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MPMA levantou suspeita sobre compra de remédios
conta a Covid-19 em Imperatriz

MPMA E MPF recomendam ao Município de Imperatriz
anular contrato de mais de R$ 4 milhões em
medicamentos
Por Daniel Matos • segunda-feira, 06 de julho de 2020

Por falta de observância ao menor preço, Município deixou de economizar mais de R$ 1,5 mi pelos mesmos
remédios para Covid-19

O Ministério Público do Maranhão, por meio da 1ª Promotoria
de Justiça Especializada na Defesa da Probidade
Administrativa, e o Ministério Público Federal expediram
Recomendação conjunta ao Município de Imperatriz para
anulação de um contrato de aquisição de medicamentos no
combate à Covid-19.

O documento foi enviado na sexta-feira, 2 de julho, por conta
de diversas irregularidades encontradas no procedimento de
Dispensa de Licitação que gerou o Contrato 133/2020, no valor
de R$ 4.343.750,00 com a empresa APS Macedo – Ômega
Hospitalar, com filial em Teresina.

A justificativa para a contratação foi que a empresa teria
oferecido o menor preço para todos os itens, ou seja, considerando o valor global da proposta e não o menor preço
para cada medicamento, como determina a legislação. Se o Município tivesse feito a contratação por item, poderia
ter gerado uma economia de R$ 1.504.250,00 para os cofres públicos.

De acordo com a documentação extraída do Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (Sacop) e do Portal Covid-19, foram verificados vícios e erros no
procedimento que antecedeu a contratação, inclusive no tocante às cotações de preços.

Comparação de preços

A análise aponta que o cálculo do orçamento vencedor comparou apenas os preços para o medicamento Clexane
40mg (medicamento de marca), sem considerar os orçamentos de medicamentos similares e com o mesmo
princípio ativo (Enoxaparina Sódica), em desacordo com a Lei de Licitações (nº 8.666/93), que proíbe a preferência
de compras no serviço público de itens por marca, salvo em caso de motivo justificável.

Nas investigações do MPMA e do MPF constatou que, se fossem comparados os orçamentos para o princípio ativo
Enoxaparina Sódica, de acordo com os orçamentos apresentados, o Município teria obtido uma economia de R$
1.488.000,00 na contratação.

Ainda de acordo com os orçamentos, os medicamentos Ivermectina e Zinco 100mg, se adquiridos pelo menor valor
apresentado na proposta de outra empresa cotada, teria gerado uma redução de R$ 16.250,00 na contratação.
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Portanto, se os três medicamentos tivessem sido contratados, separadamente, com as empresas que ofereceram
os menores preços por item, a economia proporcionada ao erário seria de R$ 1.504.250,00.

“Resta devidamente demonstrado que a pesquisa de mercado não foi utilizada para obter a maior vantagem
econômica para a contratação, em violação clara ao princípio da economicidade. Portanto, não restam dúvidas
acerca da nulidade do certame e do contrato, ante a violação aos princípios da competitividade, isonomia e
economicidade, da qual decorreu danos ao erário”, ressaltam os representantes ministeriais.

Dos pedidos

Na Recomendação, o MPMA e MPF orientam que o Município de Imperatriz, por meio da Secretaria Municipal de
Saúde, anule o contrato nº 133/2020, assinado no dia 28 de maio, entre o Fundo Municipal de Saúde de Imperatriz
e a empresa APS Macedo Eireli – Ômega Hospitalar.

O Município também deve obter a devolução de valores, eventualmente pagos à contratada, que excedam o preço
oferecido pelos orçamentos mais vantajosos apresentados pelas outras participantes, com relação aos
medicamentos Enoxaparina Sódica, Ivermectina e Zinco 100mg, incluídos no procedimento de dispensa de
licitação.

Também foi recomendada a realização de pregão eletrônico para a compra de medicamentos. Caso o Município
entenda necessário permanecer com a dispensa de licitação, deve justificar a decisão, devendo efetuar nova
contratação dentro do mesmo procedimento, respeitando os melhores preços à Administração Pública com relação
a cada item da contratação.

Fonte: Ministério Público do Maranhão (MPMA)



Covid-19: MP pede anulação de contrato para
compra de medicamentos em Imperatriz
Publicado em 6 de julho de 2020 por gilbertoleda

O Ministério Público do Maranhão, por meio da 1ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Probidade
Administrativa, e o Ministério Público Federal expediram recomendação conjunta à Prefeitura de Imperatriz para anulação
de um contrato de aquisição de medicamentos de combate à Covid-19.

O documento foi enviado na sexta-feira (2), após a identificação de uma série de irregularidades no procedimento de
dispensa de licitação que gerou um contrato de R$ 4,3 milhões a APS Macedo – Ômega Hospitalar, de Teresina.

A justificativa para a contratação foi que a empresa teria oferecido o menor preço para todos os itens, ou seja,
considerando o valor global da proposta e não o menor preço para cada medicamento, como determina a legislação. Se o
Município tivesse feito a contratação por item, poderia ter gerado uma economia de R$ 1.504.250,00 para os cofres
públicos.

De acordo com a documentação extraída do Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão (Sacop) e do Portal Covid-19, foram verificados vícios e erros no procedimento que
antecedeu a contratação, inclusive no tocante às cotações de preços.

Comparação de preços

A análise aponta que o cálculo do orçamento vencedor comparou apenas os preços para o medicamento Clexane 40mg
(medicamento de marca), sem considerar os orçamentos de medicamentos similares e com o mesmo princípio ativo
(Enoxaparina Sódica), em desacordo com a Lei de Licitações (nº 8.666/93), que proíbe a preferência de compras no
serviço público de itens por marca, salvo em caso de motivo justificável.

Nas investigações do MPMA e do MPF constatou que, se fossem comparados os orçamentos para o princípio ativo
Enoxaparina Sódica, de acordo com os orçamentos apresentados, o Município teria obtido uma economia de R$
1.488.000,00 na contratação.
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Ainda de acordo com os orçamentos, os medicamentos Ivermectina e Zinco 100mg, se adquiridos pelo menor valor
apresentado na proposta de outra empresa cotada, teria gerado uma redução de R$ 16.250,00 na contratação. Portanto,
se os três medicamentos tivessem sido contratados, separadamente, com as empresas que ofereceram os menores
preços por item, a economia proporcionada ao erário seria de R$ 1.504.250,00.

“Resta devidamente demonstrado que a pesquisa de mercado não foi utilizada para obter a maior vantagem econômica
para a contratação, em violação clara ao princípio da economicidade. Portanto, não restam dúvidas acerca da nulidade do
certame e do contrato, ante a violação aos princípios da competitividade, isonomia e economicidade, da qual decorreu
danos ao erário”, ressaltam os representantes ministeriais.

Dos pedidos

Na Recomendação, o MPMA e MPF orientam que o Município de Imperatriz, por meio da Secretaria Municipal de Saúde,
anule o contrato nº 133/2020, assinado no dia 28 de maio, entre o Fundo Municipal de Saúde de Imperatriz e a empresa
APS Macedo Eireli – Ômega Hospitalar.

O Município também deve obter a devolução de valores, eventualmente pagos à contratada, que excedam o preço
oferecido pelos orçamentos mais vantajosos apresentados pelas outras participantes, com relação aos medicamentos
Enoxaparina Sódica, Ivermectina e Zinco 100mg, incluídos no procedimento de dispensa de licitação.

Também foi recomendada a realização de pregão eletrônico para a compra de medicamentos. Caso o Município entenda
necessário permanecer com a dispensa de licitação, deve justificar a decisão, devendo efetuar nova contratação dentro
do mesmo procedimento, respeitando os melhores preços à Administração Pública com relação a cada item da
contratação.
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MPF pede anulação de
contrato irregular da
Prefeitura de Imperatriz
06/07/2020 17h30

O Ministério Público Federal (MPF) e o
Ministério Público do Maranhão (MP/MA), por
meio da 1ª Promotoria de Justiça Especializada
da Comarca de Imperatriz, emitiram, na sexta-
feira (3), recomendação conjunta ao prefeito e à
Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz
para que anulem o contrato de aquisição de
medicamentos entre o Fundo Municipal de
Saúde e a empresa APS Macedo Eireli.

De acordo com o documento, em 28 de maio, foi
assinado o contrato 133/2020 com a empresa
APS Macedo Eireli – Ômega Hospitalar por apresentar menor proposta para todos os itens com valor
global, ao invés de ser escolhido o menor preço para cada medicamento. Também foram observados
vícios e erros no procedimento de contratação, como a comparação apenas de preços dos
medicamentos de marca, desconsiderando medicamentos similares com o mesmo princípio ativo.
Pela Lei 8.666/1993, é proibida a preferência por marca, salvo em caso de motivo justificável.

Além disso, foi demonstrado que a pesquisa de mercado não foi utilizada para obter maior vantagem
econômica para a contratação, violando princípios de economicidade e competitividade, bem como
aplicação indevida de verba pública federal repassada ao município de Imperatriz para os custeios de
saúde.

Dessa forma, foi recomendado ao prefeito e à Secretaria Municipal de Saúde que anulem o contrato
133/2020; que sejam disponibilizados todos os documentos relacionados ao processo de pagamento,
se houver, especialmente, as Ordens de Fornecimento, Nota de Recebimento com atesto do fiscal do
contrato, o nome do Fiscal do contrato com a respectiva Portaria de Nomeação; que obtenham a
devolução de valores eventualmente pagos à empresa APS Macedo Eireli, que excedam o preço
oferecido pelos orçamentos mais vantajosos apresentados pelas outras participantes.

Foi determinado também que seja realizado o pregão eletrônico para nova contratação, justificando a
decisão caso entendam por ser necessário permanecer com a dispensa de licitação e o prazo de
cinco dias úteis para que seja informado o cumprimento da recomendação, com encaminhamento de
documento comprobatório ao Ministério Público Federal, pelo protocolo eletrônico no endereço
https://apps.mpf.mp.br/spe/login; e ao Ministério Público Estadual em Imperatriz pelo e-mail
1pjeimperatriz@mpma.mp.br.
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Prefeito de Codó é
denunciado ao Ministério
Público por fraude em
licitação
06/07/2020 14h00

O prefeito de Codó, Francisco Nagib, e o diretor do Hospital Geral da cidade, médico Josué Pinho da
Silva Júnior, o Dr. Júnior, foram denunciados ao Ministério Público por fraude em licitação.

A Ação foi formalizada pelo vereador municipal, Domingos Soares dos Reis.

O caso está sob a responsabilidade da Promotoria de Justiça de Codó.

Segundo o documento, em meados de 2018, Nagib fraudou uma licitação milionária para beneficiar a
empresa ADM Médica, que é de propriedade do médico (reveja aqui).

No final do mesmo ano, Josué Júnior foi nomeado para ser diretor do Hospital Geral do Município.

E desde então, vem sendo o responsável por atestar notas de empenho e efetuar pagamentos à
ADM Médica.
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Em consulta ao site da Receita Federal, o nome do médico não aparece no quadro societário da
empresa, mas sim os da sua esposa Samira Raquel Martins da Silva e do seu parente próximo Victor
Hugo Pinho da Silva Pereira, além de outros sócios.

A ADM foi agraciada com um contrato de quase R$ 16 milhões na Prefeitura de Codó para prestar
serviços médicos ambulatoriais de clínica básica e especializada, bem como pré-hospitalar para
executar ações de saúde nas unidades hospitalares.
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Grande Ilha

Pré-candidato a prefeito de São Luís
pelo Podemos, Eduardo Braide, diz
que Consórcio criado pelo Palácio
dos Leões, só existe para manter-
se no poder.  POLÍTICA 3

Braide diz
que Governo
do Estado
criou grupo de
candidaturas

Som alto e pessoas ingerindo bebi-
da alcoólica são vistas em alguns lo-
cais. No fim de semana, um posto
foi autuado na Estrada de Ribamar
pela Vigilância. CIDADES 6 E GERAL 12

Postos de
combustíveis
são ponto de
encontro e
aglomeração

Entrevista
Divulgação

Divulgação

Infectologista e pesquisador da UFMA, 
Antônio Augusto de Moura da Silva, afirma estar

havendo reaceleração no número de casos da Covid-19
em São Luís, como reflexo da flexibilização das

atividades econômicas. CIDADES 5 E oestadoma.com/488235

OMS está revisando transmissão do vírus através do ar O MUNDO 7

De Jesus

Direções nacionais de
partidos estão cada dia
mais conectadas às disputas
municipais. POLÍTICA 3
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Forte ventania assusta
moradores no Coroadinho
Chuva rápida atingiu São Luís na tarde de ontem, com forte ventania e tempo suficiente para 
causar diversos estragos. Na área do Coroadinho, que inclui também, Vila dos Frades e Alto 

do São Francisco, várias casas foram destelhadas, dando trabalho a moradores (foto). CIDADES 6

2.250
ÒBITOS
registrados em todo o
estado, desde o início
da pandemia do novo
coronavírus

134
NOVOS
casos da Covid-19
foram confirmados nas
últimas 24 horas na
Grande Ilha 
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Consumidores reclamam de
demora na entrega de
pedido dos Correios
Em  CIDADES 6

São Luís tem reaceleração no
número de casos de Covid-19
Afirmação é de um infectologista e pesquisador da UFMA; segundo ele, essa reaceleração no
número de casos na capital maranhense se deve à flexibilização das atividades econômicas 

Após a ventania, moradores do bairro contabilizaram os prejuízos 

De Jesus
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Íntegra em oestadoma.com/488216

U
ma pesquisa sobre o
número de casos da
Covid-19 em capitais
que fizeram o processo

de reabertura gradual, divulgada
pelo Estadão, no domingo, mos-
trou São Luís entre as capitais com
declínio de casos. O infectologista
e professor Antônio Augusto de
Moura da Silva, do Departamento
de Saúde Pública da UFMA, no en-
tanto, aponta uma reaceleração no
número de casos nos últimos dias.

O jornal utilizou os dados da
plataforma colaborativa Brasil.io,
que reúne diariamente os núme-
ros disponibilizados pelas secre-
tarias estaduais de saúde de cada
estado. De acordo com o estudo,
pelo menos 12 capitais – de 18 uti-
lizadas na pesquisa – apresenta-
ram aceleração no número de
casos confirmados. São Luís foi
uma das cidades nordestinas que
tiveram um efeito contrário, le-
vando em consideração os núme-
ros do final de junho com o
mesmo momento, só que em
maio – quando o Maranhão atin-
giu o pico da doença – a quanti-
dade de novos casos de Covid-19
em São Luís, reduziu em até 50%.
O professor Antônio Augusto de
Moura da Silva, do Departamento
de Saúde Pública da UFMA, em
entrevista a O Estado, ressaltou
uma reaceleração no número de
casos nos últimos dias, como con-
sequência da reabertura precoce
de bares e restaurantes.

Segundo o pesquisador, essa re-
dução de 80% no número de casos
em relação ao pico, realmente foi
observada em São Luís. “De um

cou a O Estado, que a subnotifi-
cação de casos no Brasil foi esti-
mada em 86%. “Não parece ter ha-
vido mudança na subnotificação
ao longo do tempo que possa ex-
plicar mudança de tendência na
Covid-19”, disse. Outra ressalva
precisa ser feita, o número de tes-

Uma chuva rápida atingiu São Luís
na tarde desta segunda-feira, 6,
mas tempo suficiente para causar
diversos estragos. A forte ventania
que acompanhou a precipitação,
destelhou diversas casas no Polo
Coroadinho, o que deixou mora-
dores assustados. Pelo menos três
pontos da região foram afetados
pelo evento meteorológico, in-
cluindo a Vila dos Frades e Alto do
São Francisco. Moradores grava-
ram vídeos, durante e após o epi-
sódio. Pedaços de telhas foram en-
contrados na pista. O fenômeno

causou prejuízos na localidade. 
De acordo com informações

dos moradores, a ventania ocorreu
por volta das 14h30, enquanto cho-
via pouco. No Coroadinho, o fe-
nômeno deixou estragos nas ruas
Colônia e Rua Manoel Alves Abreu.
Mas também ocorreu no Alto do
São Francisco e em trechos da Vila
dos Frades. “Eu estava no quintal
e só ouvi um estouro, algo ro-
dando. Botei a mão na cabeça e en-
trei no quarto. Meu filho estava
dormindo. Eu vi telhas voando
para tudo quanto é lado”, narrou

uma mulher que reside no local. 
Ela, que mora na região há mais

de 35 anos, comentou que a sen-
sação era de surpresa. E que algo
parecido já havia acontecido no
Alto do São Francisco, mas não
com essa dimensão. A moradora
declarou que observou vários ga-
lhos de árvores girando no ar.
Outra, informou que foi assusta-
dor. Segundo disse, a ventania
também levou tampas de caixas
d’água e outros objetos. Depois
que a velocidade do vento dimi-
nuiu, as pessoas começaram a sair

de casa para observar os transtor-
nos. Muitos moradores subiram
nas residências para calcular o pre-
juízo. Alguns tentaram “salvar” al-
gumas telhas do chão. 

Ventos mais fortes
Segundo o Laboratório de Meteoro-
logia (Labmet), do Núcleo Geoam-

biental da Universidade Estadual do
Maranhão (Uema), com o início da
estação seca no estado, os ventos
serão mais fortes. Como explicou o
meteorologista Márcio Eloi, julho é
considerado o mês de transição da
estação chuvosa para o período seco,
o que gera a tendência de aumento
da velocidade dos ventos, originados

pelas diferenças de pressão e de tem-
peratura que existem na atmosfera,
ou seja, deslocamentos de massas
de ar, fundamentais na dinâmica ter-
restre. 

Por este motivo, é natural que
ocorram essas rajadas em São Luís
durante esse período. “Julho, agosto,
setembro, outubro e novembro são
meses marcados por grande inten-
sidade dos ventos. Em setembro e
outubro, as rajadas atingem uma
magnitude máxima, do ponto de
vista climatológico”, explicou Már-
cio Eloi. De acordo com o meteo-
rologista, as velocidades altas dos
ventos podem ser explicadas pela
entrada na estação seca. �

tagens feitas em comparação ao
número de habitantes no Mara-
nhão ainda é muito pequeno, ou
seja, sem testes, sem novos casos
confirmados.

Muitos pesquisadores defen-
dem a testagem em massa da po-
pulação, já que muitas pessoas são

assintomáticas, e essa seria uma
explicação para o número pe-
queno de novos pacientes de
Covid-19 no estado, uma vez que
o comércio foi reaberto e poste-
riormente as academias, bares e
restaurantes. Nesses locais é pos-
sível flagrar os mais variados tipos

de desrespeito às normas sanitá-
rias recomendadas pelo governo,
desde ao uso de máscaras de pro-
teção, até ao distanciamento so-
cial de 1,5 metro entre as pessoas.

Muitos pontos de testagens
para Covid-19 em São Luís estão
mais vazios, como a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) do Ba-
canga. O Estado visitou o local e
constatou um pequeno número
de pessoas se dirigindo para a
tenda de testagem. Na última live
de atualizações sobre a pandemia
no estado, realizada na sexta-feira,
3, o governador Flávio Dino, anun-
ciou um reforço nas testagens nas
próximas semanas.

Leitos
Um número que segue decres-
cente é a taxa de ocupação de lei-
tos de UTI e de leitos clínicos na
região metropolitana de São Luís.
A partir do boletim da Secretaria
de Estado da Saúde (SES), do dia
1° de julho até o boletim do dia 5,
o número de leitos ocupados mos-
trou queda diária. Uma diminui-
ção de 82, 92% (146 ocupados e 30
livres) de lotação de leitos de UTI,
no dia 1° a 77,84% (137 ocupados
e 39 livres) de taxa de ocupação.

O Estado entrou em contato
com o governo para questionar
sobre uma possível segunda onda
de casos da Covid-19 no estado, e
também, para saber se o Maranhão
está preparado para retornar com
os leitos que começaram a ser de-
socupados com a redução da taxa
de ocupação, porém, até o fecha-
mento desta edição, nenhuma res-
posta foi obtida.�

total de 2 mil casos semanais, o
número de casos na ilha chegou a
cair para 300, mas agora subiu de
novo para 750 casos semanais.
Assim, a segunda onda de casos
na capital provavelmente já co-
meçou”, explicou Antônio Augusto
de Moura. Outro ponto que pre-
cisa ser evidenciado é o número
reprodutivo efetivo – esse número
indica para quantas pessoas, em
média, um infectado transmite a
doença – na Ilha (São Luís, São
José de Ribamar, Paço do Lumiar
e Raposa). “O número, que chegou
a cair para 0,60 por volta do dia 20
de junho, voltou a subir para 0,88,
se aproximando novamente de 1.
Como os casos já voltaram a subir,
tudo indica que a taxa de trans-
missão tenha se reacelerado na
ilha”, completou o professor.

No período em que houve re-
dução de casos, Antônio Augusto
de Moura frisou que se deveu às vá-
rias medidas de distanciamento so-
cial tomadas no fim de março (fe-
chamento de escolas e do
comércio, proibição de eventos) e
ao lockdown. “Em parte, também
o uso de máscaras e outras medi-
das de proteção individual [dis-
tanciamento físico de pelo menos
1,5 metro entre as pessoas e higiene
das mãos], devem ter tido uma par-
ticipação nessa queda”, pontuou.

Testagem
Uma hipótese que é levantada a
partir do estudo realizado pelo Es-
tadão, é que o número de casos
subnotificados no estado ainda
seja muito grande. O pesquisador
Antônio Augusto também expli-

Paulo Soares

Ventania destelha
casas no Coroadinho
Fenômeno ocorreu por volta das 14h30, desta segunda-feira, 6;
segundo moradores, tampas de caixa d’água também “voaram”

REABERTURA
do comércio
favoreceu o
aumento de

aglomerações
em São Luís
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Mundo

WASHINGTON 

O número de mortes por coro-
navírus nos Estados Unidos su-
perou a marca de 130 mil nesta
segunda-feira, 6, após uma
onda de novos casos que colo-
cou a resposta do presidente
Donald Trump à crise da Covid-
19 sob escrutínio e afetou os es-
forços para retomada das ativi-
dades econômicas.

A taxa geral de aumento das
mortes nos Estados Unidos tem
caído, apesar dos números de
casos terem atingido níveis re-

cordes nos últimos dias, mas
especialistas em saúde alertam
que as mortes são um indica-
dor com atraso, ocorrendo se-
manas ou até meses após o au-
mento dos casos.

Nacionalmente, o total de
casos nos EUA está chegando
a 3 milhões, o número mais
alto do mundo e o dobro das
infecções relatadas no se-
gundo país mais afetado, o
Brasil.  O número de casos
está aumentando em 39 dos
50 Estados norte-americanos,
de acordo com uma análise da
Reuters.�

Onda de novos casos do coronavírus colocou a
resposta de Donald Trump à crise sob escrutínio

OMS diz estar revisando
transmissão do vírus da
Covid-19 através do ar 
Em carta aberta, 239 cientistas de 32 países descreveram evidências de 
que partículas menores exaladas podem infectar as pessoas que as inalam

Don Pollard/Office of Governor

Fim de semana violento
termina com 5 mortes 
no interior do Maranhão

Os bombeiros militares, os ho-
mens do Centro Tático Aéreo
(CTA) e os populares ainda ontem
estavam realizando buscas na or-
la marítima da Grande Ilha com
o objetivo de encontrar os pesca-
dores Francisco José Pereira de
Araújo, o Gugu Maranhão, de 21
anos; André Veras Silva, de 38
anos; e Lucas dos Santos e Santos,
de 19 anos. 

Segundo a polícia, eles estão
desaparecidos desde o último dia
25, quando saíram para pescar no
Farol de Santana, localizado na
costa maranhense.

As buscas estão concentradas
na baía de São José e até o perío-
do da tarde de segunda-feira, 6,
os pescadores continuavam de-
saparecidos. Até o momento, fo-

ram encontrados apenas alguns
pertences dos desaparecidos, co-
mo rede de pesca e caixa de iso-
por, na praia de Siributiua, em
São José de Ribamar.

Os desaparecidos residem na
cidade de Raposa e saíram em
uma embarcação do tipo “Biana”,
de nome Vitória, para pescar no
Farol de Santana e a jornada du-
raria apenas cinco dias. 

Afogamento
A polícia informou que Amanda
Lemos e Luana Silva, ambas de 13
anos, e Felipe Cardoso, de 16
anos, se afogaram  no rio Parnaí-
ba, na divisa  entre o Piauí e o Ma-
ranhão, na tarde de domingo, 5.

Os corpos ainda não foram en-
contrados. �

Pescadores da
Raposa seguem
desaparecidos 
Os três homens saíram para pescar há 12 
dias no farol de Santana, na costa maranhense

Um dos líderes do tráfico de dro-
ga da cidade de Miranda do Nor-
te, identificado como Roni, de 37
anos, foi retirado ontem de circu-
lação e encaminhado para a uni-
dade prisional. A polícia informou
que o detido, somente no Bairro
Santa Cruz, comandava três bo-
cas de fumo.

Esse criminoso vinha sendo in-
vestigado há cinco meses. A polí-
cia constatou que o ele agia em
Miranda do Norte desde o ano de
2013. Ainda segundo a polícia, Ro-
ni contratava as pessoas para ven-
der droga e ele suspeito também

de realizar outras ações crimino-
sas no interior.

Outras prisões 
No município de Santa Inês foi
presa uma mulher, nome não re-
velado, acusada de tráfico de en-
torpecentes. Em poder dela, a po-
lícia apreendeu maconha, balan-
ça de precisão e material para em-
balar droga.

Um homem, identificado co-
mo Jubileu, foi preso em Alto Ale-
gre do Maranhão e estava com
uma quantidade de cocaína, , ava-
liada em torno de R$ 50 mil. �

Homem é preso
por tráfico em
Miranda do Norte 
Roni, de 37 anos, era investigado desde 2013 e é
considerado um dos “cabeças” do tráfico na cidade 

Um dos casos foi caracterizado como feminicídio e ocorreu em Açailândia, onde
um homem esfaqueou a companheira em via pública, na frente de populares

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado

A
polícia registrou cinco ca-
sos de assassinatos no in-
terior do estado durante
o fim de semana, inclusi-

ve, um deles foi caracterizado como
feminicídio. De acordo com a polí-
cia, Crislane Nascimento, idade não
revelada, foi morta a golpes de faca
pelo próprio companheiro, não
identificado, durante o período da
tarde de domingo, 5, no bairro das
Laranjeiras, na cidade de Açailândia.

Ainda segundo a polícia, o crime
bárbaro ocorreu em plena via públi-
ca. Os populares disseram para a po-
lícia que a vítima estava ingerindo
bebida alcoólica na companhia de
algumas vizinhas e não escutou
quando foi chamada pelo marido.

Na frente dos moradores, o acu-
sado desferiu um golpe de faca no
pescoço da vítima e, logo após, to-
mou rumo ignorado sujo de sangue.
Os socorristas do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência (Samu)
foram acionados, mas quando che-
garam ao local encontraram a víti-
ma sem vida. Eles disseram que ha-
via um corte profundo na carótida e
Crislane Nascimento sofreu um cho-
que hipovolêmico.

O corpo dela foi removido para o
Instituto Médico Legal (IML) de Im-
peratriz para ser autopsiado e, em
seguida, liberado para os familiares.
Guarnições da Polícia Militar reali-
zaram rondas pela localidade com o
objetivo de prender o suspeito, mas
não o encontraram. O caso está sen-
do investigado pela equipe da Dele-
gacia Regional de Açailândia.

Matou o irmão
No povoado Poço do Boi, zona rural
de Codó, segundo a polícia, Geova-

ne dos Santos Alves foi morto a gol-
pes de faca pelo próprio irmão, iden-
tificado como Gildevane, no último
dia 4. A polícia informou que o acu-
sado estava brigando com a sua es-
posa, nome não revelado, e esta ce-
na foi presenciada pela vítima.

Geovane Alves tentou intervir na
briga e acabou sendo esfaqueado na
coxa esquerda pelo próprio irmão.
Ainda segundo a polícia, o golpe de
faca atingiu uma veia da perna e a ví-
tima foi levada para o hospital da ci-

dade, mas morreu antes de ser sub-
metida a tratamento cirúrgico.

O acusado conseguiu fugir do cer-
co policial e o crime está sendo in-
vestigado pela Polícia Civil. Ainda on-
tem, testemunhas prestaram escla-
recimentos sobre o caso na delega-
cia dessa cidade e a polícia está no
aguardo do resultado de exames pe-
riciais.

Mais assassinatos
A polícia ainda registrou durante es-

se fim de semana mais três assassi-
natos no interior do Maranhão. No
município de Bom Jesus das Selvas,
um homem, identificado como Ca-
reta foi executado por duas pessoas.

A polícia informou que a vítima
levou quatro tiros e um deles atingiu
a cabeça. 

Os criminosos conseguiram fugir
em uma motocicleta, de marca e pla-
ca não identificadas. O corpo da ví-
tima foi removido para o hospital da
cidade e não foi revelada a motiva-
ção do crime.

A equipe da Delegacia de Homi-
cídio e Proteção a Pessoas (DHPP)
de Caxias está investigando a morte
de José Pereira dos Santos, de 33
anos. De acordo com a polícia, a ví-
tima foi achada morta no último dia
4, no bairro Antenor Viana, nessa ci-
dade e havia marcas de tiros. Ao la-
do do corpo, a polícia encontrou
uma espingarda com o cano corta-
do e munições. �

Divulgação

GENEBRA  

A Organização Mundial da Saúde
(OMS) está revisando um artigo
que sugeriu que as orientações da
agência sobre o novo coronavírus
precisam ser atualizadas, depois
que alguns cientistas disseram ao
New York Times que há evidên-
cias de que o vírus pode ser trans-
mitido por pequenas partículas
no ar.

A OMS diz que a Covid-19 se es-
palha principalmente através de
pequenas gotículas que são expeli-
das do nariz e da boca quando uma
pessoa infectada tosse, espirra ou
fala, e rapidamente caem no chão.

No entanto, em uma carta aber-
ta à agência sediada em Genebra,
239 cientistas de 32 países descre-
veram as evidências que dizem
mostrar que partículas menores
exaladas podem infectar as pessoas
que as inalam, informou o jornal no
sábado, 4.

Como essas partículas menores

podem permanecer no ar por
mais tempo, os cientistas —que
planejam publicar suas descober-
tas em uma revista científica nes-
ta semana— estão pedindo à OMS
que atualize suas orientações, dis-
se o NYT.

“Estamos cientes do artigo e re-
visando seu conteúdo com nossos
especialistas técnicos”, disse Tarik
Jasarevic, porta-voz da OMS, em
uma resposta por email nesta se-
gunda-feira, 6, a um pedido da Reu-
ters por comentários.

Controvérsias 
Até que ponto o coronavírus pode
ser transmitido pela chamada via
aérea ou aerossol —em oposição às
gotículas maiores de tosses e espir-
ros— permanece sendo uma ques-
tão controversa.

Qualquer alteração na avaliação
de risco de transmissão pela OMS
pode afetar seus conselhos atuais
sobre manter o distanciamento fí-
sico de 1 metro.

Governos, que também contam
com a agência para definir suas po-
líticas de orientação, também po-
dem precisar ajustar as medidas de
saúde pública destinadas a conter
a propagação do vírus.

“Especialmente nos últimos dois
meses, declaramos várias vezes que
consideramos a transmissão pelo
ar como possível, mas certamente
não apoiados por evidências sóli-
das ou até claras”, disse Benedetta
Allegranzi, líder técnica da OMS pa-
ra prevenção e controle de infec-
ções, ao New York Times. �

Pessoas caminham pela Avenida Paulista (SP) protegidos por máscaras  

Governador de New York, Andrew Cuomo, fala sobre pandemia no país

Na cidade de Açailândia, na frente dos moradores, acusado desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima

EUA alcançam 130 mil
mortes por Covid-19
em meio a polêmicas 

Roberto Parizotti/FotosPublicas

MULHER ASSASSINADA

Na cidade de Porto Rico do
Maranhão ocorreu no
domingo, 5, a morte de uma
mulher, identificada como
Neguinha. A polícia informou
que a vítima foi assassinada a
golpes de cada em plena via

pública desferidos por uma
outra mulher, que foi presa
em flagrante. A detida foi
levada para a Delegacia de
Polícia Civil de Cururupu onde
tomaram as devidas
providências.
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Loja de conveniência é interditada por
promover aglomerações na pandemia 
Grupo se reuniu em estabelecimento, situado em posto de combustível
na Estrada de Ribamar (MA-201), em evento com som automotivo

A
Vigilância Sanitária do
Estado, órgão vinculado
à Secretaria de Estado da
Saúde (SES), cumpriu,

nessa segunda-feira (6), o cha-
mado para apuração de denúncia
de aglomeração de pessoas em
um posto de combustível locali-
zado na MA-201. Após constatado
o ocorrido, foi lavrada a interdi-
ção da loja de conveniência e o
auto de infração sanitária, bem
como intimação para que o posto
não permita que fato semelhante
aconteça novamente. Em caso de
descumprimento o posto será
multado em até R$ 50 mil por dia. 

De acordo com o chefe do Nú-
cleo de Alimentos da SUVISA/SES,
Denis Cordeiro, todos os dias vá-
rias denúncias são recebidas e
analisadas como parte da agenda
de atividades regulares. “A Vigi-
lância Sanitária tem trabalhado
de segunda a sexta, e também aos
finais de semana, realizando au-
tuações e intimações conforme as
portarias e decretos exigem, sem-
pre contando com a parceria do
Procon, da Polícia Militar e tam-
bém dos órgãos sanitários muni-
cipais”, disse. 

O fato aconteceu no último
sábado (4), por volta das 22h,
quando grupo de pessoas se ins-
talaram no posto de gasolina e
iniciaram a promoção de evento
com som automotivo e consumo
de bebida alcóolica. Ao chegar
no local, a polícia conseguiu des-
fazer o evento e dispersar as pes-
soas. No entanto, como houve
permissão para a realização do
ocorrido, foi emitida uma noti-
ficação, interdição da loja de
conveniência e auto de infração
sanitária. 

Segundo a gerente do posto de
combustíveis autuado, Jane Fer-
nandes, o estabelecimento segue
todas as recomendações de por-
tarias e decretos. “O posto sabe
que famílias moram nas proxi-
midades e entende a necessidade
do descanso. As pessoas vieram

de outro lugar e chegaram todas
de uma vez. Quando os funcio-
nários presenciaram o ocorrido,
entraram em contato com a ad-
ministração, registraram queixa
e boletim de ocorrência on-line”,

destacou.

Interdição
Após a visita dos agentes sanitá-
rios da SES, foi emitida a interdi-
ção da loja de conveniências por

um período de até 90 dias. Além
disso, o posto foi notificado para
que não permita a realização de
mais eventos do mesmo tipo, em
caso de descumprimento, uma
multa de até R$ 50 mil/dia poderá
ser aplicada. A empresa pode ale-
gar suspensão da determinação
antes do prazo caso seja compro-
vado que não houve responsabi-
lidade no ocorrido. 

A ação faz parte de uma série
de fiscalizações e inspeções reali-
zadas pelo Governo do Estado, vi-
sando o cumprimento do Decreto
nº 35.831, e da Portaria nº 42 da
Casa Civil. Os documentos se re-
ferem à retomada parcial dos ser-
viços não essenciais e que institui
as medidas sanitárias gerais, bem
como dos protocolos específicos
de medidas sanitárias segmenta-
das para o exercício de atividade
econômica. �

Fiscal da Vigilância Sanitária afixa aviso de interdição em posto denunciado por promover aglomerações 

Íntegra em oestadoma.com/488231

De Jesus

MAIS

Aglomerações em lojas de conveniência de postos de
combustíveis têm sido cada vez mais comuns em São Luís.
Principalmente aos fins de semana, grupos de jovens se reúnem
para beber, dançar e até mesmo praticar atos ilíicitos, como usar
drogas. As brigas são frequentes, a exemplo da que envolveu
duas mulheres em um posto da capital na madrugada dessa
segunda-feira (6), em um posto próximo ao viaduto Governador
Newton Bello, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, na Cohab.
Enquanto as rivais trocavam agressões, a maioria das pessoas
que as acompanhavam pareciam se divertir com a barbárie.
Outros grupos de jovens se divertiam a poucos metros, sem dar
a mínima para a confusão. A perturbação do sossego causada
pelo som alto dos carros também é comum, apesar dos avisos
de proibição desse tipo de ruído.

Barbárie
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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ

w w w. o i m p a rc i a l . c o m . b r

APARTE     Cor         BASTIDORES
TER 07/07/2020

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

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

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

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

Na mesma segunda-feira em que as autoridades contabilizaram 
225 mil vítimas fatais da covid-19 no mundo e 64,8 mil no Brasil, a 
Anvisa autorizou o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Si-
novac Biotech a iniciarem a fase III dos testes da vacina.

Vacina da covid-19 está chegando

A reunião tratou, ainda, de projetos e sinergias relacionados w Alcântara para melhorar a infraestrutura do município, 
com vistas a transformar o CEA em um centro de lançamento competitivo internacionalmente. PÁGINA 9

Prefeitura constrói pontes em bairros da capital

LIGUE 180
Canais podem ajudar 

as mulheres em 
situação de violência

Aplicativo de mensagem e a ajuda 
de vizinhos podem ser mecanismos 
para ajudar no combate contra a vio-
lência da mulher no Brasil.

Por que idosos sofrem 
mais com o vírus?

PÁGINA 2

O prefeito Edivaldo está executando intervenções urbanísticas importantes em pontos estratégicos da cidade. 
Destaque para a construção de pontes de concreto armado, que estão substituindo antigas e improvisadas armações 

em bairros como Jardim São Cristóvão, Fumacê, Recanto Verde e Vila Itamar. PÁGINA 6

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

Agência Espacial 
projeta investimentos 
na cidade de Alcântara

Flávio Dino volta a 
buscar discursos 

unificados visando 
as eleições 2022

 PÁGINA 3

ESPERANÇA
Vacina contra o 

coronavírus começa 
a ser testada dia 20 
de julho no Brasil

Ventania destroi casas no 
bairro do Coroadinho

Após aprovação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), o governo de 

São Paulo vai iniciar a fase 3 de teste em hu-
manos da vacina contra o novo coronavírus, 
chamada de CoronaVac, no dia 20 de julho. 
Vacina é desenvolvida pela Sinovac e é uma 
das mais promissoras do mundo.  PÁGINA 2

SAÚDE

LIGANDO A CIDADE

PÁGINA 9

PÁGINA 9

UNIÃO DA ESQUERDA

ALÉM DA BASE DE LANÇAMENTO

Especialista fala como 
manter a mente sã

PÁGINA 3

Filmes de terror 
para assistir ainda 

no ano de 2020
PÁGINA 12

CINEMA 
EM CASA
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Aplicativo de mensagem e a ajuda de vizinhos podem ser mecanismos para ajudar no
combate contra a violência da mulher

PA TRÍ CIA CU NHA

No Ma ra nhão

DENÚNCIA

Canais podem ajudar
as vítimas de violência

O
go ver no fe de ral dis po ni bi li- 
zou mais um ca nal de aju da
pa ra as mu lhe res em si tu a- 
ção de vi o lên cia. Em tem- 

pos de iso la men to so ci al, pro vo ca do
pe la pan de mia do no vo co ro na ví rus
(Co vid-19), o ser vi ço dis po ní vel no
Te le gram sur ge co mo uma al ter na ti va
pa ra as mu lhe res que por for ça das
me di das de iso la men to pas sa ram a fi- 
car 24h den tro de ca sa ain da mais ex- 
pos tas à si tu a ção de vi o lên cia. Bas ta
uma men sa gem ins tan tâ nea e é fei to
o re gis tro da de nún cia.

Fun ci o na as sim: as ví ti mas de vi o- 
lên cia con tra a mu lher po dem pe dir
aju da, de qual quer lu gar, pe lo apli ca- 
ti vo de ce lu lar. Bas ta aces sar o apli ca- 
ti vo e di gi tar na bus ca “Di rei toshu ma- 
nos bra sil bot”. A in di ca ção “bot” é
uma re gra do Te le gram pa ra a cri a ção
de con tas de ser vi ço.

Após re ce ber uma men sa gem au to- 
má ti ca, o aten di men to se rá re a li za do

por uma pes soa da equi pe da cen tral
úni ca da Ou vi do ria Na ci o nal dos Di- 
re tos Hu ma nos (ONDH) do Mi nis té- 
rio da Mu lher, da Fa mí lia e dos Di rei- 
tos Hu ma nos (MMFDH), res pon sá vel
pe lo Li gue 180.

A de nún cia re ce bi da é ana li sa da e
en ca mi nha da aos ór gãos de pro te ção,
de fe sa e res pon sa bi li za ção em di rei- 
tos hu ma nos. Além da men sa gem pe- 
lo Te le gram, as mu lhe res em si tu a ção
de vi o lên cia têm ou tros três ca nais
pa ra fa zer de nún ci as: o te lefô ni co (Li- 
gue 180), o apli ca ti vo Di rei tos Hu ma- 
nos Bra sil e o si te da Ou vi do- 
ria/ONDH.

Vin te e oi to ca sos de fe mi ni cí di os
fo ram re gis tra dos no Ma ra nhão es te
ano, nu ma mé dia de cin co cri mes por
mês. No ano pas sa do, 102 mu lhe res
fo ram as sas si na das em to do o es ta do,
des ses ca sos 52 fo ram fe mi ni cí di os.
De acor do com os da dos do De par ta- 
men to de Fe mi ní ci dio, ór gão li ga do à
Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí dio e
Pro te ção a Pes so as do Es ta do do Ma- 
ra nhão (SHPP-MA), os nú me ros co- 
me ça ram a cres cer em mar ço des te
ano, o iní cio da pan de mia, quan do
seis mu lhe res fo ram as sas si na das em
15 di as. Em abril fo ram mais oi to.

No ano pas sa do o Ma ra nhão re gis- 
trou 52 ca sos de fe mi ni cí dio, de acor- 
do com da dos do De par ta men to de
Fe mi ni cí dio da Po lí cia Ci vil. Em 2018
fo ram 46, e em 2017, 51 ca sos. De
acor do com uma aná li se cri mi no ló gi- 
ca da Po lí cia Ci vil, dos ca sos ocor ri dos
em 2018, foi cons ta ta do que 57% dos
cri mes acon te ce ram den tro da ca sa
da ví ti ma, 84% fo ram co me ti dos por
par cei ros ou ex-par cei ros (o cha ma do
fe mi ni cí dio ín ti mo) e 50% dos cri mes

fo ram co me ti dos por ar ma bran ca.
O pe río do de con fi na men to in ten- 

si fi cou a con vi vên cia fa mi li ar, e com
ela, sur giu a ins ta bi li da de emo ci o nal,
a in se gu ran ça. So ma do a is so, mu lhe-
res que já pas sam por um ci clo de vi o- 
lên cia com seus com pa nhei ros, ma ri- 
dos, na mo ra dos, se vi ram “pre sas” a
eles. “Ca sa, por tan to, pa ra mui tas mu- 
lhe res não é sinô ni mo de pro te ção,
mas de vi o lên cia. O Bra sil em iso la- 
men to so ci al, a po pu la ção em qua- 
ren te na, pre sas em su as ca sas, tor- 
nam-se pre sas dos seus co nhe ci dos. 
Nes se mo men to, o lar se cons ti tui en- 
quan to pa ra do xo de exis tên cia pa ra
al gu mas, se na rua po de mor rer de co- 
ro na, em ca sa mor re por exis tir”, opi- 
na a Dou to ran da em Ci ên ci as So ci ais
(UF MA) e Pro fes so ra do Cen tro Uni- 
ver si tá rio Es tá cio São Luís, Maynara
Cos ta de Oli vei ra Sil va.

Ca sa, por tan to, pa ra

mui tas mu lhe res não é

sinô ni mo de pro te ção,

mas de vi o lên cia. O

Bra sil em iso la men to

so ci al, a po pu la ção em

qua ren te na, pre sas em

su as ca sas, tor nam-se

pre sas dos seus

co nhe ci dos

Em briga de marido e mulher…

Se me te a co lher sim! O Ma ra nhão é
um dos 10 es ta dos bra si lei ros que
ade riu à cam pa nha “Alô vi zi nho!”, que
fun ci o na co mo um aler ta pa ra o en- 
fren ta men to da vi o lên cia do més ti ca
con tra mu lhe res em con do mí ni os.

A cam pa nha, ini ci a da em abril, que
ga nhou a ade são dos de mais es ta dos
pos te ri or men te, bus ca en vol ver to da
a vi zi nhan ça na ba ta lha con tra a vi o- 
lên cia do més ti ca, prin ci pal men te no
pe río do de pan de mia da co vid-19. O
des ta que é pa ra o nú me ro do Li gue
180, o apli ca ti vo Di rei tos Hu ma nos
Bra sil e o en de re ço do por tal da Ou vi- 
do ria Na ci o nal dos Di rei tos Hu ma nos
(ONDH).

Pa ra a Di re to ra da Ca sa da Mu lher
Bra si lei ra, Su san Lu ce na, a ques tão da
vi o lên cia não es tá no fa to do iso la- 

men to em si, mas qual quer mu lher
que se sin ta vi o la da de ve pro cu rar os
ca nais de aten di men to co mo o dis que
de nún cia pe lo nú me ro (98) 3223-
5800, ou ain da os ca nais con ven ci o- 
nais 180 ou 190. “A gen te tem vis to
mui ta so ro ri da de, pes so as que se aju- 
dam, que ofe re cem aju da pa ra o ou- 
tro, e as sim tam bém de ve ser no ca so
de vi o lên cia do més ti ca. Qual quer
pes soa po de de nun ci ar. Por que o que
es tá acon te cen do é que a ví ti ma es tá
en clau su ra da, en tão é im por tan te
que os vi zi nhos re por tem o que es te ja
acon te cen do. A gen te pre ci sa for ta le- 
cer a ques tão da de nún cia”, dis se Su- 
san Lu ce na.

O Li gue 180 é um ser vi ço de uti li da- 
de pú bli ca ofe re ci do pe la ONDH. Por
meio da cen tral te lefô ni ca, é pos sí vel

re gis trar de nún ci as e ob ter in for ma- 
ções so bre os di rei tos das mu lhe res. O
ano ni ma to é ga ran ti do. O ser vi ço fun- 
ci o na 24 ho ras, to dos os di as, in clu si-
ve aos fi nais de se ma nas e fe ri a dos. As
li ga ções po dem ser fei tas de qual quer
lu gar do Bra sil e tam bém do ex te ri or.

Qual quer pes soa po de

de nun ci ar. Por que o que

es tá acon te cen do é que a

ví ti ma es tá

en clau su ra da

SAU LO DU AI LI BE

PARA ALCÂNTARA

Agência Espacial firma
parceria de infraestrutura

ALCÂNTARA VAI RECEBER MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

WWW.AEB.GOV.BR

A Agên cia Es pa ci al Bra si lei ra (AEB/MC TI) for ma li zou
Pla no de Tra ba lho em Con jun to com o Mi nis té rio da In- 
fra es tru tu ra (Min fra) pa ra im ple men tar ações re la ci o- 
na das com o Pro gra ma de De sen vol vi men to In te gra do
pa ra o Cen tro Es pa ci al de Al cân ta ra (PDI-CEA). O do cu- 
men to foi as si na do pe lo Se cre tá rio-Exe cu ti vo do Min- 
fra, Mar ce lo Sam paio, e pe lo pre si den te da AEB, Car los
Mou ra.

A reu nião tra tou ain da de pro je tos e si ner gi as re la ci o- 
na dos a Al cân ta ra pa ra me lho rar a in fra es tru tu ra do
mu ni cí pio, com vis tas a trans for mar o CEA em um cen- 
tro de lan ça men to com pe ti ti vo in ter na ci o nal men te. O
se cre tá rio co men tou que co nhe ce Al cân ta ra e que sa be
da sua ri que za cul tu ral pou co ex plo ra da. Sam paio re for- 
çou que se rá gra ti fi can te tra ba lhar em prol de en tre gas
ao mu ni cí pio e à to da so ci e da de bra si lei ra.

Du ran te o pro ces so de dis cus são do Acor do de Sal va- 
guar das Tec no ló gi cas (AST), o Mi nis tro de Ci ên cia Tec- 
no lo gia e Ino va ções, As tro nau ta Mar cos Pon tes, as se gu- 
rou que, uma vez apro va do o acor do, AEB e MC TI se de- 
bru ça ri am no pla ne ja men to de to das as ações e me lho- 
ri as téc ni cas e de in fra es tru tu ra pa ra que Al cân ta ra en- 
tre no mer ca do in ter na ci o nal de ma nei ra com pe ti ti va, e
le ve a um pro ces so de de sen vol vi men to so ci o e conô mi- 
co in clu si vo. “Es sa par ce ria com o MIN FRA é um exem- 
plo con cre to do go ver no fe de ral ar re ga çan do as man gas
pa ra vi a bi li zar a me lho ria dos di ver sos mo dais de trans- 
por te que aten de rão Al cân ta ra e re gião”, afir mou o pre- 
si den te da AEB, Car los Mou ra.

Al cân ta ra pre ci sa de im ple men ta ção de in fra es tru tu- 
ra em seu re tor no. Pa ra is so, AEB/MC TI e MIN FRA tra- 
ba lha rão jun tos, a afim de en tre gar be ne fí ci os ao es ta do
do Ma ra nhão, e pa ra o Bra sil.

COROADINHO

Ventania assusta
moradores do  bairro

ALGUNS TELHADOS NÃO RESISTIRAM À FORÇA DO VENTO

Na tar de de on tem, se gun da-fei ra (6), mo ra do res do
bair ro do Co ro a di nho pas sa ram por mo men tos de pâ ni- 
co por con ta de uma for te ven ta nia. Te lha dos fo ram des- 
truí dos e al gu mas ja ne las fo ram le va das pe las for tes ra- 
ja das de ven to no lo cal. Po dia-se ver a des trui ção pe las
ru as e ave ni das do bair ro.

Há me nos de um mês, no dia 8 de ju nho, tam bém foi
re gis tra do for tes ven tos no bair ro do Tu ru. Na que la épo- 
ca, Gun ter Res ch ke, res pon sá vel pe lo La bo ra tó rio de
Me te o ro lo gia da Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão
(UE MA), re ve lou que “não foi uma ra ja da, por que uma
ra ja da le va pro la do, pra fren te. Foi co mo uma suc ção,
mas não um tor na do, pois não se viu a ba se da pon ta do
fu nil to can do no so lo, o que clas si fi ca ria, além da des- 
trui ção, que da ria pra clas si fi car o ti po: F1, F2, F3. A for te
pres são fez o au men to de ven to no sen ti do gi ra tó rio,
cau san do es se ci sa lha men to do ven to”.

São Luís, terça-feira, 7 de julho de 2020

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


oimparcial.com.brVIDASaulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br10

Concursos no Maranhão oferecem ótimas vagas com salários de até R$ 6 mil. Os
certames são destinados a candidatos de nível fundamental, médio e superior

DA RE DA ÇÃO Bar mul ta do

MARANHÃO

Salários de até R$ 6 mil
em certames no estado
PATRÍCIA BRENDA

Al to Ale gre do Pin da ré

• Ní vel fun da men tal: Au xi li ar Ope ra- 
ci o nal de Ser vi ços Di ver sos, Cui da dor 
de Cri an ças na Edu ca ção In fan til e 
Mo to ris ta;
• Ní vel mé dio e téc ni co: Téc ni co Ad- 
mi nis tra ti vo, Au xi li ar Ad mi nis tra ti vo, 
Téc ni co Agrí co la, Téc ni co em Agro pe- 
cuá ria, Téc ni co em Ra di o lo gia, Téc ni- 
co em En fer ma gem ESF, Téc ni co em 
En fer ma gem Plan to nis ta, Téc ni co em 
La bo ra tó rio, Au xi li ar de Con sul tó rio 
Den tá rio e Pro fes sor de Edu ca ção In- 
fan til;
• Ní vel su pe ri or com ple to: Pro fes sor 
do 1º ao 5º ano, Pro fes sor de Ma te má- 
ti ca, Pro fes sor de Lín gua Por tu gue sa, 
Pro fes sor de Edu ca ção Fí si ca, Pro fes- 
sor de In glês, Pro fes sor de Ci ên ci as,

O
mês de ju lho co me çou com 
óti mas opor tu ni da des pa ra 
os con cur sei ros de plan tão. 
Mais de 365 va gas es tão sen- 

do ofe re ci das em cer ta mes com ins- 
cri ções aber tas no Ma ra nhão.

Os cer ta mes são des ti na dos a can- 
di da tos de ní vel fun da men tal, mé dio 
e su pe ri or. Con fi ra!

O con cur so da Pre fei tu ra de Al to 
Ale gre do Pin da ré, es tá ofe re cen do 
259 va gas ime di a tas em car gos de ní- 
veis fun da men tal, mé dio, téc ni co e 
su pe ri or. A ban ca or ga ni za do ra é o 
Ins ti tu to Le ga tus. O ven ci men to ofer- 
ta do va ria en tre R$ 1.045 e R$ 6 mil, 
por jor na das de tra ba lho en tre 20 e 40 
ho ras se ma nais.

Va gas
As va gas dis po ní veis es tão dis tri- 

buí das em car gos de di ver sos ní veis 
de es co la ri da de.

Pro fes sor de Edu ca ção Es pe ci al, Pro- 
fes sor de Li bras, Su per vi sor Es co lar, 
Téc ni co em As sun tos Edu ca ci o nais, 
Ori en ta dor Edu ca ci o nal, Psi có lo go, 
Nu tri ci o nis ta, As sis ten te So ci al, Edu- 
ca dor Fí si co, En fer mei ro ESF, En fer- 
mei ro Plan to nis ta, Odon tó lo go, Mé- 
di co ESF, Fi si o te ra peu ta, Te ra peu ta 
Ocu pa ci o nal, Ve te ri ná rio, Bi o mé di co, 
Fo no au dió lo go, Bi oquí mi co e Bió lo- 
go.

• Ní vel fun da men tal: R$ 80
• Ní vel mé dio e téc ni co: R$ 90
• Ní vel su pe ri or: R$ 120

Se ap-MA

CERTAMES TERÃO PROVAS NAS DATAS PREVISTAS NOS EDITAIS DAS ORGANIZADORAS

Ins cri ções
As ins cri ções pa ra o con cur so fo- 

ram pror ro ga das até o dia 20 de ju lho, 
e de vem ser fei tas ex clu si va men te via 
in ter net, por meio do si te da ban ca or- 
ga ni za do ra Ins ti tu to Le ga tus.

O va lor co bra do co mo ta xa de ins- 
cri ção se rá de acor do com o ní vel de 
es co la ri da de do car go:

As pro vas ob je ti vas es tão pre vis tas 
pa ra se rem apli ca das no dia 13 de se- 
tem bro.

A Se cre ta ria de Ad mi nis tra ção Pe- 

ni ten ciá ria do Ma ra nhão abriu as ins- 
cri ções de 18 edi tais pa ra no vas con-
tra ta ções no pro ces so se le ti vo Se ap. A 
re mu ne ra ção pa ra os car gos va ria en- 
tre R$ 1.500 e R$ 3 mil.

Va gas
As va gas pa ra con tra ta ção ime di a- 

ta, além de ca das tro re serv,a são pa ra 
os car gos de: Es pe ci a lis tas Pe ni ten ciá-
ri os em Psi co lo gia, Te ra pia Ocu pa ci o- 
nal e En fer ma gem, Téc ni co Pe ni ten-
ciá rio em En fer ma gem e Au xi li ar de 
Se gu ran ça Pe ni ten ciá ria.

Os pro fis si o nais con vo ca dos se rão 
lo ta dos nas Uni da des Pri si o nais de 
Açai lân dia, Pe drei ras, Ca ro li na, Go- 
ver na dor Nu nes Frei re, Gra jaú, Ca ru- 
ta pe ra, Cu ru ru pu, Pi nhei ro, Ita pe cu- 
ru-Mi rim, Co dó, Da vi nó po lis, Im pe- 
ra triz, Ca xi as e Cha pa di nha.

Ins cri ções
As ins cri ções po dem ser fei tas por 

meio da pá gi na da Se ap até às 12h do 
dia 8 de ju lho de 2020.

O pro ces so se le ti vo Se ap te rá va li- 
da de de seis me ses, mas po de ser 
pror ro ga do a cri té rio da ad mi nis tra- 
ção ma ra nhen se por igual pe río do.

PAÇO DO LUMIAR

Polícia encerra “Baile da Santinha” na Vila Cafeteira

A Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão en- 
cer rou uma fes ta no me a da de “Bai le
da San ti nha” que es ta va acon te cen do
no úl ti mo sá ba do (4), no bair ro Vi la
Ca fe tei ra, em Pa ço do Lu mi ar, ci da de
lo ca li za da na re gião me tro po li ta na de
São Luís.

O lo cal reu niu cen te nas de jo vens
que es ta vam se aglo me ran do com pa- 

re dões de som e ban das ao vi vo, de so- 
be de cen do o dis tan ci a men to so ci al e
os de cre tos es ta du ais e mu ni ci pais
que proí bem a re a li za ção de shows
por con ta das aglo me ra ções.

De acor do com in for ma ções po li ci- 
ais, a or ga ni za ção do even to não apre- 
sen tou as li cen ças pre vis tas pa ra que
o es pa ço fun ci o nas se co mo ca sa de
shows, ori en tan do a não re a li za ção da
fes ta.

De so be de cen do as re gras, os or ga- 
ni za do res re a li za ram o even to que,
após de nún ci as, foi en cer ra do pe la
po lí cia. No mo men to da ação po li ci al,
os or ga ni za do res do even to fu gi ram
do lo cal. A pre fei tu ra de Pa ço do Lu- 
mi ar in for mou que tem apu ra do to do
ti po de des cum pri men to às re gras, re- 
for çan do o cui da do com a saú de e se- 
gu ran ça da po pu la ção. Além dis so, re- 
for çou que se gue fis ca li zan do e ori en- 
tan do a po pu la ção a res pei tar to das as
nor mas es ta be le ci das pe lo de cre to es- 
ta du al e mu ni ci pal de pre ven ção a
Co vid-19.

A Po lí cia Mi li tar re ce beu uma de- 
nún cia de vi o la ção do pro to co lo que
proí be a re a li za ção de shows por con- 
ta da pan de mia do no vo co ro na ví rus.
A apre sen ta ção mu si cal acon te ceu na
noi te da úl ti ma sex ta-fei ra (3) em um
bar lo ca li za do no bair ro do Vi nhais,
em São Luís.

O es ta be le ci men to já ha via si do no-
ti fi ca do pe la Vi gi lân cia Sa ni tá ria de vi- 
do a anún ci os re a li za dos an te ci pa da- 
men te de um show que acon te ce ria
no lo cal, des cum prin do uma de ter mi-
na ção es ta du al.

O do no do bar che gou a as si nar um
ter mo de fis ca li za ção, em re la ção a
proi bi ção con ti da na por ta ria n° 42.
No dia 24 de ju nho foi lan ça do um do- 
cu men to pe la Ca sa Ci vil, on de é des- 
cri to a proi bi ção de atra ções mu si cais,
cul tu rais ou qual quer ou tra atra ção
que pos sa pro vo car uma aglo me ra-
ção, em res tau ran tes de ba res.

Após a de nún cia, o bar foi au tu a do
pe la Vi gi lân cia Sa ni tá ria Es ta du al.

LU CI A NA GO MES

DA RE DA ÇÃO

SÃO LUÍS

Confira as vagas de
emprego disponíveis
essa semana

AS OPORTUNIDADES SÃO PARA VÁRIAS ÁREAS DE ATUAÇÃO

Com o re tor no das ati vi da des na ca pi tal ma ra nhen se,
por con ta da pan de mia do co ro na ví rus, al gu mas va gas
de em pre gos es tão aber tas. 

Co or de na dor de Re cep ção – Ter ex pe ri ên cia com li- 
de ran ça de equi pe. In te res sa dos en vi ar cur rí cu lo pa ra o
e-mail: shop ping dai lha@bo to cli nic.com

As sis ten te ad mi nis tra ti vo – Ex pe ri ên cia com pós-
ven da, su pe ri or con cluí do ou cur san do em ad mi nis tra- 
ção e afins, ha bi li da de com o pa co te Of fi ce. In te res sa dos
de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: fon te de ta- 
len tus@gmail.com – in cluir no as sun to do e-mail o no- 
me da va ga.

Ven de dor – Ex pe ri ên cia com pro va da, co mu ni ca ti vo,
pro a ti vo e co nhe ci men to bá si co em in for má ti ca. En vi ar
cur rí cu lo pa ra co mer ci al ta pe cei ro@hot mail.com

Téc ni co em en fer ma gem do tra ba lho – In te res sa dos
de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: pen sa re.re- 
cur soshu ma nos@gmail.com

Ana lis ta  e au xi li ar de RH – Ex pe ri ên cia com pro va da
em CTPS. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo
pa ra o e-mail: rhslz far ma@gmail.com

Téc ni co de in for má ti ca – For ma ção na área, ex pe ri- 
ên cia na área, dis po ni bi li da de pa ra tra ba lhar em ho rá- 
rio co mer ci al e aos sá ba dos pe la ma nhã. En vi ar cur rí cu- 
lo pa ra o e-mail: wi zard ti@wi zardslz.com.br

Co zi nhei ra for no e fo gão – Ex pe ri ên cia na área de cu- 
li ná ria ve ge ta ri a na. En vi ar cur rí cu lo pa ra: na ta li a- 
ac@hot mail.com

Ven de dor – Co nhe ci men tos de in for má ti ca, ex pe ri- 
ên cia com ven das de ce lu la res, dis po ni bi li da de pa ra vi- 
a gem.En vi ar cur rí cu lo pa ra adm@cellshop br.com.br

Ge ren te ad mi nis tra ti vo – Ex pe ri ên cia co mo ge ren te
em lo ja de tec no lo gia, co nhe ci men to de in for má ti ca,
pa co te of fi ce bá si co, dis po ni bi li da de pa ra vi a gem. In te- 
res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: adm@cellshop br.com.br

RAPOSA

Bombeiros e CTA
procuram por pescadores

GRUPO TÁTICO AÉREO (CTA) REALIZOU UM SOBREVOO ONTEM

O Gru po Tá ti co Aé reo (CTA) e o Cor po de Bom bei ros
do Ma ra nhão re a li za ram um so bre voo na área do Por to
do Bra ga, mu ni cí pio de Ra po sa, on de três pes ca do res
de sa pa re ce ram des de o dia 25 de ju nho.

O so bre voo acon te ceu na ma nhã de on tem, se gun da-
fei ra (6). Os pes ca do res de sa pa re ci dos fo ram iden ti fi ca- 
dos co mo: Fran cis co Jo sé Pe rei ra de Araú jo, de 25 anos,
Lu cas dos San tos, de 18 anos, e An dré Ve ras Sil va, de 37
anos. Eles de sa pa re ce ram du ran te uma pes ca ria.

A fa mí lia de um dos pes ca do res de sa pa re ci dos de ci- 
diu pro cu rar uma de le ga cia pa ra re gis trar o ca so, no úl- 
ti mo do min go (5).

Se gun do as in for ma ções pre li mi na res, os pes ca do res
fo ram a uma re gião on de eram acos tu ma dos a pes car.
Após se des lo ca rem pa ra es sa re gião, a em bar ca ção de- 
sa pa re ceu.

De acor do com os bom bei ros, na tar de de ho je as bus- 
cas de vem con ti nu ar. No mo men to, uma ae ro na ve es tá
sen do em pre ga da no lo cal e não se tem a con fir ma ção
do acha do.

São Luís, terça-feira, 7 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Sancionada 
MP que 
permite reduzir 
jornada e 
salário durante 
pandemia

Dispensar a exigência
de máscaras nos
presídios é facilitar
a proliferação do
vírus nas celas, diz 
relator maranhense

Bolsonaro diz a 
apoiadores
que fez ‘chapa 
do pulmão’
e teste de 
Covid-19

Cotação – Comercial C. R$ 5,3507 | V. R$ 5,3521 – Turismo C. R$ 5,14 V. R$ 5,57 – Euro C. R$ 6,047 | V. R$ 6,052 - Libra C. R$ 6,678 | V. R$ 6,684 – Poupança 0,5000%
Maré –    1ª Baixamar  – 2:02 0,8 m  |  1ª  – Preamar  – 8:02 5,6 m | 2ª Baixamar –14:32 0,6 m  |  2ª  –Preamar - 20:31 5,3 m |
Loteria –   Lotofácil –1989 (06/07/2020) –  01-02-04-06-07-09-10-11-12-16-17-19-23-24-25| Quina – 5306 (06/07/2020) – 11-14-49-68-69

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

23° – 29°
Manhã Tarde Noite

PÁG. 2

Monitoramento junto aos estados mostra
“apagão” do ensino público na pandemia

Maranhão 
ultrapassa
90 mil casos
de Covid,
com 69.615 
recuperados

PÁG. 12 PÁG. 12 PÁG. 3 PÁG.12

Em reunião de Carlos Lula com Pazuello

Carlos Lula com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello 

O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Carlos Lula, do Maranhão, reuniu, ontem, 6, em Brasília, com o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello. A principal reivin-
dicação dos estados era a ajuda do governo federal para reaver o dinheiro ou equipamentos que ficaram retidos em compras no exterior. Segundo Lula, o governo federal se comprometeu em resolver. 

INFORME JP – PÁG. 3 

GOVERNO FEDERAL 
SE COMPROMETE A 
AJUDAR ESTADOS A 
DESTRAVAR COMPRAS 
NO EXTERIOR NO 
COMBATE À PANDEMIA

Edivaldo, a primeira-dama Camila e equipe conferem ações que estão mudando a realidade de vários bairros de 
São Luís

Com construção de pontes, Edivaldo 
muda realidade no Jardim São Cristóvão, 
Fumacê, Recanto Verde e Vila Itamar

Por meio do programa São Luís em Obras, o prefeito Edivaldo Holanda Junior está executando intervenções importantes, 
construindo pontes e mudando realidades de moradores de bairros como Jardim São Cristóvão, Fumacê, Recanto Verde 
e Vila Itamar.  PÁG. 9

Flávio Dino defende 
investimentos e obras 
públicas para dinamizar
a economia
O governador Flávio Dino defendeu investimentos e obras públicas 
para dinamizar a economia, nessa segunda-feira (6), durante debate 
sobre conjuntura brasileira com pesquisadores do Instituto Brasi-
leiro de Economia (IBRE), da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

PÁG. 11

Flávio Dino durante o debate com pesquisadores do IBRE e da 
FGV

MAURICIO ALEXANDRE



A aprovação de Dino
na visão de Lago
O resultado da pesquisa Exata, 
que mostra uma aprovação 
de 69% do governador Flávio 
Dino em meio à pandemia, 
é um reconhecimento da 
população às ações do 
Governo do Estado. A 
avaliação foi feita pelo 
secretário da Comunicação 
Social e Assuntos Políticos 
(Secap), Rodrigo Lago, em 
entrevista, nessa segunda-feira, 
9, ao programa Comando da 
Manhã, da Rádio Timbira – 
Nova 1290 FM.
“Essa evolução se pode ver em 
qualquer área da gestão, e esse 
reconhecimento é resultado 
de muito trabalho e esforço 
da gestão, que se estruturou 
ao longo dos últimos cinco 
anos, merecendo o aval dos 
maranhenses”, disse.
Lago pontuou medidas que, em 
sua opinião, contribuíram para 
o bom índice de aprovação 
e exitoso combate ao novo 
coronavírus. Entre elas 
ressaltou a entrega de mais 
de dez hospitais e ampliação 
dos leitos para tratamento 
da doença; projeto Sorrir, 
de atendimento dentário; 
rede Ninar com a Casa de 
Apoio e centro de tratamento 
a problemas neurológicos 
infantis; novas policlínicas; 
novo Hospital do Câncer; e em 
breve, entrega do Hospital da 
Ilha de São Luís e Socorrão de 
Imperatriz, que estão em obras.
O secretário citou outras 
realizações em áreas como 
educação, assistência social 
e cidadania que refletem 
positivamente no atual cenário. 
Destacou a ampliação do Viva 
Cidadão e de Restaurantes 
Populares, ambos de cinco 
para 50 unidades, e hoje, 
encontrados em todas 
as regiões maranhenses; 
construção da Casa da Mulher 
Brasileira em São Luís e em 
Imperatriz; condução do maior 
programa educacional do 
Brasil com mil obras; avanço 
em 21% no Ideb.
Lembrou, também, o que 
chamou de “revolução 
no sistema penitenciário 
maranhense, onde o Complexo 
de Pedrinhas era uma vergonha 
e hoje, motivo de orgulho”. 
Observou que hoje os internos 
cumprem sua pena com 
dignidade e produzindo para 
a sociedade e para sua própria 

reinserção nesse meio. “Estão 
em funcionamento produções 
de móveis, fardamento, 
bloquetes para pavimentação 
de ruas e de máscaras de 
proteção contra o coronavírus”, 
enumerou. 
Rodrigo Lago falou, também, 
nas ações de estímulo à 
agricultura familiar; promoção 
de mais nove mil policiais; 
realização de concurso para 
polícias Civil e Militar; 
ampliação das bases do Corpo 
de Bombeiros de cinco para 
39 unidades; construção 
dos Centros Táticos Aéreos 
(CTA) de Presidente Dutra 
e Imperatriz. “Todas essas 
medidas foram essenciais para 
que o Maranhão obtivesse 
bons índices e controle dessa 
doença. A pandemia atrapalha 
a evolução no país inteiro, 
mas permanecemos firmes”, 
reforçou.
Questionado sobre impacto da 
gestão federal no planejamento 
do Governo do Estado, Lago 
citou os mais de 150 milhões 
necessários à manutenção 
da rede de saúde estadual, 
sendo mais de 100 milhões 
custeados pelo Governo do 
Estado. “Com esta pandemia, 
foi preciso reunir esforços para 
manter o sistema funcionando 
e garantir que o cidadão tivesse 
um atendimento humanizado 
e adequado no trato desta 
doença, salvando vidas”. 
O secretário defendeu o SUS e 
enfatizou que o sistema precisa 
ser melhor visto pelo Governo 
Federal. Na entrevista, citou 
que em meio à pandemia, 
houve falta de leitos na rede 
particular de saúde e “essas 
pessoas foram salvas pelo 
serviço prestado na rede 
pública”. 
Sobre o cenário de gestão 
nacional, na avaliação do 
secretário, o Brasil hoje é um 
navio sem comando. “Em 
contrapartida, no Maranhão, 
a gestão Flávio Dino mostra 
avanço nas políticas públicas e 
muitos êxitos, refletindo nesta 
aprovação expressiva”, pontua. 
“Lamento profundamente o 
projeto de país que está se 
tentando aplicar na gestão 
federal. Será que esse é o 
caminho que queremos para 
o Brasil?”, enfatizou Rodrigo 
Lago.

Tuitaços

Atos, Fatos & Baratos
drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br

S Ã O  L U Í S  –  M A R A N H Ã O  | T E R Ç A - F E I R A  |  7  D E  J U L H O  D E  2 0 2 0  |  J O R N A L  P E Q U E N O

2
“Quando as pessoas temem o governo, 
isso é tirania. Quando o governo teme 

as pessoas, isso é liberdade”.

(Thomas Jefferson)

Sobe
De acordo com dados da 
Secretaria de Estado da Saúde, o 
número de pacientes recuperados 
da Covid-19 no Maranhão é mais 
que o triplo dos casos ativos.
   
Desce
Denúncia de aglomeração em um 
posto de combustível,na Estrada 
de Ribamar, ocasionou a inter-
dição da loja de conveniência e 
o auto de infração sanitária. O 
fato aconteceu no último sábado 
(4), quando um grupo de pessoas 
iniciou a promoção de evento com 
som automotivo e consumo de 
bebida alcoólica.

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia
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O nosso abraço desta terça-feira 
vai para o pediatra e alergista, 
Ronney Mendes, que recebe os 
cumprimentos por mais um ano 
de vida. Ao aniversariante, votos 
de muito sucesso e felicidades. 
Parabéns! 

Multar quem não usa máscara é 
fácil. Eu quero ver prender quem 
comprou respiradores, aventais e 
hospitais de campanha superfatu-
rados. @CoronelTadeu

O “engenheiro civil formado” 
divulgou o próprio CPF em um 
dos vídeos que gravou, e com 
ele descobriu-se que a cerveja na 
Olegário era paga com o Auxílio 
Emergencial. Já a sinhá chiliquen-
ta foi demitida no fim da manhã 
de hoje. E essa fauna ainda se 
acha melhor que alguém @mda-
vidmacedo

Todos são criados a minha ima-
gem e semelhança. Menos se for 
engenheiro civil, formado, melhor 
do que você. @OCriador

O detalhe divertido da cena “ele é 
engenheiro civil formado, melhor 
do que você” é que o restaurante 
em questão não apenas estava 
desrespeitando os protocolos de 
segurança da pandemia, estava 
servindo carne estragada para 
consumidores. @AnarcoFino

Fizeram piada com o engenhei-
ro civil falando “KD seu Uber 
então?” e o cara trabalha de Uber 
mesmo eu tô urrandoooooo @
paulalopesss

Ressurgiu um vídeo em que Maria 
da Conceição Tavares chama de 
“tecnocratas” os economistas 
modernos. Esses “tecnocratas” 
criaram os dois maiores progra-
mas de inclusão social do últimos 
30 anos: o Plano Real e o Bolsa 
Família. Sintomaticamente, ela 
foi contra a criação dos dois. @
goescarlos

Um sujeito tinha o maior comple-
xo porque seu PÊNIS era muito 
pequeno. 
Completou 20 anos ainda VIR-
GEM, mas logo conheceu uma 
ENFERMEIRA por quem se 
apaixonou perdidamente. 
Antes de TRANSAR, resolveu 
confessar-lhe seu problema:
- Não se preocupe, querido. Disse 
ELA, com um sorriso. O TAMA-
NHO não tem a menor importân-
cia pra mim!!!
Entusiasmado com a resposta 
dela, ele abaixou as calças.
- Ora, querido. Observou ela. Eu 
já vi PINTOS bem menores que 
o seu!!!
- É mesmo?!?!?!
- Claro!!! Você esqueceu que 
trabalho num BERÇÁRIO???
***

Um cidadão estaciona o carro em 
frente a uma casa onde encontra 
uma vaga.
vem a polícia e diz:
- O senhor não pode estacionar 
nesta vaga, porque é a casa da 
Presidente do P.T.
O cidadão responde:
- Não faz mal... o carro tem alar-
me contra roubo e seguro!!!

Projeto de lei do deputado Bira do Pindaré visa garantir direitos aos 
entregadores por aplicativo

GIL MARANHÃO

Projeto de lei apresentado nessa 
segunda-feira (7), pelo vice-líder 
do PSB na Câmara, deputado 
federal Bira do Pindaré (MA), 
estabelece que as empresas de 
aplicativo contratem seguro contra 
acidentes e doenças contagiosas 
para entregadores, não podendo 
descontar os referidos valores da 
remuneração.
A proposta – PL 3597/2020 aten-
de às reivindicações feitas pelos 
trabalhadores de aplicativos como 
Ifood, UberEats, Rappi e James, 
em todo o território nacional.
“O dia 1º de julho foi um dia his-
tórico, em que a categoria se uniu 
e realizou protestos em diversas 
cidades brasileiras por melhores 
condições de trabalho”, lembrou o 
parlamentar.
“A mobilização nacional da 
categoria, teve forte crescimento 
devido ao aumento no volume de 
trabalho por causa da pandemia”, 
destacou.
PROTEÇÃO E 
REMUNERAÇÃO
Bira afirmou que seu projeto visa 
garantir os direitos da categoria. 
Segundo ele, os aplicativos tam-
bém serão obrigados a fornecer 
equipamentos de proteção indivi-
dual (EPI) aos trabalhadores.
O projeto ainda assegura assistên-
cia financeira aos afastados por 
acidente ou suspeita/contaminação 

pela Covid-19, durante o período 
de afastamento necessário para a 
adequada recuperação.
Também prevê o reajuste anual 
da taxa de remuneração, que deve 
corresponder ao valor anual do 
salário mínimo fracionado por ho-
ras, e veda a utilização do sistema 
de pontuação.
“UBERIZACAO”
Deputado Bira do Pindaré 
ressaltou que o seu projeto visa 
também corrigir a grave distorção 
provocada pela‘uberização’ do 
trabalho, que, de acordo com ele, 
força o trabalhador a ser profissio-
nal autônomo, sem ter condições 

de ser.
“A ‘uberização’ não garante 
condições mínimas de traba-
lho aos entregadores e por isso 
estabelecemos o reajuste da taxa 
de entrega e vedamos a utilização 
do sistema de pontuação, já que 
este sistema força o trabalhador a 
realizar longas jornadas de traba-
lho para expandir o seu acesso a 
determinadas áreas”, observou.
“Cabe ressaltar ainda que a 
maioria destes trabalhadores são 
jovens negros e por isso, defender 
condições dignas de trabalho a 
essa classe, é também uma luta 
antirracista”, frisou o deputado. 
(COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA)

Aplicativos
Bira propõe que empresas contratem 
seguro contra acidentes e doenças 
contagiosas para entregadores

Após pouco mais 100 dias de 
suspensão das aulas presenciais 
pelo país para conter a pandemia 
do coronavírus, um levantamento 
do G1 junto às secretarias estaduais 
de educação aponta que 15 dos 25 
estados que implantaram ativida-
des à distância monitoram a adesão 
dos estudantes ao ensino remoto. 
Os índices mostram também que as 
aulas on-line não são acompanha-
das por todos os alunos.  
Isso significa que, apesar dos 
esforços das redes, parte dos 
estudantes pode não ter acesso à 
educação na pandemia. As razões 
são várias – e incluem falta de 
estrutura em casa, de computadores 
ou de conexão. A alternativa para 
os alunos é recorrer às atividades 

impressas ou à transmissão por 
outras mídias, como TV aberta ou 
via rádio. Nesses casos, também é 
difícil mensurar quantos estudantes 
estão efetivamente assistindo ao 
conteúdo. 
Quase 4 meses após a suspensão 
das aulas presenciais, o balan-
ço do G1 aponta que:  
25 estados e o DF implantaram 
aulas remotas: AC; AL; AM; AP; 
CE; ES; GO; MA; MG; MS; MT; 
PA; PB; PE; PI; PR; RJ; RN; RO; 
RR; RS; SC; SE; SP; e TO. 
Na BA, não há aulas on-line, mas, 
sim, roteiros de estudo. 
No PI, apenas 9% dos alunos da 
rede estadual de ensino assistem 
às aulas pela internet – 91% estão 
fora das plataformas on-line de 

educação. 
Em RR e SP, mais da metade dos 
alunos não tem acesso aos conteú-
dos pelas plataformas digitais. 
Em 5 estados, o ensino on-line 
não chega de 20% a até 25% dos 
estudantes. 
Em 7 estados, o ensino on-line não 
chega a até 15%. 
“Um resumo que pode ser feito é 
que foram meses de incertezas e 
improvisos imensos”, afirma Pris-
cila Vieira, professora em Goiás. 
Os dados não apenas revelam um 
“apagão” do ensino público na 
pandemia – eles acendem o alerta 
quando se observa que a maioria 
dos estados vai adotar as aulas re-
motas como equivalentes às aulas 
presenciais. (G1)

60% dos estados monitoram acesso 
ao ensino remoto:  resultados mostram 
‘apagão’ do ensino público na pandemia

Loja de Conveniência é 
autuada e interditada por 
aglomeração na MA 201
A Vigilância Sanitária do Estado, 
órgão vinculado à Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), cumpriu, 
nessa segunda-feira (6), o chamado 
para apuração de denúncia de aglo-
meração de pessoas em um posto 
de combustível localizado na MA-
201. Após constatado o ocorrido, 
foi lavrada a interdição da loja de 
conveniência e o auto de infração 
sanitária, bem como intimação 
para que o posto não permita que 
fato semelhante aconteça nova-
mente. Em caso de descumprimen-
to o posto será multado em até R$ 
50 mil por dia. 
O fato aconteceu no sábado (4), 
por volta das 22 horas, quando 
um grupo de pessoas se instalou 
no posto de gasolina, iniciando 
um evento com som automotivo e 
consumo de bebida alcóolica. Ao 
chegar no local, a polícia conse-
guiu desfazer o evento e dispersar 
as pessoas. No entanto, como 
houve permissão para a realiza-
ção do ocorrido, foi emitida uma 
notificação, interdição da loja de 
conveniência e auto de infração 
sanitária.
Segundo a gerente do posto 
de combustíveis autuado, Jane 
Fernandes, o estabelecimento 
segue todas as recomendações de 
portarias e decretos. “O posto sabe 

que famílias moram nas proximi-
dades e entende a necessidade do 
descanso. As pessoas vieram de 
outro lugar e chegaram todas de 
uma vez. Quando os funcionários 
presenciaram o ocorrido, entraram 
em contato com a administração, 
registraram queixa e boletim de 
ocorrência on-line”, destacou.
Após a visita dos agentes sanitários 
da SES, foi emitida a interdição 
da loja de conveniências por um 
período de até 90 dias. Além disso, 
o posto foi notificado para que 
não permita a realização de mais 
eventos do mesmo tipo, em caso 
de descumprimento, uma multa 
de até R$ 50 mil/dia poderá ser 
aplicada. A empresa pode alegar 
suspensão da determinação antes 
do prazo caso seja comprovado 
que não houve responsabilidade no 
ocorrido. 
A ação faz parte de uma série de 
fiscalizações e inspeções realizadas 
pelo Governo do Estado, visando 
o cumprimento do Decreto nº 
35.831, e da Portaria nº 42 da Casa 
Civil. Os documentos se referem à 
retomada parcial dos serviços não 
essenciais e que institui as medidas 
sanitárias gerais, bem como dos 
protocolos específicos de medidas 
sanitárias segmentadas para o exer-
cício de atividade econômica.

Entidades do setor
de construção civil 
declaram apoio a Duarte Jr
Em diálogo no último fim de 
semana na sede do Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria da 
Construção Civil, Construção 
Pesada, Mobiliário, Artefatos de 
Cimento e Obras de Arte de São 
Luís e 39 municípios do Mara-
nhão, o deputado Duarte Jr (Re-
publicanos) recebeu o apoio da 
categoria para sua pré-candidatura 
à Prefeitura de São Luís.
De acordo com o diretor do sindi-
cato Irineu Mendes, Duarte esteve 
no sindicato em 2019, sendo o pri-
meiro parlamentar presente para 
ouvir os trabalhadores. O resulta-
do do diálogo com os profissio-
nais foi a aprovação do do Projeto 
de Lei 449/2020 que estabelece 
a prioridade para contratação de 
trabalhadores maranhenses ou 

residentes no Estado, nas obras de 
construção civil.
O presidente da Nova Central 
Sindical de Trabalhadores do 
Maranhão, Raimundo Henriques, 
também esteve presente no encon-
tro e afirmou que o deputado vem 
demonstrando ter compromisso 
com as causas sociais.
Duarte Jr agradeceu o apoio rece-
bido e destacou que o gesto é um 
fortalecimento para sua candida-
tura. “Recebemos o importante 
apoio da Nova Central Sindical de 
Trabalhadores do Maranhão e do 
Sindicato dos Trabalhadores da 
Construção Civil para seguirmos 
juntos nesse projeto. Agradeço 
a confiança dos amigos Irineu, 
Marcone, Humberto, Raimundo e 
de todos do Sindicato.”

Com a queda na taxa de contágio 
da Covid-19 no Maranhão, o setor 
turístico tem sido orientado a 
adotar os protocolos sanitários ne-
cessários para a retomada gradual 
de suas atividades. A orientação 
é para que cada empresa siga 
rigorosamente todos os protoco-
los para que o turista tenha mais 
segurança ao chegar ao destino, 
conforme explica o secretário de 
Estado do Turismo (Setur), Catulé 
Júnior.
Capacitações para a retomada 
gradual do setor foram iniciadas 
antes mesmo da reabertura das 
atividades. Videoconferência 
organizada pela Setur em junho 
qualificou os meios de hospe-
dagem sobre as adequações e 
protocolos a serem seguidos, tais 
como: o uso de máscara e álcool 
em gel e medição da temperatura 
corporal.
“Temos feito um amplo trabalho, 
contando com as nossas superin-
tendências nos Lençóis Mara-
nhenses e Delta e da Chapada das 
Mesas, sempre sensibilizando, 
promovendo discussões, e, mais 
do que isso, demonstrando a 
importância de seguirmos esses 
protocolos”, frisa Catulé Júnior.

Setor turístico 
recebe orientações 
na retomada 
gradual das 
atividades no 
Maranhão
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A noite está quase acabando; o dia logo vem. Portanto, 
deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a 
armadura da luz.
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz 
do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade 
sexual e depravação, não em desavença e inveja.
Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e 
não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da 
carne.
.

ROMANOS 13:12-14

AIDÊ ROCHA

Terão prosseguimento nesta 
terça-feira (7) as buscas 
pelos três pescadores que 
desapareceram na cidade de 
Raposa, após saírem para 
pescar, no dia 25 do mês 
passado. Os três homens saíram 
do Porto do Braga, numa canoa 
do tipo biana, que também 
ainda não foi localizada. Ontem 
(6), um helicóptero do Centro 
Tático Aéreo (CTA) sobrevoou 
a área onde eles teriam sumido.
Os pescadores foram 
identificados como Francisco 
José Pereira de Araújo, de 30 
anos; Lucas dos Santos, 18; e 
André Veras Silva, 37. 
De acordo com o delegado 
Marcone Caldas, titular da 
delegacia de Raposa, os 
familiares registraram o 
Boletim de Ocorrência sobre o 
desaparecimento, no domingo 
(5), após terem sido encontrados 
materiais que pertenciam ao 

grupo. “Ontem (domingo) 
foi tomado conhecimento de 
que foram encontrados alguns 
objetos de pesca e que teriam 
sido reconhecidos pela família. 
Com o aparecimento desses 
objetos à margem do litoral, 
iniciou-se o processo de busca”, 
explicou. 
Caixas de isopor, redes de 
pesca, sinalizadores do barco e 
garrafas de café foram alguns 
dos itens localizados por outro 
pescador, um dia depois que os 
três saíram do porto. A região 
na qual o trio foi realizar a 
atividade pesqueira não possui 
sinal de celular e também já era 
conhecida por eles, conforme a 
polícia. 
Uma equipe do Centro Tático 
Aéreo(CTA) realizou buscas 
nessa segunda-feira (6), na 
região onde os três teriam ido 
pescar; mas, até a noite de 
ontem, nem a embarcação nem 
os pescadores haviam sido 
encontrados. 

Seguem buscas por pescadores 
desaparecidos em Raposa

Os três pescadores desaparecidos e a canoa na qual eles teriam ido 
pescar

Os três homens saíram para pescar no dia 25 
de junho; nem eles nem a embarcação foram 
localizados

A Polícia Civil de Viana 
investiga se os autores da morte 
do professor Marcus Vinícius 
Santos Carvalho, conhecido como 
“Marcos de Dulcídio”, de 45 
anos,foram pagos para cometer 
o assassinato. O professor, que 
também era engenheiro agrônomo, 
foi executado a tiros na porta 
da casa do seu pai, no dia 19 de 
junho. 
Segundo o delegado da cidade, 
Jesimiel Alves, a principal linha 
de investigação é de que alguém 
pagou para que o professor 
fosse morto. Ainda conforme o 

delegado, já existem suspeitos 
pela prática do crime; mas, para 
não atrapalhar a apuração do caso, 
ele preferiu manter os nomes em 
sigilo. 
A Polícia Civil analisa, também, 
imagens das câmeras de segurança 
da região, que capturaram toda 
ação da dupla antes de atirarem 
contra a vítima. Os suspeitos, que 
estavam em uma motocicleta, 
seguiram o professor pelas ruas 
da cidade e o executaram com três 
tiros na porta da casa do seu pai, 
ainda dentro do veículo que ele 
dirigia. 

No fim de semana, moradores 
de Viana foram às ruas cobrar 
justiça pela morte de “Marcos 
de Dulcídio”. A passeata reuniu 
centenas de pessoas, que 
percorreram as ruas da cidade em 
motos, carros e a pé, ostentando 
faixas pedindo celeridade na 
solução do caso. 
O professor era irmão do médico 
urologista, Dr. José Mauro 
Carvalho e neto de Ozimo de 
Carvalho, farmacêutico vianense, 
patrono da Academia Vianense de 
Letras. (AIDÊ ROCHA)

Viana 

Polícia Civil investiga se morte de 
professor teria sido encomendada

Uma das linhas de investigação 
sobre a morte do professor 
Marcus Vinícius é a de crime 
de encomenda

Na tarde de domingo (5), os 
adolescentesidentificados como 
Amanda Lemos, Felipe Cardoso 
e Luanda desapareceram quando 
tomavam banho no Rio Parnaíba, 
nas imediações da ponte do 
Jandira, que faz ligação entre o 
estado do Maranhão ao Piauí. Eles 
são moradores da comunidade 
Gado Bravo, localizada na zona 
rural de Araioses.
As duas meninas, ambas de 13 
anos, durante o banho, acabaram 
caindo em um buraco do rio e 
começaram a se afogar. Nesse 

momento, Felipe, na tentativa de 
salvar a prima e a amiga, também 
se afogou, e os três sumiram nas 
águas do Rio Parnaíba. 
De acordo com o Corpo de 
Bombeiros do Piauí, as buscas 
pelos jovens iniciaram na noite 
de domingo, assim que foram 
acionados, mas ninguém foi 
localizado. “O afogamento 
aconteceu por volta das 15h30, 
mas somente às 20h que o quartel 
foi acionado sobre esse fato. Na 
ocasião, aproximadamente 15 
jovens estavam tomando banho 
no rio e três deles sumiram nas 
águas, sendo duas moças e um 
rapaz”, explicou o subtenente 
Robert do Corpo de Bombeiros de 
Parnaíba. (AR)

Adolescentes de Araioses somem 
durante banho no Rio Parnaíba

Maranhão ultrapassa a marca
de 90 mil casos da Covid-19

O Maranhão chegou a 90.251 casos confirmados da Covid-19, segundo 
boletim da Secretaria da Saúde divulgado nessa segunda-feira (6). Foram 
134 novos casos na Ilha de São Luís, 19 em Imperatriz e 395 nas demais 
regiões do estado. 69.615 pessoas estão recuperadas e 2.250 faleceram. 
Desta forma, o estado possui 18.386 casos ativos.
187.217 testes já foram realizados. Há 6.776 casos suspeitos e 96.037 
descartados. 2.518 profissionais de saúde já foram infectados. 2.352 estão 
recuperados e 50 faleceram. 
Trinta e um óbitos foram registrados no boletim desta segunda, sendo 
quatro nas últimas 24h. Os demais foram registrados em dias e/ou 
semanas anteriores e aguardavam o resultado do exame. Foram 14 
óbitos em São Luís, 4 em Timon, 2 em Coroatá e 1 óbito registrado nos 
municípios de Santa Luzia, Paço do Lumiar, Ribamar Fiquene, Urbano 
Santos, Imperatriz, Raposa, Poção de Pedras, São Bernardo, Vitorino 
Freire e Chapadinha.
17.574 pacientes estão em isolamento domiciliar. 338 pessoas estão em 
enfermarias, sendo 69 na rede particular e 405 na rede pública de saúde. 
345 pacientes estão em UTIs, sendo 50 na rede particular de saúde e 288 
na rede pública.

Bolsonaro diz a apoiadores que fez
‘chapa do pulmão’ e teste de covid-19

O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou nesta segunda-feira 
(6) a apoiadores, ao retornar 
à residência oficial do Palácio 
da Alvorada, que fez uma 
radiografia do pulmão e um 
exame para detecção da covid-19, 
doença provocada pelo novo 
coronavírus.
De acordo com a colunista 
Cristiana Lôbo, da GloboNews, 
Bolsonaro fez os exames no 
Hospital das Forças Armadas, 
em Brasília, e cancelou os 
compromissos da manhã desta 
terça-feira (7), a fim de esperar o 
resultado do teste de coronavírus, 
previsto para as 12h. Para o 
período da tarde, às 15h, a agenda 

oficial prevê uma audiência 
com o ministro da Secretaria de 
Governo, Luiz Eduardo Ramos.
Em vídeo registrado por um 
apoiador, o presidente afirmou 
que “está tudo bem”.
“Eu estou evitando [aproximação 
com pessoas] que vim do hospital 
agora. Fiz uma chapa do pulmão. 
Está limpo o pulmão, tá certo? 
Vou fazer o exame do covid 
agora há pouco, mas está tudo 
bem”, afirmou Bolsonaro, que 
usava máscara ao conversar com 
os apoiadores.
“Não dá para chegar muito perto, 
não. Recomendação para todo 
mundo”, afirmou Bolsonaro ao 
sair do carro oficial.

Sancionada MP que permite reduzir
jornada e salário durante pandemia

O presidente Jair Bolsonaro anunciou, nessa segunda-feira (6), em uma 
rede social, a sanção da medida provisória (MP) que permite a redução 
da jornada de trabalho e do salário em razão da pandemia do novo 
coronavírus.
Bolsonaro não informou se houve vetos a trechos da proposta aprovada 
pelo Congresso Nacional. O texto foi aprovado pelo Senado em 16 de 
junho.
“Sancionada hoje a Lei que instituiu o Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda (MP-936). Todos os benefícios 
serão custeados com recursos da União, operacionalizado e pago pelo @
MinEconomia diretamente ao empregado”, publicou Bolsonaro.
A sanção da medida, contudo, não havia sido publicada no “Diário 
Oficial da União” até a publicação desta reportagem.

MPF pede afastamento do
cargo do ministro Salles

Doze procuradores da República 
pediram à Justiça Federal, em 
Brasília, nesta segunda-feira 
(6), o afastamento do cargo do 
ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles. O Ministério 
Público Federal (MPF) acusa 
o ministro de improbidade 
administrativa, pelo o que 
consideram “desestruturação 
dolosa das estruturas de proteção 
ao meio ambiente”. A ação 
tramita na 8ª Vara da Justiça 
Federal.
O Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) disse, em nota, que 
“a ação de um grupo de 
procuradores traz posições com 
evidente viés político-ideológico 
em clara tentativa de interferir 
em políticas públicas do Governo 
Federal. As alegações são um 
apanhado de diversos outros 
processos já apreciados e 
negados pelo Poder Judiciário, 
uma vez que seus argumentos 
são improcedentes”.
O MPF aponta que os atos de 

improbidade foram praticados 
em quatro frentes:
Desestruturação normativa
Desestruturação dos órgãos de 
transparência e participação
Desestruturação orçamentária
Desestruturação fiscalizatória
A desestruturação normativa 
ocorreu com a edição de 
decretos, despachos e portarias. 
Já a desestruturação dos órgãos 
de transparência e participação 
ocorreu pelo “desmonte” do 
Conama, das informações da 
página do Ministério do Meio 
Ambiente; pelo constrangimento 
ao INPE e pela “censura da 
comunicação institucional” do 
Ibama e do ICMBio.
A desestruturação orçamentária 
se deu a partir da redução de 
recursos para a fiscalização do 
Ministério do Meio Ambiente. 
Por fim, a desestruturação 
fiscalizatória ocorreu pelo 
“desmonte” da fiscalização 
ambiental, explicam os 
procuradores.

Foi preso, na cidade de Miranda 
do norte, um homem, identificado 
apenas como “Roni”, de 37 anos, 
pelo crime de tráfico de drogas. A 
prisão ocorreu no bairro Santa Cruz, 
na tarde dessa segunda-feira (6). 

De acordo com as investigações 
da Polícia Civil, ele é apontado 
como um dos maiores e mais 
antigos traficantes de drogas do 
município. “Roni” atuava na 
região desde 2013, onde, segundo 

a polícia, chefiava uma associação 
criminosa voltada ao tráfico de 
drogas. As investigações policiais, 
que duraram cerca de cinco 
meses, apuraram que, após saber 
que estava sendo monitorado, 

ele passou a contratar outras 
pessoas para comercializar os 
entorpecentes. A partir daí, 
“Roni” ficou gerenciando três 
“bocas de fumo”na localidade.

 (AR)

Homem suspeito por tráfico de drogas é preso em Miranda

Os três adolescentes seguem desaparecidos, e as buscas devem 
continuar nesta terça-feira
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