para o Maranhão.
“Com esse diálogo, cada um cum-
prindo com o seu papel constitu-
cional, vamos fazendo com que o 
Maranhão sirva de exemplo para o 
Brasil. Desejo ao doutor Eduardo 
êxito na condução do Ministério 
Público, uma instituição funda-
mental na defesa dos interesses da 
sociedade”, assinalou Othelino.
PARCERIA
Eduardo Nicolau foi recentemente 
empossado no cargo de procura-

dor-geral de Justiça e comandará 
a instituição no biênio 2020/2022. 
Ele destacou a disponibilidade do 
Poder Legislativo na apreciação 
de pautas de interesse não só do 
Ministério Público, mas de toda a 
sociedade.
“Estou aqui para saudar o presi-
dente da Assembleia e os deputa-
dos e dizer a eles que o Ministério 
Público mudou o seu gestor, mas 
a vontade sempre foi, e sempre 

será, de andar em parceria com 
a Assembleia Legislativa. Sei da 
disposição do presidente Othelino 
em trabalhar pelo Maranhão e 
vamos fazer uma grande rede para 
ajudar o nosso governador a me-
lhorar, cada vez mais, a vida dos 
cidadãos maranhenses”, disse o 
novo procurador-geral de Justiça, 
que estava acompanhado do pro-
motor Carlos Henrique Vieira.

Othelino recebe visita do novo procurador-geral de 
Justiça e reafirma harmonia entre Legislativo e MP

O nosso abraço desta sexta-
-feira vai para o secretário de 
Saúde do Maranhão, Carlos 
Eduardo Lula, que assumirá o 
cargo de presidente do Con-
selho Nacional de Secretários 
da Saúde (Conass), após o 
titular da pasta no Pará, Alberto 
Beltrame, pedir licença em seu 
estado.

• Não há nada de iliberal em 
trabalhadores se organizarem 
para cobrar melhores condições 
de trabalho. Liberalismo não 
é contra greve. Liberalismo 
não é contra a organização dos 
trabalhadores e liberalismo não 
deve ser defesa automática de 
empresas. Bom dia. @Matheus-
Leone_

• Difícil entender tanta troca de 
ministros: Saúde e Educação. 
Salvar vidas e educar leva tempo. 
Inclusão, não exclusão. Com 
tanta gente capaz, como errar 
tanto? Falta rumo e onde havia, 
na economia, o vírus impede o 
rigor fiscal. Assim  não dá certo, 
nem mesmo sem oposição... FHC

• Globo é a Darth Vader do 
futebol brasileiro. O torcedor 
acredita que é vilão, mas é o pai 
de muito time. @cornetaeuropa

• Tivemos lá atrás a explosiva 
“notícia” de que Moro era agente 
da CIA. Agora, outra: a Lava-
-Jato obedecia ordens do FBI. 
Esse povo vê demais filme de 
espionagem feito em Hollywood. 
Dá nisso aí... @frednavarro

• Tem que trocar o “Ordem e 
Progresso” pra “Cada um por si”. 
@DuquesaDetax

• O melhor indicador de avanço 
civilizatório é nos importarmos, 
verdadeiramente, com a quali-
dade da educação das crianças 
que nunca vamos conhecer. @
PriscilaFCruz

• Impressão minha ou no Brasil 
só restou funcionário público 
fazendo quarentena? @dntav_PR

Diálogo da quarentena:
No 104º dia da quarentena o cara 
pergunta:
- Tanamorando???
- Não. To só ficando.
- Ah, é??? Ficando com quem???
- Durante a semana ficando GOR-
DO, e no Fim de Semana ficando 
BÊBADO!!!

Rapidinhas
• O Governo do Brasil segue refor-
çando o Sistema Único de Saúde 
(SUS) para garantir o cuidado à 
saúde de todos os brasileiros no 
enfrentamento à Covid-19. 

• Nessa quinta-feira (2) autorizou, 
de uma só vez, o repasse de mais 
R$ 13,8 bilhões – maior valor já 
liberado em uma única fase. Os 
recursos podem ser usados para 
melhoria da oferta dos serviços 

hospitalares e de Atenção Básica 
por meio da aquisição de insumos 
e produtos, custeio de interven-
ções médicas, contratação de 
profissionais de saúde, entre outras 
benfeitorias na rede pública de 
saúde, com foco na assistência ao 
cidadão. 

• Ao todo já são cerca de R$ 25 
bilhões destinados exclusivamente 
para a Covid-19.

Profissionais da educação que disputarão eleições 
terão mais tempo para desincompatibilização
A Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) informou, 
ontem, 2, que os profissionais 
da educação interessados em 
disputar as eleições 2020 terão 
mais tempo para solicitar a 
desincompatibilização. O prazo 
para a solicitação de afastamento 
agora vai até 15 de agosto.
Em virtude da pandemia causada 
pela Covid-19, que restringiu 
o atendimento presencial, a 
Seduc disponibiliza canais de 
atendimento eletrônico para os 
quais os interessados devem 
encaminhar a documentação 
exigida pela Justiça Eleitoral 
para o processo de solicitação de 
afastamento.
Os documentos necessários para 
a solicitação do afastamento 
devem ser digitalizados e 
encaminhados para o e-mail: 
afastamentoeleicao2020@adm.
ma.gov.br, ou para o número de 

WhatsApp: (98) 99148-5306.
Caso o servidor não consiga 
fazer sua solicitação pelos canais 
eletrônicos, poderá procurar o 
Protocolo da Seduc ou da Unidade 
Regional de Educação (URE) de 
sua jurisdição, para seguir com a 
entrega física da documentação, 
atendendo as medidas sanitárias 
de prevenção à Covid-19. Não 
serão permitidas, em qualquer 
hipótese, as aglomerações e todos 
deverão cumprir as medidas de 
segurança necessárias, como 
o uso obrigatório de máscaras, 
higienização das mãos e 
distanciamento mínimo de 2 
metros.
ELEIÇÕES 2020
A Câmara dos Deputados 
aprovou, na quarta-feira 
(1º), a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) que adia 
para novembro as eleições 
municipais. O texto já foi 

aprovado pelo Senado e foi 
promulgado ontem (2), pelo 
Congresso Nacional.
A desincompatibilização deve 
ser requerida no processo de 
licença para atividade política, 
três meses antes do primeiro 
turno das eleições, atendendo à 
legislação eleitoral. Caso o prazo 
estipulado não seja respeitado, o 
candidato ao cargo eletivo poderá 
ser considerado inelegível pela 
Justiça Eleitoral.
Pelo novo calendário eleitoral, 
o primeiro turno ocorrerá 15 de 
novembro e o segundo 29 de 
novembro. 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.

Uma das premissas 
estabelecidas no Plano 
de Retomada Gradual às 
atividades presenciais no 
âmbito da Justiça Eleitoral 
do Maranhão é garantir a 
volta de magistrados, ser-
vidores e colaboradores.
Os documentos que 
contemplam as diretri-
zes estabelecidas para 
retomada dos trabalhos 
presenciais são as Portarias 
Conjuntas números 7 e 8, 
que preveem as datas de 
13 de julho para a sede do 
TRE-MA e 20 de julho 
para as zonas eleitorais.
O anúncio do Plano de Re-
tomada e a assinatura das 
Portarias foi transmitido ao 
vivo pelo canal TRE-MA 
do Youtube, durante even-
to presidido pelo desem-
bargador Tyrone Silva, 

presidente do Regional, 
que estava acompanhado 
do diretor-geral Gustavo 
Vilas Boas e do juiz elei-
toral Marco Antonio Netto 
Teixeira, titular da 2ª zona 
e diretor do fórum eleitoral 
de São Luís.
As Portarias Conjuntas 
estabelecem os objetivos, 
as diretrizes e dá outras 
providências, além de 
consolidar as medidas de 
prevenção ao contágio 
pelo novo coronavírus.
Para o desembargador-pre-
sidente, a Justiça Eleitoral 
tem o hábito de ser dinâ-
mica, sempre preocupada 
em achar soluções e esse 
momento é importante 
porque é o de retomada, 
observadas as medidas 
sanitárias necessárias em 
razão da pandemia.

Atividades presenciais, de 
forma gradual, retornam 
nos dias 13 e 20 de julho, 
na sede e zonas eleitorais, 
respectivamente

Presidente da Assembleia e Procurador Eduardo Nicolau falaram 
sobre a relação entre os Poderes e o Ministério Público.



ESTADO DO MARANHÃO 
CARTÓRIO DA 2º ZONA DE REGISTRO 

CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SÃO 
LUÍS

OFICIAL REGISTRADORA ROSSELINE 
PRIVADO RODRIGUES

EDITAL DE PROCLAMAS N°   2005
MATRICULA: 0300070155 2020 6 00007 205 

0002Q05 68
PRAZO 15 DIAS

O OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DA 2ª ZONA 
DA CAPITAL DE SÃO LUÍS FAZ SABER A 
QUEM INTERESSA QUE  JONALD JOSÉ 
PEREIRA PIMENTA, NACIONALIDADE BRA-
SILEIRO, NATURAL DE SÃO LUÍS – MA, PRO-
FISSÃO RADIALISTA/JORNALISTA, ESTADO 
CIVIL DIVORCIADO, RESIDENTE NESTA 
CAPITAL, FILHO(A) JOÃO UBALDO DE MO-
RAES PIMENTA E MARIA DA GRAÇA AGUIAR 
PEREIRA PIMENTA.
ITELINA CONCEIÇÃO GOMES ALMEIDA, 
NACIONALIDADE BRASILEIRA, NATURAL 
DE PINHEIRO – MA, PROFISSÃO PROFES-
SORA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, RESI-
DENTE NESTA CAPITAL, FILHO(A) PEDRO 
GOMES ALMEIDA E CONCEIÇÃO DE MARIA 
GOMES ALMEIDA.
REQUEREM HABILITAÇÃO PARA CASA-
MENTO. QUEM TIVER CONHECIMENTO DE 
ALGUM IMPEDIMENTO E/OU CAUSA SUS-
PENSIVA (ART. 1525 E SEGUINTES DO CÓ-
DIGO CIVIL) PODERÁ APRESENTÁ-LO POR 
ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.
DADO E PASSADO ESTE, EM 01 DE 07 DE 
2020.

 São Luís (MA) 01 de 07 de 2020
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 ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020 - 
CPL/SJP – MA, A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - 
MA, torna público para conhecimento dos interessados que es-
tará realizando licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando; CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM CANTEIRO CENTRAL DE PARTE DA 
AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI EM SÃO JOÃO DOS PATOS 
- MA. Abertura das propostas dia 22/07/2020 às 08h30min, na 
sala de reunião, situada à Av. Getúlio Vargas, nº 135 – Centro, 
nesta Cidade. Seguindo as medidas de prevenção durante a 
pandemia de COVID – 19, expressa no edital, Os interessados 
poderão obter cópia do Edital e seus anexos, no endereço aci-
ma mencionado, de 2ª a 6ª, no horário: 08h00min às 12h00min 
mediante pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), 
através de DAM expedido pela Secretaria Municipal de Fazen-
da, ou gratuitamente no site: www.saojoaodospatos.ma.gov.br, 
Maria da Guia Gonçalves Lisboa, Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020 - 
CPL/SJP – MA, A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - 
MA, torna público para conhecimento dos interessados que es-
tará realizando licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando; CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE POS-
TOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS 
- MA. Abertura das propostas dia 22/07/2020 às 10h30min, na 
sala de reunião, situada à Av. Getúlio Vargas, nº 135 – Centro, 
nesta Cidade. Seguindo as medidas de prevenção durante a 
pandemia de COVID – 19, expressa no edital, Os interessados 
poderão obter cópia do Edital e seus anexos, no endereço aci-
ma mencionado, de 2ª a 6ª, no horário: 08h00min às 12h00min 
mediante pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), 
através de DAM expedido pela Secretaria Municipal de Fazen-
da, ou gratuitamente no site: www.saojoaodospatos.ma.gov.br, 
Maria da Guia Gonçalves Lisboa, Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020 
- CPL/SJP – MA, A Prefeitura Municipal de São João dos 
Patos - MA, torna público para conhecimento dos interessados 
que estará realizando licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando; 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DO 
CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÃO DOS PATOS - MA. Abertura das propostas dia 
23/07/2020 às 08h30min, na sala de reunião, situada à Av. 
Getúlio Vargas, nº 135 – Centro, nesta Cidade. Seguindo as 
medidas de prevenção durante a pandemia de COVID – 19, 
expressa no edital, Os interessados poderão obter cópia do 
Edital e seus anexos, no endereço acima mencionado, de 2ª a 
6ª, no horário: 08h00min às 12h00min mediante pagamento no 
valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), através de DAM expedido 
pela Secretaria Municipal de Fazenda, ou gratuitamente no site: 
www.saojoaodospatos.ma.gov.br, Maria da Guia Gonçalves 
Lisboa, Presidente da CPL.

O PREGOEIRO DA SEGOV/MA torna público que será realizada às 15h (horário local) do dia 22 de julho 
do corrente ano, no auditório do Edifício João Goulart, Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para a contratação de 
empresa especializada para fornecimento de fornos micro-ondas, para atender as futuras 
instalações do Shopping da Criança no âmbito do Programa Nosso Centro. Conforme as 
especificações, detalhamentos e quantitativos fixados no Termo de Referência, na forma Lei 
Federal nº. 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei Estadual nº 10.403/2015, do Decreto 
Federal nº 3.555/2000, da Instrução Normativa nº 05/2017-SEGES/MPDG, aplicando subsidiariamente a 
Lei Federal nº. 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à 
disposição para consulta nos dias de expediente das 09h às 18h, de segunda à sexta-feira, na Comissão 
Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Governo, estabelecida no Edifício João Goulart, 9º andar, 
Centro, São Luís – MA, CEP: 65065-545, onde poderá ser retirado gratuitamente através da apresentação 
de um pen drive ou através do site: http:// www.segov.ma.gov.br. São Luís/MA.

São Luís/MA, 30 de junho de 2020.
Anderson Araujo Perdigão

Pregoeiro da SEGOV/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2020-CSL/SEGOV-MA

ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS
TERMO JUDICIÁRIO DE PAÇO DO 

LUMIAR
TABELIÃ E REGISTRADORA ANA 

CAROLINA BRASIL CAMPOS MACIEL 2° 
OFICIO SERVENTIA EXTRAJUDICIAL

EDITAL DE PROCLAMAS N° 2287
LIVRO: D 9 FOLHA: 86 TERMO: 2287

Faço saber que pretendem casar-se e 
apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1.525 do Código Civil brasileiro, o Sr 
DIMAS SANTOS CARVALHO e THATYELE 
DE MORAIS PEREIRA.
Ele, de Nacionalidade brasileiro, o na-
tural de Santa Inês - MA, nascido em 
10/04/1992, estado civil solteiro, profissão 
empresário, residente e domiciliado em Rua 
116, Quadra 80, Casa 25, Maiobão, Paço 
do Lumiar – Ma, filho de João Pedro Cardo-
so de Carvalho e de Maria de Lourdes dos 
Santos Carvalho.
Ela, de nacionalidade brasileira, natural 
de Bom Jesus das Selvas - MA, nascida 
22/03/1997, estado civil solteira, profissão 
empresária, residente domiciliada em Rua 
116, Qd. 80, N°25, Maiobão, Paço do Lu-
miar – MA, filha de Ernande Fernandes 
Pereira e de Leudimar Izidoro de Morais 
Pereira.
Se alguém souber de algum impedimento, 
que o oponha. Lavro o presente para ser 
afixado no lugar de costume.
Paço do Lumiar-MA, 01 de junho de 2020

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, por meio da Comissão 
Setorial de Licitação – CSL/EMAP, torna público que realizará a LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA, 
tipo Menor Preço, no Regime de Contratação Empreitada por Preço Unitário, no modo de Disputa 
Fechado, com orçamento sigiloso, no dia 28/07/2020, às 09h30, Horário de Brasília, por meio do uso 
de recursos de tecnologia da informação, pelo sitio www.licitacoes-e.com.br, visando a contratação de 
empresa especializada para execução de Sondagem, Execução de Levantamento Topográfico, 
Assessoramento e Desenvolvimento de Estudos e Projetos Conceituais, Básicos e Executivos, com 
equipe técnica disponível em São Luís/MA até a finalização das atividades para: execução de Projeto de 
requalificação da área da CONAB, e Projeto de melhorias do Terminal de Passageiros de Ferry-boat da 
Ponta da Espera, inclusive implantação de duas balanças rodoviárias (sendo uma na Ponta da Espera e 
outra no Terminal do Cujupe, em Alcântara/MA), de acordo com o constante no Processo Administrativo 
nº. 0703/2020 – EMAP, de 14/05/2020 e especificações do Edital e seus Anexos, e em conformidade com 
as disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Administração 
Portuária - EMAP, às disposições dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006 e alterações, à Lei Estadual n° 10.403 de 29 de dezembro de 2015 e à Lei Federal n° 13.303, de 30 
de junho de 2016. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios 
www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/Compras, podendo ainda ser 
adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 13h às 17h, através 
da apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (pen drive). Esclarecimentos e informações 
adicionais serão prestados aos interessados no sítio www.emap.ma.gov.br, no link 
emap/transparência/compras, e ou notificação direta através de Ofício ou e-mail. Telefones: (98) 
3216-6531, 3216-6532 e 3216-6533.
 

São Luís – MA, 02 de julho de 2020.
Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho

Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 007/2020-EMAP

Prefeitura inicia colocação de 
paralelepípedos em trechos da Praça João 
Lisboa, Largo do Carmo e Rua de Nazaré
Nova etapa da reforma que integra o programa São Luís em Obras e é 
realizada em parceria com o Iphan começou pela área em frente ao Largo 
do Carmo e seguirá ainda para o cruzamento próximo aos Correios

O prefeito Edivaldo Holanda Junior segue 
avançando com às obras de revitalização do 
complexo Praça João Lisboa, Largo do Carmo, 
Rua de Nazaré e entorno. Nesta semana, foi 
iniciado o assentamento dos paralelepípedos 
no trecho em frente ao Largo do Carmo, onde 
os trabalhadores executam a primeira fase 
desta nova etapa da obra que são coordenadas 
pelo Instituto Municipal da Paisagem Urbana 
(Impur).Os trabalhos são executados em 
parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan) e integram o 
programa São Luís em Obras.
O prefeito Edivaldo destacou que o novo 
calçamento resgata aspectos originais destes 
espaços históricos. “A obra, que tem a parceria 
do Iphan, faz parte do amplo pacote de 
revitalização do Centro Histórico de São Luís. 
Em breve estaremos entregado esta e outras 
importantes obras como o Parque do Bom 
Menino e as praças da Bíblia, da Misericórdia e 
da Saudade. Todas totalmente reformadas. São 
espaços de grande valor histórico para a cidade 
e para a população”, disse o prefeito.
De acordo com o presidente do Impur, Fábio 
Henrique Carvalho, a segunda etapa dos 
trabalhos será a instalação dos paralelepípedos 
no cruzamento em frente aos Correios. “A obra 
segue em ritmo acelerado, e após a retirada 
de todo o calçamento, iniciamos a colocação 
dos paralelepípedos de acordo com indicação 
técnica do projeto”, explicou.
As próximas etapas contemplam a Rua do Sol e 
Rua do Egito, que também ganharão piso novo 
nas calçadas. Após a finalização do processo 
de colocação dos paralelepípedos, será feita a 
parte de sinalização horizontal da região, com 
a pintura das faixas de pedestres e demarcação 
de divisórias do fluxo de tráfego. Na Praça João 
Lisboa e na calçada ao lado da Igreja do Carmo, 
a parte de assentamento do piso já está em 
estágio avançado.
OBRAS
As ações de revitalização da Praça João 

Lisboa, Largo do Carmo, Rua de Nazaré e 
entorno fazem parte do programa São Luís em 
Obras, iniciativa que amplia os investimentos 
realizados pela gestão do prefeito Edivaldo na 
região do Centro Histórico de São Luís.
Todo o piso atual da área já foi retirado e 
está sendo substituído pelas novas peças, 
de acordo com especificações estabelecidas 
pelo Iphan. Também já foram executados os 
serviços de construção da rampa de acesso à 
Igreja do Carmo e a remoção dos bancos para 
revitalização.
O processo de revitalização do local ainda 
prevê novo projeto de paisagismo, ampliação 
dos espaços para pedestres, de acordo 
com as devidas normas de acessibilidade 
e uniformização do pavimento, além do 
reordenamento dos serviços de engraxate. Os 
abrigos da Praça João Lisboa também serão 

amplamente reformados e terão banheiros 
públicos à disposição.
Dono de uma barraca de coco nas proximidades 
do abrigo da João Lisboa, o senhor Francisco 
Bezerra, de 61 anos, vê com bons olhos a obra, 
e acredita que a revitalização beneficiará a 
todos. “Quem trabalha por aqui tem certeza 
que essa reforma vai beneficiar todo mundo, e 
é sempre bom quando a gente vê nossa cidade 
sendo cuidada”, frisou o comerciante.
Morador do bairro Desterro, o eletricista 
Emanuel Cordeiro, de 39 anos, ressaltou que 
o Centro ganhará um novo aspecto com a 
conclusão das obras. “Aqui é um lugar bonito, 
bem frequentado e já estava precisando de uma 
reforma dessa. Acho que o local vai ganhar vida 
nova e com certeza a população vai aprovar”, 
afirmou.

Trechos da obra na região do Largo do Carmo estam ganhando nova pavimentação, em paralelepípedos

São Luís
Medidas de prevenção à Covid-19 são 
reforçadas no MPMA para atividades presenciais
Adequação dos espaços de trabalho, distribuição 
de máscaras de proteção, sinalizações e 
disponibilização de álcool em gel foram 
algumas das medidas adotadas pelo Ministério 
Público do Maranhão para garantir o retorno 
gradual às atividades presenciais. Desde quarta-
feira, 1º de julho, membros, servidores e demais 
colaboradores, que não pertencem ao grupo de 
maior risco para Covid-19, estão seguindo uma 
rotina diferente na Procuradoria Geral de Justiça 
e em todas as unidades do MPMA.
Na entrada das unidades, está sendo feita 
aferição de temperatura com termômetro digital 
e disponibilização de álcool em gel por meio 
de um totem acionado por pedal. Também 
foi realizada a demarcação entre cadeiras e 
filas de atendimento, de modo a respeitar o 
distanciamento mínimo recomendado. Nos 
elevadores, o acesso é restrito a um terço da 
capacidade habitual.
Além da adoção de medidas sanitárias, alertas 
e informações sobre o combate ao novo 

coronavírus foram espalhados em banners 
e murais pelas dependências das unidades 
ministeriais. Em cada setor, as mesas, estações 
de trabalho de trabalho e espaços foram 
adaptados para assegurar o distanciamento 
obrigatório mínimo de dois metros entre as 
pessoas.
“O Ministério Público do Estado do Maranhão 
se preocupou em atender as recomendações 
das autoridades sanitárias e adequou todas as 
suas instalações”, reforçou a assessora técnica 
da Seção de Saúde da Procuradoria Geral de 
Justiça, Daniella Salomão Prazeres.
Ela informou que também estão previstas 
outras ações, como a testagem de Covid-19 
para membros, servidores, estagiários e 
colaboradores, e disponibilização da vacina 
contra o H1N1. Além disso, todos que se 
enquadrem entre os considerados grupos de 
maior risco, permanecem em trabalho remoto.
Segundo o promotor de justiça e diretor da 
Secretaria de Assuntos Institucionais do 

MPMA em exercício, Joaquim Júnior, nesse 
primeiro momento as atividades presenciais 
foram retomadas apenas em São Luís e em 
algumas comarcas. “O Ministério Público, 
de um modo geral, retomou suas atividades 
presenciais em São Luís, com atendimento 
reduzido, turno único, das 8h às 13h. Essa 
regra vai prevalecer para as comarcas onde a 
pandemia esteja sob controle, e, naquelas em 
que o índice de transmissão esteja mais alto, 
o atendimento continuará em modo remoto”, 
frisou.

Entre as medidas adotadas está a aferição da 
temperatura dos servidores
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“O senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos  dos povos.
Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu 
coração, por todas as gerações. 
Como é feliz a nação que  tem  o Senhor como Deus, o povo que ele 
escolheu para lhe pertencer!
Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade” 

SALMO 33: 10-13
+ Com o Senhor Jesus estaremos seguros, mesmo que padeçamos aqui 
nessa terra. 
Sem Jesus poderemos ganhar o mundo aqui nessa terra, mas com todo 
dinheiro não poderemos comprar a salvação.

WELLINGTON RABELLO

Na manhã dessa quinta-feira 
(2), a Polícia Civil, por meio da 
delegacia da cidade de Itinga 
do Maranhão, em conjunto 
com a Polícia Militar do lugar, 
desencadeou uma operação 
visando o combate ao tráfico de 
drogas. A ação policial resultou 
na prisão de três pessoas, entre 
elas um casal, que foi flagrado 
cultivando mudas de maconha na 
cozinha de sua residência, numa 
espécie de estufa artesanal.
Conforme informações da Polícia 
Civil, os presos estavam sendo 
investigados por serem suspeitos 
de comercializar drogas em suas 
residências, localizadas no bairro 
São Sebastião, em Itinga. Diante 
das circunstâncias apuradas, o 
titular da delegacia do município 
representou pela busca e apreensão 
nos imóveis, tendo sido deferido 
pelo Poder Judiciário local.
Ainda segundo o que foi 
repassado, de posse da decisão 
judicial, os investigadores 
realizaram campanas e flagraram 
a movimentação de pessoas 
na porta de um dos imóveis 
investigados, momento em que foi 
feita a abordagem. A residência 
pertence ao casal preso, sendo 
encontrada no interior dela, pelos 

policiais civis e militares, 88 
porções de substância semelhante 
a maconha, três porções de 
substância semelhante a crack, 
um sachê com um pó branco 
parecido com cocaína, R$ 315 em 
espécie, em cédulas de pequeno 
valor e moedas, duas balanças de 
precisão, papel filme e tesoura. Na 
cozinha, foram apreendidas duas 
mudas de vegetais semelhantes 

a maconha, cultivadas em estufa 
artesanal.     
Na residência da terceira suspeita, 
as equipes policiais apreenderam 
uma porção de substância 
entorpecente semelhante a 
maconha, uma pedra de substância 
semelhante a crack e 15 porções 
de substância semelhante à mesma 
droga, além de tubos de linha 
para costura, sacolas plásticas e 

aparelhos celulares. 
Os presos receberam voz de prisão 
e foram conduzidos à Delegacia 
de Polícia de Itinga, sendo o preso 
recambiado a Unidade Prisional 
de Ressocialização de Açailândia, 
já as presas conduzidas à Unidade 
Prisional de Ressocialização de 
Davinópolis, onde permanecerão à 
disposição da Justiça.

Casal é flagrado em Itinga cultivando 
pés de maconha em estufa artesanal

Material apreendido com suspeitos em Itinga, entre eles os pés de maconha

DIVULGAÇÃO

Motorista de transporte por aplicativo é 
preso suspeito por tráfico em Imperatriz
LUCIENE VIEIRA

Policiais da Delegacia de 
Repressão ao Narcotráfico de 
Imperatriz (Denarc) prenderam 
um motorista de transporte por 
aplicativo que, segundo a polícia, 
vendia cocaína em Imperatriz. O 
suspeito foi detido na quarta-feira 
(1º), por meio de uma investigação 
feita pela Denarc, iniciada devido 
a denúncias anônimas. Agentes 
da especializada abordaram um 
homem que tinha acabado de 
sair da casa do motorista, sendo 
encontrado com ele um papelote 
de cocaína. O homem se declarou 
usuário e informou que comprou a 
droga do motorista de aplicativo.
Depois dessa informação, a polícia 
realizou uma busca na casa do 
motorista de aplicativo. Foram 
encontrados 75g de cocaína, uma 
balança de precisão, diversas 

embalagens plásticas do tipo 
“zip” (geralmente utilizadas para 
empacotar cocaína), considerável 
quantia em dinheiro, um tablet, 
vários relógios e aparelhos 
celulares.
Diante disso, os policiais 
realizaram uma busca na casa do 
suspeito, ocasião em que foram 
encontrados 75g (setenta e cinco 
gramas) de cocaína, uma balança 
de precisão, diversas embalagens 
plásticas do tipo “zip” comumente 
utilizadas para acondicionar 
cocaína, além de considerável 
quantia em dinheiro, um tablet, 
vários relógios e aparelhos 
celulares.
Diante do flagrante, o suspeito 
recebeu voz de prisão e 
foi conduzido à Denarc, e, 
depois levado para o sistema 
penitenciário. O homem que 
havia comprado a droga e que foi 

abordado pela polícia também 
foi conduzido à delegacia, 
onde prestou declarações e vai 

responder por porte de droga para 
uso pessoal, crime previsto no art. 
28 da Lei nº 11.343/2006.

Droga, dinheiro e demais materiais apreendidos com o motorista de 
aplicativo

DIVULGAÇÃO

Jovem é morto
a tiros quando 
empinava pipa
na Vila Palmeira
No final da tarde de quarta-feira (1º), por volta das 
17h, Kairo Fabrício Almeida Martins, de 20 anos, foi 
executado a tiros na Rua D. Pedro I, no bairro da Vila 
Palmeira. O jovem estava empinando pipa, quando foi 
alvejado por disparos feito por um suspeito que estava 
em uma motocicleta.
Conforme informações obtidas pelo Jornal Pequeno, 
Kairo Fabrício foi atingido por dois tiros, que 
acertaram seu tórax e cabeça, causando sua morte 
ainda no local. A suspeita, segundo a Polícia Militar, 
é que o crime tenha a ver com acerto de contas entre 
facção.
Viaturas da Polícia Militar realizaram buscas na 
região, mas não localizaram o suspeito. O caso segue 
sendo investigado pela Superintendência Estadual de 
Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP). (WELLINGTON 
RABELLO)

Alcântara
Dois mandados são cumpridos 
contra condenados por estupro 
A Polícia Civil do Maranhão, por meio 
da delegacia de Alcântara, vinculada 
à 5ª Delegacia Regional de Pinheiro, 
com apoio da Polícia Militar, deu 
cumprimento a mandados de prisão por 
sentença penal condenatória. A ação 
policial aconteceu ontem (2), e teve 
como alvo dois homens condenados por 
estupro.
A primeira prisão ocorreu no centro da 
cidade de Alcântara, onde foi preso um 
condenado por estupro de vulnerável, 
exploração sexual de vulnerável e 
importunação ofensiva ao pudor. 
As investigações foram realizadas pela 
delegacia de Alcântara, tendo ficado 

demonstrado na persecução criminal que 
o acusado praticou os crimes hediondos 
contra uma vítima vulnerável. Também 
ficou comprovado que o acusado 
importunou de maneira ofensiva o pudor 
de outras duas adolescentes. 
A segunda prisão ocorreu no povoado 
Samucangaua, onde outro homem foi 
preso por crime de estupro de vulnerável, 
pois ficou comprovado que o condenado 
praticou atos libidinosos em sua neta, à 
época menor de 14 anos. 
Após as formalidades, os presos 
condenados serão encaminhados à 
UPR de Pinheiro, onde permanecerão à 
disposição do Poder Judiciário. (WR)

Ilha de São Luís registra
104 novos casos da Covid-19

Boletim divulgado, ontem, 2, à noite, pela Secretaria de Estado da Saúde 
mostra que a Ilha de São Luís registrou 104 novos casos de Covid-19, 
enquanto Imperatriz teve 91 novos casos e as demais regiões do estado, 
2.574. Estão recuperadas 64.816 pessoas, e 2.119 faleceram. Com 
isto, o número de casos ativos cresceu novamente. Agora são 19.090 
pacientes infectados; um aumento de 1.071 casos ativos em 24 horas. Já 
foram realizados 174.442 testes e há 6.545 situações suspeitas e 87.488 
descartadas. Já foram infectados 2.393 profissionais de saúde, e, destes, 
2.257 estão recuperadas. Quarenta (40) faleceram.
O Boletim da SES registrou, ontem, 38 óbitos: São Luís (8), Chapadinha 
(8), Balsas (7), Timon (4), Igarapé Grande (2), Imperatriz (2), 
Carutapera, Santa Inês, Itinga do Maranhão, Bacabal, Brejo, Bela Vista 
do Maranhão e Alto Parnaíba registraram 1 óbito, cada uma.
Estão em isolamento domiciliar 18.157 pessoas. Em enfermarias, 
554 pacientes, sendo 61 na rede particular e 493 na rede pública. As 
Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) estão com 379 pessoas 
internadas, sendo 53 na rede particular e 326 na rede pública de saúde.

Brasil supera 1,5 milhão
de casos de Covid-19

O número de brasileiros 
infectados pela novo coronavírus 
dobrou em um mês e meio. 
Nas últimas seis semanas, o 
percentual subiu de 1,9% para 
3,8%, segundo pesquisa do 
Ibope, a mais ampla realizada 
no país. O levantamento estima 
que 8 milhões de pessoas tenham 
contraído o vírus. No período, a 
adesão ao isolamento social caiu. 
Veja os dados.
As estatísticas oficiais mostram 
que o Brasil chegou a 1.501.353 
casos confirmados de Covid-19, 
sendo 47.984 nas últimas 24 
horas. O número de mortes 
atingiu 61.990, com 1.277 desde 
ontem.

São Paulo voltou a registrar 
recorde de casos diários, com 
12.244 notificações. O estado 
ultrapassou a marca de 300 mil 
infectados, patamar que só é 
superado por cinco países no 
mundo. Segundo estado mais 
afetado pela pandemia no país, 
o Rio tem 116.823 casos da 
doença.
Pesquisadores da Universidade 
Federal de Santa Catarina 
encontraram em amostras 
do esgoto indícios de que 
o coronavírus circulava em 
Florianópolis em novembro de 
2019. O primeiro registro do 
vírus no país foi confirmado no 
fim de fevereiro deste ano.

Covidão no Piauí: PF deflagra operação
contra superfaturamento de exames

 A Polícia Federal deflagrou, ontem, 2, mais uma operação de combate 
a fraudes em compras de equipamentos de saúde para combate ao 
Coronavírus. A Operação Reagente investiga fraudes em contratos de 
compra de testes de Covid-19 pela Prefeitura de Picos, no Piauí.
Em parceria com o Tribunal de Contas do Estado e do Departamento de 
Auditoria do SUS, foram realizadas diligências de busca e apreensão nas 
cidades de Picos, Bom Jesus e Uruçuí.
De acordo com as investigações, o prefeito de Picos, Walmir Lima, e 
o secretário de Saúde, Waldemar dos Santos Júnior, contrataram sem 
licitação testes de Covid da empresa Produlab.
Os investigadores dizem que a compra foi superfaturada: enquanto 
a Produlab vende os exames por entre R$ 120 e R$ 150 a clínicas 
particulares, a Prefeitura de Picos pagou até R$ 210 por teste.
A PF informou que há indícios de que o mesmo esquema opere em 
outras 28 cidades do Piauí. (O ANTAGONISTA)

Celso de Mello dá 5 dias para Pazuello
explicar orientações sobre cloroquina 

O ministro Celso de Mello, 
do STF, deu prazo de cinco 
dias para o ministro interino 
da Saúde Eduardo Pazuello 
apresentar informações sobre 
as orientações do governo 
sobre o uso da cloroquina e 
da hidroxicloroquina contra 
o novo coronavírus. Celso de 
Mello é o relator de uma ação 
da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Saúde 
(CNTS). A entidade contesta 
as orientações do governo, 
publicadas em um protocolo em 
20 de maio pelo Ministério da 
Saúde. O documento libera no 
SUS o uso da cloroquina e da 
hidroxicloroquina até para casos 
leves de Covid-19.
As informações prestadas pelo 
ministro da Saúde poderão ser 
usadas pelo ministro do STF para 
decidir sobre o pedido de liminar 
da confederação.
A CNTS pede à Corte que, em 
decisão liminar (provisória), 
determine ao governo uma série 
de ações em relação ao uso 
dos medicamentos no combate 
ao coronavírus. Entre essas 
medidas, estão:
- que autoridades do governo 
federal não tomem medidas 
de enfrentamento à pandemia 

que contrariem as orientações 
científicas, técnicas e sanitárias 
das autoridades nacionais 
(Ministério da Saúde) e 
internacionais (Organização 
Mundial da Saúde);
- que as autoridades do governo 
federal se abstenham de 
recomendar o uso de cloroquina 
e/ou hidroxicloroquina para 
pacientes acometidos de 
Covid-19 em qualquer estágio da 
doença, suspendendo qualquer 
contrato de fornecimento desses 
medicamentos;
- que o governo pare de 
divulgar ou retire da internet 
e redes sociais orientações ou 
recomendações de cloroquina 
e/ou hidroxicloroquina para 
pacientes com Covid-19 em 
qualquer estágio da doença;
- que o governo publique, na 
página do Ministério da Saúde 
e no perfil da Secretaria de 
Comunicação em uma rede 
social, a seguinte frase: “As 
evidências científicas mais 
recentes comprovam que a 
cloroquina e hidroxicloroquina 
não têm qualquer efeito no 
tratamento de pessoas com 
COVID19 e ainda podem piorar 
os efeitos da doença, aumento a 
taxa de mortalidade”.
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