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GUEDES E OUTROS 9 MINISTROS FAZEM TESTES APÓS
BOLSONARO SER DIAGNOSTICADO COM COVID-19
Imprensa internacional destaca negacionismo do presidente Bolsonaro
PÁG. 7 E 12

Câmara aprova
MP que suspende
cumprimento
mínimo de dias
letivos

Governo e
empresa americana
avançam para
implantar refinaria
no Maranhão

PÁG. 11

Equatorial lança
campanha para
negociação
de dívidas de
energia elétrica

PÁG. 4

Mais de 70 mil
maranhenses
estão
recuperados
da Covid

PÁG. 2

INFORME JP – PÁG. 3

O gosto amargo da pandemia

CABANA DO SOL E VENETO ENTRE
30% DOS RESTAURANTES E BARES
QUE FECHARAM AS PORTAS NO MA
FOTOS: GILSON FERREIRA

A Associação Brasileira de
Bares e Restaurantes (Abrasel) informou que centenas
de estabelecimentos fecharam
definitivamente as portas em
todo o Maranhão, desde que a
Covid-19 impôs o isolamento
social. A quantidade representa
30% do setor no estado e uma
perda de pelo menos 12 mil
empregos diretos. A crise não
poupou nem o proprietário do
Restaurante Cabana do Sol,
que precisou encerrar as atividades no empreendimento da
Litorânea. O Veneto, da Lagoa,
seguiu no mesmo caminho.

Depois de 15 anos marcando uma geração, o Veneto Club não resistiu à
crise provocada pela pandemia e fechou suas portas definitivamente

PÁG. 5

Também afetado pelos efeitos do novo coronavírus, o restaurante Cabana do Sol
da Litorânea encerrou suas atividades, deixando 100 pessoas desempregadas

Weverton inclui
trabalhadores da
assistência social
em projeto aprovado
que indeniza
profissionais de saúde

MPMA e
Prefeitura
discutem
parceria
para garantir
atendimento
mais próximo
da população
A doação de um prédio, na Praça João
Lisboa, no Centro de São Luís, para o
Ministério Público do Maranhão instalar
Promotorias de Justiça, foi um dos temas
da reunião, ontem, 7, entre o procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
e o prefeito Edivaldo Holanda Júnior.

PÁG. 9

INFORME JP – PÁG. 3

Integrantes do MP e assessores municipais na reunião do corregedor geral
Eduardo Nicolau com o prefeito Edivaldo Holanda Júnior

Prefeitura de
São Luís prorroga
vencimento da
primeira parcela e cota
única do IPTU 2020
PÁG. 4

Cotação – Comercial C. R$ 5,3847 | V. R$ 5,3856 – Turismo C. R$ 5,35 | V. R$ 5,67 – Euro C. R$ 6,0798 | V. R$ 6,083 - Libra C. R$ 6,0798 | V. R$ 6,083 – Poupança 0,5000%

Maré – 1ª Baixamar – 2:44 0,8 m| 1ª – Preamar –8:43 5,6 m| 2ª Baixamar –15:12 0,6 m2ª Preamar – 21:12 5,1 m| Loteria – Quina – 5307 (07/07/2020) – 04-05-30-43-61 |
Lotomania– 2089 (07/07/2020) 03-08-15-17-18-23-24-38-39-42-53-59-69-76-77-81-86-88-91-93| Dia de Sorte – 326 (07/07/2020) Mês: AGOSTO -01-10-15-16-22-24-29|
Timemania –1507 (07/07/2020) – BRAGANTINO/SP – 03-07-17-26-58-66-73 | Dupla Sena – 2101 (07/07/2020) – 1º 05-07-18-32-43-44| 2º 02-05-06-14-19-35 |
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK

TEMPO –

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

23° – 31°

Manhã

Tarde

Noite

S Ã O

L U Í S

–

M A R A N H Ã O

|

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

|

8

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

Cidade

9

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

São Luís

MPMA e Prefeitura discutem parceria
para garantir atendimento mais
próximo da população
descentralizada também já é alvo
de negociação entre o MPMA e
a Defensoria Pública Estadual do
Maranhão (DPE) para atuação
conjunta na área Itaqui-Bacanga.
A ideia da parceria é que as duas
instituições atuem de forma
articulada na garantia dos direitos
das comunidades. Uma segunda
unidade deve ser instalada na zona
rural de São Luís.

DIVULGAÇÃO

A doação de um prédio, na Praça
João Lisboa, no centro de São
Luís, para o Ministério Público
do Maranhão (MPMA) instalar
Promotorias de Justiça, foi um
dos temas da reunião realizada na
manhã dessa terça-feira, 7, entre
o procurador-geral de Justiça,
Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, e
o prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Junior.
A proposta é que sejam instaladas,
inicialmente, Promotorias de
Defesa do Consumidor e do
Cidadão. “Trata-se de uma área
com acesso mais simples para a
população que utiliza transporte
público, justamente por estar na
região central da capital. Nosso
foco é facilitar cada vez mais
o contato da população com o
Ministério Público”, avaliou
Nicolau.
O encontro foi realizado na sede
da Procuradoria Geral de Justiça
e contou com a participação do
presidente da Fundação Municipal
de Patrimônio Histórico (Fumph),
José Aquiles Sousa Andrade,

AUTORIDADES

Membros do MPMA e da Prefeitura participaram da reunião entre o
procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau, e o prefeito Edivaldo
e do secretário municipal de
Fazenda, Delcio Rodrigues, além
de membros da administração
superior do MPMA.
Na visita institucional, também
foram debatidas possíveis
parcerias entre o Ministério
Público maranhense e o Município

de São Luís, a fim de facilitar o
acesso da população com menos
recursos aos serviços ministeriais.
“A visão de descentralizar o acesso
vai ajudar muito a população mais
pobre”, afirmou Edivaldo Holanda
Junior.
A atuação de forma

Também participaram da reunião
a corregedora-geral do MPMA,
Themis Maria Pacheco de
Carvalho, e o diretor-geral da
PGJ, Júlio César Guimarães;
além dos promotores de justiça
Carlos Henrique Vieira (Secretaria
de Planejamento e Gestão),
Joaquim Souza Júnior (Secretaria
para Assuntos Institucionais em
exercício), Luís Fernando Cabral
Barreto Júnior (Defesa do Meio
Ambiente), Lítia Cavalcanti
(Defesa do Consumidor) e Danilo
José de Castro Ferreira (Assessoria
Especial de Investigação).

Ruas do Monte Castelo recebem novo asfalto
após requerimento do vereador Dr. Gutemberg
O vereador Dr. Gutemberg
Araújo (PSC) tem intensificado
os trabalhos para garantir o
recapeamento asfáltico em
diversas vias do bairro Monte
Castelo. Após o requerimento
do parlamentar à Prefeitura de
São Luís, já foram contempladas
a Av. Luís Rocha e mais 11
ruas. Até o momento, já foram
colocadas 149 toneladas de
asfalto no bairro.
“Asfalto novo é sinônimo
qualidade de vida para todos.
Contribui com o bem-estar da
população, melhora o tráfego
de veículos e a segurança dos
pedestres. Agradeço ao Prefeito
Edivaldo Holanda e ao secretário
de Obras, Antônio Araújo, por
atender as reivindicações dos
nossos moradores”, disse Dr.
Gutemberg.
O parlamentar tem acompanhado

de perto as obras nos seguintes
locais: Av. Luís Rocha; Rua
Helton Belo, Rua 24 de Outubro,
Rua 1 de Janeiro; Rua 19 de
Março, Rua Manoel Beckman;
Rua 11 de Outubro, Rua da
Carioca l; Rua Travessa Veneza,
Rua Veneza, Rua Primavera, Rua
Formosa e Rua irmãos Coragem.
Tradicional bairro de São Luís, o
Monte Castelo tem um significado
especial para o vereador. “Neste
bairro, moram meus pais. Sempre
venho visitar minha mãe e
amigos. Além do asfalto, também
já proporcionamos diversas ações
sociais neste bairro que tenho no
meu coração”, disse.
No ano passado, foi sancionada
a Lei do vereador Dr. Gutemberg
(Lei nº 6.621/2019), que instituiu
a última semana de junho como a
Semana de Aniversário do bairro
Monte Castelo.

pelo Governo do Estado, no
âmbito da educação, para garantir
aprendizagem dos estudantes
da rede durante o período de
isolamento social de prevenção à
pandemia da Covid-19.
Para conferir o gabarito e lista
de classificação, os interessados
podem acessar o site da Seduc
(www.educacao.ma.gov.br).

PARTICIPAÇÃO
Assim como na primeira edição,
o II Simulado Online contou
com a participação de milhares
de estudantes, e não apenas

Um mês após o início da
retomada das atividades do
comércio, a Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) de São Luís
continuareforçando suas ações de
suporte às empresas associadas.
E agora, equipes comerciais da
CDL SLZ iniciaram uma série de
visitas aos centros comerciais da
capital maranhense para reforçar
as orientações aos lojistas sobre a
importância do cumprimento dos
protocolos sanitários. A iniciativa
é parte da campanha “Conte com
a CDL”.
O presidente da entidade, Fábio
Ribeiro, destaca a contribuição da
CDL SLZ ao enfrentamento da
pandemia de Covid-19: “Estamos

realizando um trabalho de
conscientização sobre as medidas
a serem seguidas pelo comércio
no atendimento durante esse
período em que é fundamental
conter a disseminação do
coronavírus. Precisamos de ações
governamentais de fiscalização e
também do empenho dos lojistas
e consumidores para garantir que
os estabelecimentos comerciais
continuem funcionando sem
oferecer riscos à saúde”, disse
Ribeiro.
Os protocolos sanitários,
divididos por segmento comercial,
estão disponíveis para download
no site da CDL São Luís (www.
cdlsaoluis.org.br).

ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2020 – PMSAM. TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020- CPL. A Prefeitura Municipal de
Santo Amaro do Maranhão, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação
na modalidade Tomada de Preços nº 02/2020-CPL, do tipo menor preço, às
14h30min do dia 22 de julho de 2020, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, situada na Praça Nossa Senhora da Conceição, s/n, Centro, Santo
Amaro do Maranhão, cujo objeto é contratação de empresa de engenharia
para execução da obra de construção de unidade escolar com 03 (três) salas
de aulas no Povoado Satuba - Município de Santo Amaro do Maranhão, na
forma da Lei Federal nº 8.666/1993, aplicando-se os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar
nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie. O edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal de Santo
Amaro do Maranhão, www.santoamaro.ma.gov.br. e Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública (SACOP) www.tce.ma.gov.br e na
Comissão Permanente de Licitação onde poderão ser obtidos ou consultados
gratuitamente. Esclarecimento adicional, preferencialmente via e-mail cpl.
pmsam@gmail.com ou diretamente na Comissão Permanente de Licitação,
situada à Praça Nossa Senhora da Conceição, s/n, centro – Santo Amaro do
Maranhão, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 11h. Telefone para contato
(98) 3369-1173. Santo Amaro do Maranhão, 01 de julho de 2020. Talita Araújo da Silva Tavares. Presidente da CPL/PMSAM.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL - CONDOMÍNIO
VILLAGE DOS PÁSSAROS V
CANOPUS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ – 06.699.029/0001-90
Av. Cel. Colares Moreira, n.º 01, qdra 46, Jd. Renascença
São Luis/MA
Sr (a) Adquirente,
Ref.: Assembleia Geral – Condomínio Village dos Pássaros V

Dr. Gutemberg visita obras de asfalto no Monte Castelo, em registro
antes da pandemia
“Devido à pandemia, não
podemos celebrar com uma
grande festa. Mas vamos seguir

com o nosso papel, buscando
benefícios para os moradores”,
destaca Dr. Gutemberg.

Seduc divulga gabarito do II Simulado
Online, realizado no domingo (5)
Nessa terça-feira (7) a Secretaria
de Estado da Educação (Seduc)
divulgou o gabarito oficial e
classificação final do II Simulado
Online, realizado no último
domingo pelo governo do
Maranhão, por meio da Secretaria.
No total, 11.459 estudantes
concluíram as provas do Simulado
Online, que contava com 60
questões divididas em quatro áreas
de conhecimento. A prova foi toda
realizada por meio da Plataforma
Google Forms.
O Simulado Online integra um
conjunto de medidas adotadas

CDL São Luís
orienta lojistas sobre
protocolos sanitários

maranhenses, mas também de
outros estados brasileiros.
Para o estudante Apolo Leal
Lima, da 2ª série do Ensino
Médio do Centro de Ensino
Henrique Martins-Anexo, em
São Félix de Balsas, o Simulado,
além de mais uma forma de
testar conhecimentos é uma
oportunidade de fortalecer aquilo
que já foi aprendido em sala
de aula e ao longo das leituras
escolares.
Quase 12 mil estudantes
realizaram o 2º Simulado
Online promovido pela Seduc,

como parte integrante da série
‘#FiquemEmCasaAprendendo’,
que foi lançada em março
para levar conteúdo educativo
a milhares de estudantes do
Maranhão, durante o período de
suspensão das aulas presenciais
nas escolas.
A participação dos estudantes não
se deu somente no Maranhão. O
sistema captou participação de
estudantes também de outros 9
estados, entre eles, Acre, Alagoas,
Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará,
Distrito Federal, Espírito Santo e
Goiás.

Vimos convocar todos os adquirentes do empreendimento CONDOMÍNIO VILLAGE DOS PÁSSAROS V para se fazerem presentes no
dia15/07/2020 às 10h no Stand de Vendas da CANOPUS localizado à
av. Conselheiro Hilton Rodrigues (av. do Araçagy), s/n, São José de Ribamar/MA, para realização da assembleia que vai eleger os integrantes
da comissão de representantes dos adquirentes de forma a atender o
disposto nos arts. 31-C e 50 da Lei 4.591/64 e demais assuntos pertinentes.
Atenciosamente,
CANOPUS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ – 06.699.029/0001-90

APROVEITE!!!
VENDO
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“O homem percebe apenas suas tristezas. Ele lida com sua felicidade como
algo natural”.
(Fiódor Dostoiévski)
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Cure-se, Bolsonaro,
inclusive de si próprio
Esperemos que Jair Bolsonaro se cure da Covid-19, sem
maiores percalços. A cura,
no entanto, não poderia dar
margem a que o presidente da
República a creditasse a um
remédio — a hidroxicloroquina
— cujo uso para a doença não
é prescrito ou que ele passasse
a menosprezar ainda mais a
Covid-19 como “gripezinha”.
Mas ele já faz ambas as coisas
ainda doente.
Se Bolsonaro sair completamente ileso da Covid-19,
isso não cancela o fato de que
mais de 60 mil brasileiros
já morreram da doença. O
número de mortes no país,
costumeiramente apontado por
bolsonaristas como sinal de
que a Covid-19 não é assim tão
grave, ultrapassa as 300 por
milhão de habitantes. A continuar nesse ritmo, alcançaremos
em breve a França, um dos
países europeus mais atingidos
pela pandemia. É importante
enfatizar que a Covid-19 não
substitui outras causas de
falecimento, mas acrescenta defuntos à estatística de
mortalidade. Por isso, é tolo
dizer que gripe e acidentes de
carro também matam, como se
isso tornasse o vírus da doença
menos perigoso.
O vírus da Covid-19 ainda
não é inteiramente conhecido.
Não se sabe se a doença deixa
sequelas importantes ou se pessoas que foram infectadas podem sofrer novo contágio. Não
existem remédios antivirais
específicos e as vacinas estão
sendo testadas — não é de se
excluir, aliás, que elas tenham
efeito limitado. Talvez a vacina
contra a Covid-19 tenha de ser
sazonal.
A doença também tem comportamento estranho. O vírus
parece ser customizado — age
conforme as condições e o
histórico de saúde do paciente.
Ele mata mais comumente idosos e pessoas que apresentam
comorbidades, mas também
leva embora gente jovem e
saudável. Cerca de 30% dos
que faleceram de Covid-19 no
Brasil têm menos de 60 anos e,
dentre as vítimas fatais, muitos
são os que não tinham doença
crônica nenhuma. Boa parte
dos que se curam têm de passar
por longos períodos de tratamento em UTIs, e não há leitos
suficientes para suportar uma
explosão de casos, daí também
a necessidade de isolamento
social e uso de máscaras.
É espantoso que certas ob-

viedades ainda tenham de ser
repetidas a esta altura, mas é
compreensível a impaciência
geral e um certo grau de negação da realidade. Os países
que enfrentaram lockdowns
rigorosos podem sofrer uma
segunda onda pandêmica e
vêm tentando isolar os clusters
de infecção que volta e meia
surgem. O cidadão depara
com essas informações e pode
se perguntar “de que adianta,
então?”. A resposta está na
constatação de que nenhum
deles enfrentou por tanto tempo uma curva ascendente de
contágio como a do Brasil (os
Estados Unidos não são exemplo, uma vez que também vêm
fazendo tudo errado, à exceção
de alguns estados). Não há fim
previsto para a curva maldita e,
curiosamente, o platô de novos
casos e mortes é encarado por
autoridades nacionais como
motivo para abertura, quando a
verdade é que as medidas restritivas só podem ser levantadas no momento em que a taxa
de transmissão é bem menor
do que 1. Ou seja, quando um
infectado transmite o vírus
para menos de 1 pessoa, o que
hoje ocorre em pouquíssimos
estados brasileiros, e não
em índices suficientemente
seguros.
O dado incontornável é que se
tivéssemos feito um lockdown
severo durante dois meses,
logo no início da pandemia,
não estaríamos enfrentando
uma situação tão angustiante
de primeira onda contínua de
Covid-19. A economia teria
sofrido um golpe, é fato, as
pessoas mais pobres teriam
sofrido um baque, sem dúvida,
mas hoje estaríamos seguros
de que a transmissão do vírus
havia sido controlada, com todos os benefícios advindos do
lockdown. Não fizemos nada
certo ou completamente certo
e, agora, sofremos consequências ainda mais graves para a
saúde geral e para a economia
do país.
A Covid-19 de Bolsonaro é
causa e consequência dele
próprio. Está claro que o presidente contraiu a doença devido
à sabotagem que promoveu
contra o que ciência preconiza. Que continue a fazer isso
mesmo doente, insistindo em
tripudiar sobre quem morreu e
a menosprezar o pouco que já
se sabe sobre a Covid-19, é ato
indigno, para dizer o mínimo.
Cure-se, Bolsonaro, inclusive
de si próprio. (O ANTAGONISTA)

Rapidinhas
• Com o intuito de proporcionar
apoio psicológico para amenizar
os danos causados pela Covid-19,
o Projeto Emaranhando Vidas
promoverá, a partir de 15 de
julho, a primeira turma do curso
“Gerenciamento de Emoções:
Saúde Emocional e Comunidade
Escolar”.
• O curso será voltado para estudantes e professores de escolas
da rede pública, localizadas em
municípios onde a ocorrência de

casos confirmados da Covid-19
foi maior. As inscrições poderão ser feitas pela Plataforma
E-PROINFO até 13 de julho.
• A Secretaria de Estado da
Educação (Seduc) selecionou as
escolas e enviou a relação para os
gestores. O curso será realizado
por meio da Plataforma Digital e
tem como principal objetivo dar
suporte emocional e formar multiplicadores nessas comunidades
escolares.
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Pastor Enos declara apoio à pré-candidatura
de Duarte Jr à prefeitura de São Luís
DIVULGAÇÃO

O secretário de Relações Institucionais do Maranhão (SRI), Pastor
Enos Ferreira, declarou, esta semana, apoio à pré-candidatura do
deputado estadual Duarte Júnior à
Prefeitura de São Luís.
“Estamos aqui hoje para declarar o nosso apoio ao deputado
Duarte Jr nessa caminhada para
a Prefeitura de São Luís, pois
compreendemos que ele reúne todas as qualidades para fazer uma
gestão jovem, e a política hoje
está demandando essa renovação,
pessoas que estão entrando agora,
sem influências políticas profissionais. E o Duarte representa muito
isso, a competência, como gestor
do Procon, e tem demonstrado
dinâmica como parlamentar”,
destacou.
O secretário também é coordenador da União de Mocidade da
Assembleia de Deus em São Luís/
MA (UMADESL), e, conforme
o deputado, chega para reforçar
o seu projeto, que conta também
com o apoio do Partido Social Liberal (PSL), do Partido Trabalhista Cristão (PTC) e de vereadores
de mandato, como Pereirinha,
Genival Alves, Antônio Garcez e
o próprio Chico Carvalho.
A expectativa do deputado é de
que nas próximas semanas sejam
apresentados outros aliados e partidos que integrarão a coligação.
“Mais um importante apoio para a

Da esquerda para a direita: Mateus Ferreira e seu pai, Pastor Enos
(secretário de Relações Institucionais do Maranhão), Duarte Jr
(deputado estadual) e Israel Ferreira (secretário-adjunto de Turismo
de São Luís)
nossa pré-candidatura à Prefeitura
de São Luís. Agora, contamos
com o respaldo e orientação dos
amigos Pastor Enos e Israel Ferreira. Agradeço ainda o apoio do
Mateus Ferreira. Vamos trabalhar
juntos pela nossa cidade, para
garantir oportunidade a todos”,
disse Duarte.
Também esteve presente no
encontro o secretário-adjunto
de Turismo de São Luís, Israel

Ferreira (PTC). “Estamos juntos
para abraçar esse projeto em prol
da nossa cidade. Entendemos que
é uma candidatura boa, que pode
trazer benefícios efetivos para São
Luís. O Duarte tem apresentando
ideias viáveis para o turismo e
precisamos dessa renovação para
gerar emprego e renda aos ludovicenses”, destacou Mateus Ferreira,
filho do Pastor Enos e acadêmico
de Direito, que também participou
da conversa.

DIVULGAÇÃO

O deputado federal Pedro Lucas Fernandes (PTB) com o
Superintendente da Codevasf/MA, Jones Braga
Fernandes comemorou a conquista. “O saneamento básico é um
problema histórico nos muni-

cípios maranhenses e podemos
mudar essa realidade na cidade de
Arame.”

pandemia e continuamos com os
trabalhos referentes aos editais”,
enfatizou o presidente da Fapema,
André Santos. O gestor destacou
o lançamento de editais. “Nossos bolsistas, pesquisadores e
cientistas continuaram com suas
pesquisas e recebendo regularmente. Teremos publicações de
artigos a serem divulgados ainda
este mês e editais em andamento
a serem lançados. Nesse momento de pandemia, no qual muitos
segmentos foram prejudicados, a
Fapema, com o reforço do Governo do Estado, presta todo o apoio
e amparo aos pesquisadores”,

disse Santos.
As propostas, no total de 19,
sugerem formas de identificar,
prevenir e tratar a doença, contribuindo assim para os diversos
estudos que pretendem encontrar a
cura para este vírus. Participaram
do edital n°006/2020, professores-pesquisadores ligados à
instituições de ensino e pesquisa,
públicas ou privadas e sem fins
lucrativos, sediadas no Maranhão.
Os selecionados devem entregar
documentação impressa até 9 de
julho, na sede da Fapema, à Rua
Perdizes, n-5, Jardim Renascença,
das 10h às 16h.

Equatorial lança campanha para
negociação de dívidas
A Equatorial Energia Maranhão
iniciou uma campanha que
oferece condições especiais de
pagamento aos clientes maranhenses. É o “Mês da negociação
Equatorial”. Na campanha, o mês
de julho foi escolhido para levar
condições especiais aos consumidores que estão com dificuldades
para manter as contas de energia
em dia. As regras de negociação
são válidas até o dia 31 de julho
para os consumidores das classes
residencial, rural, comercial e
industrial.
Os clientes poderão pagar à vista
ou parcelar em até seis vezes os
débitos acumulados de março a ju-

O nosso abraço desta quarta-feira
vai para o assessor parlamentar,
Fred Cunha, que recebe os cumprimentos pela passagem de mais
um ano de vida, a ser comemorado nos ares do Planalto Central.
Parabéns!

• Em março dizíamos que lockdown forte e curto, em conjunto
com outras intervenções como
teste e rastreio + máscaras, seria
mais eficiente que distanciamento
moderado e esse vai-não-vai de
reaberturas. 4 meses disso, todos
exaustos e corona segue fora de
controle. Deu no que deu. @
ThomasVConti
• Quando Bolsonaro disse que
NÃO ESTAVA com Covid, ninguém acreditou. Agora ele diz que
ESTÁ e, claro, ninguém acredita.
Parece bobagem, mas só isso já
bastaria para torná-lo inapto para
o cargo: um presidente em cuja
palavra NINGUÉM confia não
tem como governar um país. @
cronai
• Bolsonaro ganha todas no
emocional. Isso n é mérito dele, é
fraqueza do resto @sarubo
• Tenho a tranquilidade de dizer
que não debochei do câncer da
Dilma, da facada do Bolsonaro,
do câncer do Bruno Covas e, sim,
é irônico o idiota pegar covid, daí
a desejar a morte há uma grande
diferença. @Tatatrt
• Não tenho palavras pra descrever isso. @dricacorrea12

Rarará

Fapema reforça ações de apoio à pesquisa
em meio à pandemia do coronavírus
Projetos com iniciativas para o
enfrentamento da pandemia e pós-pandemia do novo coronavírus
foram selecionadas em edital da
Fundação de Amparo à Pesquisa e
ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico do Maranhão (Fapema). Os trabalhos vão receber
apoio financeiro para serem desenvolvidos. O edital n°006/2020 integra as iniciativas do ‘Mais Ação’
e do programa ‘Mais Pesquisa’ e
faz parte da série de medidas do
Governo do Estado no apoio à
pesquisa, em meio ao cenário de
pandemia.
“A Fapema não parou durante a

Abraço do Dia

Tuitaços

Pedro Lucas se reúne com
presidente da Codevasf
O deputado federal Pedro Lucas
Fernandes (PTB) se reuniu, na
última segunda-feira (6), com o
Superintendente da Codevasf/MA,
Jones Braga, para a assinatura
da Ordem de Serviço de elaboração do Projeto Executivo do
Sistema de Esgotamento Sanitário
e Drenagem na área urbana do
município de Arame.
O projeto é resultado de emenda
parlamentar do deputado. “A realização desse projeto é fundamental para o município de Arame,
saneamento básico é saúde, é vida
para a população. Estou feliz em
poder dar a minha efetiva contribuição a cidade. A meta agora é
buscar recursos que viabilizem
a implantação do projeto”, disse
Pedro Lucas.
O ex-deputado federal Pedro

P E Q U E N O

nho, com isenção de juros, multas,
correção monetária, entre outras
facilidades. Para as dívidas oriundas antes de março, a Equatorial
também oferece outras condições,
que variam de acordo com o perfil
de cada cliente e sua capacidade de pagamento. Em caso de
parcelamento, o cliente poderá ter
opção de dar entrada, que pode
variar de 15% a 50% do valor
do débito, a depender do total da
dívida e do tipo da negociação que
o cliente escolher.

NEGOCIAÇÃO POR
TELEFONE
Ainda observando as necessidades
de prevenção ao novo coronaví-

rus, a Equatorial disponibiliza, um
número de telefone exclusivo e
gratuito para negociação de débitos. É o 0800 098 2997, que passa
a funcionar somente para realizar
esse tipo de serviço. As chamadas
podem ser feitas de um celular,
com ligação gratuita, das 8h às
20h, de segunda a sexta-feira e das
8h às 14h, aos sábados. O cliente
que quitar suas dívidas ainda concorrerá a vários prêmios que vão
desde 1 ano de supermercado até
um carro zero km. Para concorrer,
será preciso estar com as contas
em dia e fazer um cadastro no site:
energiaemdia.equatorialenergia.
com.br/

Se virem que saí do Grupo, me
coloquem de novo. É o desespero
pra sair pra algum lado.
***
Nem em meus sonhos mais loucos
imaginei entrar mascarado no
banco para pegar dinheiro.
***
Acha que está com ansiedade??
Imagina os Testemunhas de Jeová
que não podem sair pra bater nas
portas, sabendo que todos estão
em casa.
***
Nunca pensei que minhas mãos
iam consumir mais álcool que
meu fígado. Nunca...
***
Eu estou gostando da máscara, no
super passei por dois pra quem
devo dinheiro e não me reconheceram.
***
Alguém sabe se a segunda quarentena se repete com a mesma
família ou podemos trocar
Queremos nos desculpar publicamente com 2019 por tudo o que
falamos dele.
***
Essas mulheres que pediam a
Deus que o marido ficassem mais
tempo em casa... Como estão?
***
Depois de passar por toda esta
angústia, só nos falta que a vacina
seja um supositório...

Sobe/Desce
Sobe
Uma grande ação conjunta entre
o Sesc, empresários, classe
artística e cidadãos, durante a
pandemia, resultou na destinação
de 11.577 cestas básicas para
o Maranhão. A distribuição
acontece a partir de quintafeira (9),e contemplará famílias
prioritariamente assistidas por
entidades sociais cadastradas em
situação de vulnerabilidade social
e nutricional em São Luís, Paço
do Lumiar, São José de Ribamar,
Caxias e Aldeias Altas.

Desce
A Câmara de Imperatriz foi orientada a anular contrato irregular
para testes de Covid-19. Foram
encontradas várias irregularidades
e possíveis fraudes na Dispensa de
Licitação que gerou um contrato
no valor de R$ 144.000,00.
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Caxias em Off
Jotônio Vianna
Política, Cultura & Variedades / off10@uol.com.br

Novo decreto
O prefeito de Caxias, Fábio Gentil (Republicanos), baixou ontem
novo decreto no município antecipando os feriados do dia 1º e do
dia 4 de agosto vindouros para a quinta e sexta-feira próximas.
A medida foi anunciada como mais uma ação para conter o
avanço da pandemia de covid-19 na Princesa do Sertão, que já
contabilizava, até a noite de segunda-feira passada, no boletim
oficial do governo, 1.956 casos de infectados e 56 mortes pelo
novo coronavírus. O número de pessoas que se recuperaram
também chegava a 1.394. O decreto de ontem passou pela
Câmara, na sessão online da Casa de segunda-feira passada, à
tarde.
Mas, além da antecipação dos feriados do mês de agosto para
quinta e sexta-feira próximas, a informação de fontes do governo
é a de que outro decreto ainda poderia ser editado com medidas
mais amplas.

As aglomerações
Na verdade, está difícil de
conter as aglomerações
em Caxias. Na rotina da
semana, as pessoas lotam
principalmente o centro da
cidade, e por ali circulam como
se nada de anormal estivesse
acontecendo...

Vácuo de bom senso
...Porém, nada diferente do
que também se vê no restante
do estado e do Brasil. Falta
consciência nos cidadãos e
nesse vácuo de bom senso
a doença avança de forma
descontrolada.

Conjunto
No quesito partidário, os
pré-candidatos a prefeito
Fábio Gentil (Republicanos)
e Adelmo Soares (PCdoB) já
teriam fechado seus palanques
políticos para 2020...

Seis
Hoje, a situação é a seguinte:
Fábio Gentil conta na sua
chapa com Paulo Marinho
Júnior com o próprio
Republicanos, PL, PP,
Podemos, PV e DEM... Seis
siglas partidárias.

Sete
Já Adelmo Soares conta na sua
chapa com Thais Coutinho,
PCdoB, PDT, Cidadania,
Solidariedade, Pros e PSL...
Também seis siglas partidárias.

Uma dúvida
No meio de campo aí, há,
porém, uma dúvida quanto
ao PT, pois a atual direção
do partido em Caxias fechou
com Fábio Gentil, mas outra
banda da sigla contesta dizendo
que isso será questionado na
direção nacional da agremiação
petista...

Afinidade
...No caso, essa outra banda
do PT tenderia a fechar com
Adelmo Soares por conta de
afinidade com as siglas que
já acertaram com o deputado
estadual.

Pré-candidatos
Os demais cinco pré-candidatos
a prefeito ainda não declararam
se vão fazer mais parcerias
partidárias ou se irão à batalha
da forma como estão hoje...

Os cinco
...São eles: César Sabá (MDB)
e Pedro Barros (MDB); Júnior
Martins (PSC); Tino Castro e

Magno Chaves; Luiz Carlos
Moura (PMB) e Professor
Arimatéa (PMB); e Arnaldo
Rodrigues (PSOL).

Na frente
Falando nisso, nenhuma
das chapas majoritárias
acima divulgou o número de
candidatos a vereador que cada
uma terá na frente da batalha
de 2020...

Linha de frente
...Candidatos a vereador e
vereadores são fundamentais
para qualquer candidato a
prefeito, principalmente agora
com as mudanças ocorridas
na legislação eleitoral. Pois
são eles os da linha de frente
e, na maioria das vezes, os
que têm contato direto com os
eleitores...

Leva vantagem
...Aqui, no caso, quem levaria
vantagem sobre os adversários
nesse quesito seria Fábio
Gentil, pois o prefeito conta
hoje com 15 edis aliados. Os
outros quatro se dividem em
três com Aldemo Soares e um
com Júnior Martins...

Exército
...Mas, afora a turma com
mandato na Casa do Povo, há
hoje um verdadeiro exército
de pré-candidatos a vereador
também compondo a linha
de frente dos demais précandidatos a prefeito de Caxias.

Viralizou
... Viralizou um vídeo da
senhora Elisabeth Lourdes
Ferreira de Oliveira, mais
conhecida por Beth Cuscuz,
ex-proprietária de uma boate
noturna conhecida como ‘Boate
da Beth Cuscuz’, no qual a
mesma faz pregação religiosa...

Nada me faltará
...Pré-candidata a uma vaga na
Câmara de Teresina (PI), Beth
Cuscuz prega que: “Deus está
falando conosco”... “O Senhor
é o meu pastor, nada me faltará.
(...) Ainda que eu andasse pelo
vale da sombra da morte, não
temeria mal algum, porque tu
estás comigo; a tua vara e o teu
cajado me consolam”.

Apoio
...Beth Cuscuz lançou sua
pré-candidatura a vereadora
com o incentivo e o apoio
entusiasmado do presidente
da Assembleia do Piauí,
Themístocles Filho (MDB).

Gonzo
· Pergunta - Pergunta nas rodas de conversa em Caxias: “Agora que
Paulo Marinho Júnior já confirmou a pré-candidatura a vice-prefeito na
chapa de Fábio Gentil, o que fará daqui pra frente o ex-prefeito Paulo
Marinho?!”!!!
· Redutos eleitorais - Diz-se que estaria para surgir um novo quiproquó
entre vereadores governistas por conta da disputa por redutos eleitorais
na zona rural de Caxias!!! É que à medida que as eleições se aproximam
mais a cordialidade entre os parceiros situacionistas vai deixando de
existir devido à luta pela sobrevivência política em 2020!!!

Imperatriz

Justiça determina que Município e Estado
providenciem cirurgia para criança com hidrocefalia
A Vara da Infância e da
Juventude de Imperatriz proferiu
uma sentença na qual determina
que o Município de Imperatriz
e o Estado do Maranhão
disponibilizem a uma criança
o procedimento cirúrgico de
correção de hidrocefalia, ainda
que em estabelecimento privado
de saúde, caso não possuam
meios de cumprir a obrigação.
A sentença tem a assinatura do
juiz Delvan Tavares Oliveira e é
resultado de ação de obrigação
de fazer, movida pelos pais
da criança por intermédio da
Defensoria Pública do EstadoDPE.
A ação relata que a criança possui
diagnóstico de Encefalocele
1, hidrocefalia severa que
determina deformidade na calota
craniana. Continua relatando
que, em razão do seu quadro
clínico a médica solicitou a
cirurgia corretiva, conforme
laudo médico datado do dia 9 de
dezembro de 2016. Entretanto,
até o presente momento, está
aguardando o agendamento do

procedimento cirúrgico junto
ao Hospital Macrorregional. Os
autores afirmam que, após três
anos de espera pela cirurgia,
sem nenhuma perspectiva, sob a
orientação do Conselho Tutelar,
fora inscrita no Tratamento
Fora de Domicílio-TFD em
dezembro de 2019, entretanto,
até o momento não recebeu
informação em relação ao
agendamento do procedimento
cirúrgico.
Diz que a Defensoria Pública,
apurando a negativa do serviço
público essencial, expediu
requisições de atendimento à
Unidade Regional de Saúde de
Imperatriz e à Coordenação do
TFD do Município. No entanto,
o referido órgão não apresentou
resposta, ultrapassando os limites
da razoabilidade, sendo que a
requisição foi recebida no dia
20 de janeiro e a resposta era de
10 dias. A DPE esclarece que a
família é hipossuficiente e não
possui condições financeiras
para custear o tratamento. Por
meio de decisão, foi concedida

medida de tutela de urgência,
incidentalmente, por meio da
qual os réus foram compelidos
a disponibilizarem o tratamento
de saúde pretendido. O Estado
do Maranhão e o Município
de Imperatriz apresentaram
suas contestações, anexadas ao
processo.
O juiz explicou que trata-se de
demanda cujo julgamento não
dependente da produção de
outras provas além daquelas
que já se encontram nos autos,
não havendo ademais pedido de
produção de provas pelas partes,
o que permite a antecipação do
julgamento do mérito. “Afasta-se
o pedido do Estado do Maranhão
no sentido de que seja excluído
do polo passivo da demanda
por suposta ilegitimidade na
causa. Em que pese haver regras
administrativas emanadas
do Sistema Único de Saúde
repartindo atribuições entre
União, Estados e Municípios,
tais regras não se sobrepõem ao
dever legal de cada ou de todos
esses entes públicos garantirem

serviços de saúde a quem deles
necessitar. Primeiro, em razão da
universalidade do SUS. Segundo,
em razão da solidariedade legal
dos entes públicos no dever de
prestar assistência à saúde”,
observou.
DEVER DO ESTADO
Para o juiz, é dever do Estado
(no sentido de ente público e não
como ente federativo) garantir
assistência à saúde a todos,
preferencialmente às crianças e
aos adolescentes, como apregoa a
Constituição Federal e o Estatuto
da Criança e do Adolescente.
“Relevante destacar que,
diferentemente do que sustenta
o Estado do Maranhão em sua
defesa, ao garantir atendimento
de saúde, a lei não apresentou
quaisquer condições, como por
exemplo, a obrigação de fornecer
medicamento ou inserção em
programa de tratamento fora
de domicílio ou tratamento
cirúrgico somente quando fizer
parte de determinada política
desenvolvida pelo ente público”,
frisou a sentença.

Carne imprópria para consumo é inutilizada pela Aged em Açailândia
Consumir carne sem procedência,
sem qualquer condição sanitária e
de higiene, pode trazer uma série
de prejuízos à saúde. É importante
que o consumidor busque levar
para sua casa um produto de
origem animal que tenha o selo
do Serviço de Inspeção, como
garantia de qualidade de um
alimento inspecionado com
padrões sanitários e higiênicos.
Para impedir que a carne
proveniente de abates clandestinos
chegue ao consumidor
maranhense, a Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do
Maranhão (Aged/MA) apreendeu
e inutilizou mais de 200 quilos de
carne no último fim de semana no
município de Açailândia, com o
apoio das Polícias Civil e Militar
do Maranhão (PMMA).
A carne foi apreendida durante
uma abordagem da PMMA
próxima a um açougue da cidade.
Os policiais param um veículo
pick-up compacto, cuja caçamba

transportava aproximadamente
225 quilos de carne de modo
inadequado, com possível origem
de abate clandestino, o que
caracteriza um produto impróprio
para o consumo humano.
O gestor da Unidade Regional da
Aged/MA em Açailândia, Damião
Macedo, afirmou que a polícia,
ao apreender a carne, encaminhou
para a delegacia de Açailândia,
que comunicou a Aged/MA
sobre os fatos. O produto foi
entregue aos fiscais da Agência
para inutilização do produto e
para lavrar o auto de infração ao
detentor da carne.
“Nós nos dirigimos com a equipe
até a delegacia para proceder
com todos os trâmites legais.
Além disso, passamos orientações
ao dono do açougue quanto a
importância de comercializar
produtos de origem animal
registrados no Serviço de
Inspeção Oficial”, explicou
Damião Macedo.

DIVULGAÇÃO

Carne sem procedência foi apreendida pela Aged, em Açailândia

Justiça de Anajatuba condena ex-presidente
da Câmara Municipal por irregularidades
O Juiz de Anajatuba, Bruno
Chaves de Oliveira, acolheu
pedidos do Ministério Público
(MP) e condenou o ex-presidente
da Câmara Municipal, Manuel
de Jesus Martins Rodrigues, a
ressarcir aos cofres municipais o
valor de R$ 5.502,20, à suspensão
dos direitos políticos por cinco
anos e à proibição de contratar
com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, pelo mesmo prazo.
As penas foram aplicadas
no julgamento da Ação de
Improbidade Administrativa,
movida pelo MP, que decorreu
da decisão do Tribunal de Contas

do Maranhão, que reconheceu o
dano causado aos cofres públicos
municipais e julgou irregulares as
contas do Legislativo Municipal
referentes ao exercício de 2009,
quando o gestor era presidente da
Câmara.
A decisão do TCE atribuiu ao
ex-gestor o débito de R$ 5.502,20,
em razão da despesa realizada
sem Documento de Autenticação
de Notas Fiscais para Órgãos
Públicos nos meses de junho e
dezembro de 2009, aplicandolhe multa. O TCE determinou a
remessa de cópia dos documentos
ao Ministério Público Estadual
para o ajuizamento da ação de

improbidade administrativa.
Na ação, o Ministério Público
apontou inconsistência no balanço
orçamentário; contabilização
indevida de serviços de
assessoria jurídica; ausência
de comprovantes de despesas
extraorçamentárias; pagamentos
indevidos de juros ao INSS;
ocorrências em processos
licitatórios; inconsistência no
balanço financeiro; ausência de
comprovação de recolhimento
de contribuição previdenciária
ao INSS, e falta de recolhimento
de IRPF; ausência de relação
dos bens móveis e imóveis
incorporados ou desincorporados

até o final do exercício anterior.
Outras irregularidades apontadas
foram: ausência de informações
sobre a forma de pagamento
de salários; ausência de plano
de cargos, carreiras e salários
dos servidores; ausência de
pagamentos de 13º salário para
servidores; ausência de lei que
dispunha sobre a remuneração
dos vereadores; gastos com folha
de pagamento acima do teto de
70 % de sua receita; e ausência
das cópias das atas das sessões
que comprovassem a aprovação
dos relatórios pelo Plenário da
Câmara.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CPAD/SEDUC
CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL
CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
A Presidente da Comissão designada no Processo Administrativo Disciplinar n.º 208304-2017
(apenso nº 0216259/2018), instituído por meio da Portaria CPAD nº 097, de 03 de fevereiro de 2020,
do Chefe da Assessoria Jurídica/SEDUC, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão nº 024,
de 04 de fevereiro de 2020, faz saber à servidora ROSICLEA VIEIRA DO NASCIMENTO, auxiliar
serviços gerais, matrícula nº 759951, lotada na Unidade Regional de Educação (URE) de São
Luís/MA, que estão correndo em seus termos legais, os autos do Processo Administrativo em que o
mesmo figura como arguida, incurso no art. 228, inciso II, da Lei nº. 6107/94, por abandono de
cargo. E, constando dos Autos que o servidor se encontra em lugar incerto e não sabido, fica, pelo
presente Edital, citada para, no prazo de 15 (quinze) dias, comparecer, sob pena de revelia,
perante esta Comissão, sediada na Rua das Figueiras, S/N, Jardim São Francisco, São Luís/MA,
antigo HOTEL SÃO FRANCISCO, a fim de apresentar em banca suas testemunhas e,
posteriormente, ser interrogado sobre o fato que lhe é imputado. Para ciência do arguido, conforme
preceitua o artigo 264, Parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, é expedido o presente Edital, a ser
publicado em jornal de grande circulação e no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CPAD/SEDUC
CITAÇÃO DE ACUSADO POR EDITAL
CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
A Presidente da Comissão designada no Processo Administrativo Disciplinar n.º 208329-2017,
instituído por meio da Portaria CPAD nº 098, de 03 de fevereiro de 2020, do Chefe da Assessoria
Jurídica/SEDUC, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão nº 024, de 04 de fevereiro de
2020, faz saber à servidora TANIA MARIA DO NASCIMENTO BARBOSA, auxiliar serviços gerais,
matrícula nº 766238, lotada na Unidade Regional de Educação (URE) de São Luís/MA, que estão
correndo em seus termos legais, os autos do Processo Administrativo em que o mesmo figura como
arguido, incurso no art. 228, inciso II, da Lei nº. 6107/94, por abandono de cargo. E, constando dos
Autos que o servidor se encontra em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente Edital, citado para,
no prazo de 15 (quinze) dias, comparecer, sob pena de revelia, perante esta Comissão, sediada na
Rua das Figueiras, S/N, Jardim São Francisco, São Luís/MA, antigo HOTEL SÃO FRANCISCO, a
fim de apresentar em banca suas testemunhas e, posteriormente, ser interrogado sobre o fato que lhe
é imputado. Para ciência do arguido, conforme preceitua o artigo 264, Parágrafo 2º, do Código de
Processo Civil, é expedido o presente Edital, a ser publicado em jornal de grande circulação e no
Diário Oficial do Estado do Maranhão.

São Luís, 01 de julho de 2020.
Sibele Duarte Abreu
Presidente

São Luís, 01 de julho de 2020.
Sibele Duarte Abreu
Presidente
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Sítio Natureza

Mãe de assassinos de servidores da
Equatorial é morta e enterrada em cova rasa
A suspeita é que a mulher tenha sido vítima de feminicídio, praticado por seu marido
FOTOS: DIVULGAÇAO

AIDÊ ROCHA

O corpo de uma mulher,
identificada como Miranda
Martins Silva, de 47 anos, foi
encontrado na tarde de segundafeira (6) enterrado no terraço
da casa na qual morava, no
Residencial Sítio Natureza, no
Conjunto do Maiobão – município
de Paço do Lumiar. O marido dela,
identificado como “Wagner”, é o
principal suspeito de ter cometido
o crime, segundo a Polícia Civil.
Miranda Silva é mãe dos jovens
que mataram dois servidores de
uma prestadora de serviço para
a antiga Cemar, hoje Equatorial
Maranhão, no dia 15 de janeiro de
2019, lá mesmo no Sítio Natureza.
De acordo com a delegada Viviane
Fontinelle, chefe do Departamento
de Feminicídio da Polícia Civil,
responsável pela investigação
do caso, Miranda estava sem dar
notícias e a filha resolveu ir até
a casa dela à procura da mãe. “A
vítima estava desaparecida desde
sexta-feira (3), e a filha sentindo a
falta dela resolveu ir até a casa da
mesma. Quando chegou ao local,
sentiu o forte odor e acionou o

Ainda segundo Viviane
Fontinelle, o companheiro da
vítima, identificado apenas
como “Wagner”, é consideradoo
principal suspeito de cometer o
crime e está foragido. O casal
estaria junto hápelo menos quatro
anos e ambos possuem passagens
pela polícia. Ele, de acordo com
a filha da vítima, fazia tratamento
por ser usuário de drogas.

FILHOS MATARAM
SERVIDORES DA
EQUATORIAL

Local onde Miranda Silva estava enterrada; ela é mãe de “De Menor”,
condenado pela morte dos servidores da Equatorial
190”, explicou a delegada.
Na residência, o Corpo de
Bombeiros realizou a escavação
do terreno e localizou, em uma
cova rasa, o corpo da mulher já em
estado avançado de decomposição.
Os peritos do Instituto de
Criminalística (Icrim), conforme a

delegada, não detectaram nenhuma
lesão aparente, mas possivelmente
ela foi vítima de asfixia. A Polícia
Civil aguardará os resultados dos
exames do
IML para saber a real causa da
morte, que teria ocorrido na
madrugada de sexta para sábado.

Miranda Silva é mãe de Pablo
Martins Silva, conhecido como
“De Menor”, e de um adolescente
que, no dia 15 de janeiro de 2019,
mataram João Victor Melo e
Francinaldo Carvalho da Silva,
funcionários de uma empresa
terceirizada da antiga Cemar,
hoje a Equatorial Maranhão. O
crime ocorreu, também, no Sítio
Natureza, e teria sido motivado
pelo fato de as vítimas terem
cortado a energia da casa da
namorada de “De Menor”, que foi
atrás dos terceirizados e os matou
ainda dentro do veículo no qual
eles trabalhavam.

Jovem morre
após colidir
motocicleta
com carreta
na BR-135
Na manhã de ontem (7),
uma jovem de 23 anos,
identificada como Renária
Morais, morreu após colidir
a motocicleta em que estava
com uma carreta. O acidente
ocorreu na BR-135, na cidade
de São Mateus.
Segundo as primeiras
informações do caso, a vítima
estava em uma moto Honda
Biz quando caiu em um
buraco e, em seguida, acabou
batendo em uma carreta. Ela
tinha como destino a cidade
de Alegre.
A jovem morreu no local.
Uma outra mulher, que estava
com ela no momento do
acidente, não foi identificada,
mas também ficou ferida. Não
há informações sobre o estado
de saúde dela. (AR)

segundo apurado pelo Jornal
Pequeno, sofreu uma lesão grave
na barriga. Ele chegou a ser levado
pelo Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu) ao
Hospital Municipal Djalma
Marques, o Socorrão1, mas não
resistiu.

HOMICÍDIO EM
PAÇO DO LUMIAR
Também na noite de segundafeira (6), um homem, identificado
como Edilson Rodrigues Ribeiro,
de 23 anos, foi morto a tiros. O
homicídio ocorreu na Rua 20, do
Residencial Cidade Verde, em
DIVULGAÇAO

Renária Morais morreu após
passar em um buraco e bater numa
carreta

Paço do Lumiar.
De acordo com informações
de testemunhas à polícia, no
momento docrime, Edilson
trafegava em uma motocicleta
quando dois homens, também
em uma moto, se aproximaram
e dispararam contra ele, que foi
atingido com dois disparos na
cabeça.
A vítima, ainda conforme a
polícia, trabalhava em um lavaa
jato na Vila Embratel e não tinha
passagens pelo sistema prisional.
A Polícia Civil investiga o caso.

(AIDÊ ROCHA)

Ao menos dez ministros do governo de Jair Bolsonaro foram submetidos ao
teste do novo coronavírus após o presidente ter informado, nessa terça-feira
(7), que está com a doença.
No início da noite, o Ministério da Economia informou que o ministro
Paulo Guedes fez um teste com resultado negativo. Segundo a assessoria,
o ministro cumprirá agenda por videoconferência e fará um novo exame
em quatro dias. O Ministério das Comunicações também informou que o
ministro Fábio Faria fez exame, e o resultado deu negativo
Walter Souza Braga Netto, da Casa Civil; Rogério Marinho, do
Desenvolvimento Regional e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo
fizeram exames, que deram negativo para a Covid-19, segundo as assessorias
dos ministros. Ao longo da última semana, os três tiveram agendas com
Bolsonaro.
Também na tarde dessa terça, a assessoria do Ministério da Infraestrutura
informou que o ministro Tarcísio de Freitas e o secretário-executivo da pasta,
Marcelo Sampaio, fizeram o teste e os resultados deram negativo. Os dois
tiveram agenda com o presidente Jair Bolsonaro na última semana.
A assessoria de imprensa do Ministério da Educação informou que o ministro
interino, Antônio Paulo Vogel, faria o exame possivelmente ainda ontem.
O Itamaraty informou que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto
Araújo, está isolado em casa, sem sintomas, e que o exame dele para o
coronavírus também deu negativo. O ministro reuniu-se com Bolsonaro no
último domingo (5).
Os ministros Jorge de Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência; José
Levi, da Advocacia-Geral da União (AGU) e Fernando Azevedo, da Defesa,
informaram que também fizeram testes. Eles estiveram em agendas com o
presidente ao longo da última semana.
Braga Netto, Luiz Eduardo Ramos, Jorge Oliveira e José Levi tiveram
agenda com o presidente na segunda-feira (06).
Junto ao ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional,
os três formam o grupo de “ministros palacianos”. Eles têm gabinetes no
Palácio do Planalto e despacham rotineiramente com Jair Bolsonaro. O
advogado-geral da União também se reúne com frequência com o presidente.
O ministro da Defesa foi testado para a doença por uma equipe do Hospital
das Forças Armadas na manhã desta terça, no próprio ministério, segundo a
pasta.
Segundo o ministério, Azevedo teve contato com um servidor que está
com o novo coronavírus. O ministro da Defesa teve agenda com Bolsonaro
em 30 de junho. No mesmo dia, o presidente da Caixa Econômica, Pedro
Guimarães, também se encontrou com Bolsonaro. Guimarães fez o teste
nessa terça e não apresenta sintomas.

Imprensa internacional destaca
negacionismo de Bolsonaro

Edilson Rodrigues foi morto
a tiros no Residencial Cidade
Verde

Pescadores de Raposa
seguem desaparecidos
Os três pescadores
que desapareceram,
após saírem para
pescar, no dia 25 do
mês passado, ainda
não foram localizados.
Nessa terça-feira
(7), um helicóptero
do Centro Tático
Aéreo (CTA) voltou a
sobrevoar a área onde eles teriam
ido há 13 dias.
Francisco José Pereira de Araújo,
de 30 anos; Lucas dos Santos, 18;
e André Veras Silva, 37, saíram
do Porto do Braga, no município
de Raposa, numa canoa do tipo
biana, que também ainda não foi
encontrada.
Segundo o tenente-coronel Alci,
chefe do departamento de resgate
do CTA, no primeiro dia de
buscas, ainda na segunda-feira (6),
nenhum vestígio da embarcação
foi localizado na região.
Ontem, antes de reiniciar as
buscas, conforme o tenentecoronel, foi realizada uma
reunião entre a equipe do CTA
com pescadores da cidade para
entender melhor sobre as correntes

Guedes e outros 9 ministros fazem testes após
Bolsonaro ser diagnosticado com Covid-19

DIVULGAÇAO

Briga entre moradores em situação
de rua acaba em mortes em São Luís
Dois homens em situação de rua
brigaram, na noite de segundafeira (6), no bairro do Diamante,
em São Luís. Eles aplicaram
golpes de faca um no outro, e
acabaram mortos. Os moradores
de rua foram identificadas apenas
como “Jeferson” e “Morumba”.
Os dois homens iniciaram uma
discussão e, portando armas
brancas, foram às vias de fato.
Não há informações sobre o que
motivou o desentendimento entre
eles.
Jeferson foi atingido com facadas
no peito e no braço direito, e
morreu no local. Morumba,

Últimas Notícias

FOTOS: DIVULGAÇAO

marinhas da área e do local exato.
“Vamos continuar as buscas até
encontrar um vestígio de que algo
possa ter acontecido com eles”,
pontuou.
Vale ressaltar que o Boletim
de Ocorrência registrando o
desaparecimento do trio só
foi feito no domingo (5), após
familiares serem informados de
que foramencontrados materiais
que pertenciam ao grupo.
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. (AR)

A notícia de que Bolsonaro contraiu o novo coronavírus teve ampla
repercussão nos principais veículos de comunicação do mundo, que
destacaram o histórico de declarações negacionistas do líder brasileiro.
O “The New York Times” destacou que o presidente brasileiro “é cético
quanto às precauções antivírus”. “O presidente Jair Bolsonaro, do Brasil, que
descartou repetidamente o perigo representado pelo coronavírus, divulgou
que contraiu o coronavírus, um episódio que turbinou o debate sobre a
gestão indiferente de uma pandemia que matou mais de 65 mil brasileiros”,
informou a versão eletrônica do NYT.
O diário acrescentou que Bolsonaro “foi criticado por lidar com a pandemia,
mesmo quando o número de casos e o número de mortos no Brasil
aumentaram nos últimos meses. Os 1,6 milhão de casos diagnosticados no
Brasil e mais de 65 mil mortes o tornam o segundo país mais atingido, atrás
apenas dos Estados Unidos”.
Na mesma linha, o também americano “The Washington Post” reproduziu
um texto da agência de notícias AP em que Bolsonaro é descrito como “um
populista de 65 anos conhecido por se misturar na multidão sem cobrir o
rosto”.
“Apesar de vários assessores de Bolsonaro terem tido diagnósticos positivos
nos últimos meses, o presidente muitas vezes evitou precauções como usar
máscara e praticar distanciamento social. Mais recentemente, ele participou
de um almoço realizado no sábado pelo embaixador americano no Brasil
para comemorar o feriado de quatro de julho”, disse a reportagem.
Já o britânico “The Guardian” destacou que Bolsonaro “banalizou
repetidamente a pandemia e desrespeitou o distanciamento social, mesmo
quando o Brasil se tornou o segundo país mais atingido, depois dos Estados
Unidos”.
O texto do “Guardian” também assinalou que Bolsonaro “continuou a minar
o que ele chamou de tentativas exageradas e indutoras de pânico por parte
de governadores e prefeitos brasileiros de retardar a propagação do vírus por
meio de paralisações e distanciamento social”.
No também britânico “Financial Times”, Bolsonaro foi retratado como
“líder de extrema-direita” e “um dos poucos no mundo a contrair a doença,
incluindo Boris Johnson no Reino Unido”.
Segundo o diário, “Bolsonaro há muito nega a seriedade da pandemia e
participa de numerosos comícios e eventos com frequência sem precauções,
como usar uma máscara”.
O francês “Le Monde” também ressaltou que Bolsonaro “minimizou a
doença e participou de vários eventos públicos sem usar máscara, enquanto
critica as medidas de isolamento implementadas em vários Estados”.
Já o também francês “Le Figaro” lembrou que o presidente brasileiro
desobrigou o “o uso de máscaras em locais públicos contra a disseminação
do coronavírus”.
“Há meses desafiando seu destino, agora Jair Bolsonaro foi atingido: o
presidente brasileiro está infectado com o coronavírus” foi como o alemão
“Süddeutsche Zeitung”, um dos mais importantes do país, aludiu ao
diagnóstico positivo do presidente brasileiro.
“O governo brasileiro minimizou a pandemia desde o início. O próprio
Bolsonaro se referiu repetidamente ao coronavírus como “gripe leve” e
resistiu a medidas de proteção. Repetidamente, ele se mostrava em público
sem máscara, deixava seus apoiadores abraçá-lo, provocava multidões e
tirava selfies com seguidores”, acrescentou o diário.
Para o italiano “Corriere della Sera”, Bolsonaro “sempre manteve uma
atitude desafiadora em relação à epidemia. Ele ignorou os conselhos
repetidos para usar uma máscara em público e atacou as regras de
distanciamento social promovidas pela Organização Mundial da Saúde
(OMS)”.
Já o argentino “Clarín”, que deu ampla cobertura à notícia sobre o
diagnóstico positivo de Bolsonaro, adotou uma abordagem mais incisiva,
chamando o presidente brasileiro de “um dos piores líderes do mundo no
combate à pandemia”.

A noite está quase acabando; o dia logo vem. Portanto,
deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a
armadura da luz.
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz
do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade
sexual e depravação, não em desavença e inveja.
Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e
não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da
carne.
.
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Presidente Jair
Confira as datas mais
Como fazer teste Prefeitura de São Luís
Bolsonaro confirma importantes do novo
de diagnóstico do prorroga o prazo de
coronavírus pelo vencimento da parcela que teste de covid-19 calendário eleitoral
deu positivo
plano de saúde
e cota única do IPTU
após adiamento
PÁGINA 10

PÁGINA 9

PÁGINA 2

PÁGINA 5

O SONHO CONTINUA

Empresa americana planeja
construir refinaria no Maranhão
ARQUIVO

A empresa americana Oil Group anunciou que planeja construir seis refinarias de pequeno porte no Brasil. Uma delas pode ser
implementada aqui no Maranhão nos próximos anos. A empresa pretende construir quatro unidades de pequeno porte, com capacidade
para 20 mil barris a 30 mil barris diários, que sejam próximas a portos, fazendo com o estado seja um dos candidatos mais fortes.
PÁGINA 10

Resistência
no interior

{

Lagoa do Mato é o único município
do Maranhão sem casos de covid-19

O município de Lagoa do Mato, distante cerca de 560 km da capital maranhense, localizado na mesorregião do leste maranhense e na microrregião das Chapadas do Alto do Itapecuru, é a única cidade do Maranhão que registrou zero caso de novo coronavírus (covid-19), segundo
o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde. Conheça um pouco mais sobre a cidade e sua história. PÁGINA 3

Mais de 72 mil infrações de trânsito no ano
Do mês de janeiro até maio deste ano, condutores cometeram 72.116
infrações registradas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) na
capital. No mesmo período, no ano passado, foram 67.613, um aumento de
6,65%. Contrariando a ideia de que o isolamento social diminuia. PÁGINA 9
TEMPO E TEMPERATURA

Vacina de sarampo em 55 pontos da capital
Adultos entre 20 e 49 anos que precisam de proteção imunológica têm
prioridade; imunização integra política de saúde preventiva da gestão do
prefeito Edivaldo. Vacina contra o sarampo será disponibilizada em 52 postos
de saúde e três escolas da rede pública da capital. PÁGINA 6

desengonçada
BASTIDORES
APARTE Eleição
Transparentes
Quantos candidatos a prefeito dos 217 municípios do Maranhão terão o registro homologado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)? Ninguém arrisca, sequer,
dar palpite. Quantos disputarão a prefeitura de São Luís, capital do Maranhão?
Também não é certeza nem dentro, nem fora das organizações partidárias.

TÁBUA DE MARÉ
QUA 08/07/2020
04H26 ................ 0.5M
10H39 ................ 6.0M
16H51 ................ 0.7M
23H02 ................ 6.0M
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São Luís, quarta-feira, 8 de julho de 2020

Atendimento aos turistas

Investimentos

Uma das ações de retomada do setor turístico é a reabertura dos Centros de Atendimentos aos Turistas (CAT’s) da capital maranhense que voltaram a funcionar com todas
as medidas sanitárias exigidas. Segundo o
secretário de Turismo, Catulé Júnior, entre
os viajantes que procuram os centros de informações a maioria tem buscado informações do Parque dos Lençóis Maranhenses
que reabriram este mês.

Contemplado com 11,2% dos recursos do
Fundo Constitucional de Financiamento
Nordeste (FNE), o BNB aplicou no Maranhão, neste primeiro semestre, R$ 1,3 bilhões, para um total de 31,2 mil operações.
No que se refere à atuação do programa Crediamigo no Estado, as contratações somaram R$ 552,6 milhões, distribuídos em cerca
de 186 mil operações, o que retrata um ticket
médio da ordem de R$ 2,9 mil por operação.

Pra curtir
Os fãs do concurso
Miss Brasil podem ﬁcar despreocupados,
porque o Brasil terá
uma representante
na edição do Miss
Universo deste ano -e
ela será conhecida
até agosto próximo.
Em vídeo publicado
na madrugada desta
terça-feira, 7, no canal oﬁcial do “U Miss”
no YouTube, o empresário gaúcho Winston
Ling, novo diretor nacional do concurso no
país, revelou que, por
causa da pandemia
do novo coronavírus,
a nova Miss Brasil
Universo 2020 será
indicada.

Registro da cerimônia virtual de
posse da promotora de justiça Karla
Adriana Farias Vieira como a nova diretora da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão (ESMP),
nesta segunda-feira. Ela vai comandar a instituição educacional no biênio 2020-2022. Karla Adriana é titular da 15ª Promotoria de Justiça Cível de São Luís, mestra em Direito
Constitucional (Universidade de Fortaleza), doutora em Direitos Humanos (Universidade de Salamanca, na
Espanha) e membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Na foto
ao lado, a diretora da ESMP sendo
cumprimentada pelo procurador
Eduardo Jorge Nicolau (PGJ) e pelo
ex-diretor da escola, Márcio Thadeu
Silva Marques.

Após seis meses de
estadia no Canadá e
na Argentina, os intercambistas do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
(IEMA), Ingrid Pavão,
Guilherme Cardoso,
Maria Luiza Soares,
Leídson Fernando,
Nycole Costa e Vitoria
Ramos regressaram
ao Maranhão.

Luis Walter Muniz (foto), do Sebrae, é um
dos participantes da
estreia do Conexão
ACM nesta quarta-feira, a partir das 19h,
que tem como tema
principal “O Novo Normal nos Bares e Restaurantes”. A iniciativa
da Associação Comercial do Maranhão
(ACM), terá ainda com
debatedores Gustavo
Araújo (Abrasel/MA);
empresário Francisco
Neto; Edmilson Diniz,
da Vigilância Sanitária
Estadual.

O grupo do Canadá
retornou na última
sexta-feira, 2, e o da
Argentina nesta segunda-feira, 6.
Os jovens viajaram
por meio do programa IEMA no Mundo,
que oportuniza aos
alunos do instituto
intercâmbio internacional por um período de um semestre,
com todas as despesas pagas através de
bolsa de estudo concedida em parceria
com a empresa Via
Mundo.

Bell Marques será o
primeiro artista a fazer
uma live em cima de
um trio elétrico. A
apresentação será
transmitida de Fortaleza, no próximo dia 25,
a partir das 16h. A data
coincide com o ﬁm de
semana em que aconteceria o Fortal 2020,
Carnaval fora de época
que foi cancelado por
conta da pandemia da
Covid-19. O show virtual reunirá os principais sucessos do artista.

Educação na web

Semana da Juventude

Expert XP 2020

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc),
em parceria com a Fundação Getúlio Vargas
(FGV), realiza, nesta quinta-feira , 9, às 10h, pelo
canal do Youtube da Secretaria, webinário com
o tema “Educação do século XXI: oportunidades
de formação continuada para os proﬁssionais
da educação”.Participam o secretário de Estado
da Educação, Felipe Camarão; o professor José
Henrique Paim, ex-ministro da Educação, que é
diretor do Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública e de Políticas Educacionais da FGV
DGPE, entre outros.

Lançada a II Semana Estadual da Juventude
2020 que será promovida pela Secretaria de Estado da Juventude (Seejuv), do Governo do Estado, no período de 10 a 16 de agosto. Este ano, todas atividades do evento vão acontecer de forma virtual e reunirá diversos nomes nacionais e
de movimentos juvenis, além de uma plataforma com atividades realizadas pelos municípios
maranhenses. A Semana Estadual da Juventude,
tem como objetivo estabelecer que, anualmente, haja essa oportunidade de envolver a juventude em encontros, reuniões e palestras.

Promovido pela XP Investimentos, o Expert
XP, reconhecido como um dos maiores eventos
de investimentos do mundo, será, neste ano,
100% digital e aberto ao público. Com uma extensa programação, a imersão ao mercado ﬁnanceiro, que acontecerá de 14 a 18 de julho,
contará com grandes nomes do segmento mundial, entre eles Earvin ‘Magic’ Johnson, jogador
de basquete e fundador do Magic Johnson Enterprises, Malala Yousafzai e Tony Blair. A
Alphaways e seu time também fará parte do
evento, que está com as inscrições abertas.

CORONAVÍRUS

oimparcial.com.br
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MARANHÃO

LagoadoMatoéoúnico
municípiosemcovid-19
Dos 217 municípios do Maranhão, apenas Lagoa do Mato não contabiliza nenhum caso
de covid-19 que já fez um total de 90.251 casos confirmados e 2.250 óbitos no estado
SAMARTONY MARTINS

As diﬁculdades de micro e pequenas empresas em
conseguir acesso ao crédito oferecido pelos bancos, a
partir da pandemia do novo coronavírus, foi exposta
nesta terça-feira (7) por entidades à comissão mista do
Congresso que analisa as ações do governo no enfrentamento da covid-19.
Segundo presidente da Confederação Nacional das
Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores individuas (Conampe), Ercílio Santinone, cerca de 50%
desse público não têm conta bancária em nome da entidade ou da empresa. “Eles trabalham com a sua conta
bancária pessoal. E outros nem pessoalmente têm conta bancária porque, em função de qualquer contratempo, perderam o seu crédito, foram negativados e ﬁcaram
sem condições de operar qualquer atividade bancária –
às vezes, uma caderneta de poupança, e, às vezes, ainda,
essa poupança está em nome da esposa ou de um ﬁlho
para que não seja bloqueado o pouco de recursos que
consegue colocar nessa conta bancária em função de
tributos que nem sempre conseguiram pagar.”

O

município de Lagoa do Mato, distante cerca de 560 km
da capital maranhense, localizado na mesorregião do
leste maranhense e na microrregião
das Chapadas do Alto do Itapecuru, é
a única cidade do Maranhão que registrou zero caso de novo coronavírus
(covid-19), segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da
Saúde.
De acordo com o site da prefeitura
de Lagoa do Mato, até o momento 32
casos foram notiﬁcados e os mesmos
32 foram descartados. Ainda de acordo com as informações 28 casos estão
sendo monitorados pela secretária de
saúde do município. Ou seja, todas as
pessoas que tiveram contato com pacientes que testaram positivo que retornaram de outra cidade ou outro estado que há casos suspeitos ou conﬁrmados e que não apresentam sintomas, são orientados a ﬁcar em casa.
Desde março quando as primeiras
ações de enfrentamento à covid-19 no
estado iniciaram. A prefeitura de Lagoa do Mato preparou um planejamento estratégico com base nas orientações das autoridades de saúde,
além de um trabalho de conscientização junto à população do município.
Com 11 250 habitantes, de acordo
com o último censo do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE),
Lagoa do Mato limita-se ao norte com
os municípios de Parnarama (68 casos
e 01 óbito) e Buriti Bravo (28 casos e 0
óbito) ao sul com o município de Su-

Micro e pequenos
afirmam que crédito
não tem chegado

LAGOA DO MATO É O ÚLTIMO MUNICÍPIO IMUNE DO CORONAVÍRUS NO MARANHÃO
cupira do Riachão (13 casos e 0 óbito).
No oeste com os municípios de Passagem Franca (74 casos e 0 óbito) e Buriti Bravo e leste, com o município de
São Francisco do Maranhão (14 casos
e 0 óbito).
Criado através da lei estadual número 6.136, de 10 de novembro de
1994, o município foi desmembrado
de Passagem Franca. A população vive basicamente da agricultura de subsistência com o cultivo principalmente de arroz, feijão, milho e mandioca,
da agropecuária e um pouco de artesanato. A vegetação possui pastagens
naturais, ainda com grandes áreas de
babaçuais, planta típica do sertão maranhense, que ainda hoje representa
importante fonte de sobrevivência e
alimentação. Conta ainda com uma
considerável área de cerrado.

Vale lembrar que o Maranhão já
conta com 90.251 casos conﬁrmados
e 2.250 óbitos, Um total de 13.706 casos conﬁrmados estão em São Luís
com 891 óbitos. Seguido de Imperatriz com 4.236 e 213 óbitos e em terceiro lugar no ranking o município de
Zé Doca com 2.238 e 21 óbitos. Quando o estado contabilizou no último
dia 30 de junho, o secretário de Estado
da Saúde, Carlos Lula fez um alerta sobre o avanço da doença tanto na capital quanto nas demais regiões. “Já são
80 mil casos conﬁrmados de covid-19
no Maranhão. Não são números, são
pessoas. Fazemos a nossa parte investindo em hospitais, leitos, testes e distribuição de Equipamentos de Proteção individuais (EPIs) para os proﬁssionais de saúde. Faça a sua: use máscara!”, alertou Carlos Lula.

Câmara de Imperatriz é orientada a anular contrato

Ainda segundo presidente da Conampe, a pandemia
do novo coronavírus mostrou “as mazelas do segmento,
como a evidência de que falta tradição em operações
bancárias”. “Estamos vendo ainda que toda essa linha
de crédito não conseguiu chegar à microempresa ou ao
MEI [microempreendedor individual]. Ela pega sempre
a pequena empresa ou a que tem um pouco mais de faturamento, que tem tradição bancária, em que nenhum
dos sócios está negativo. Então, foi feita uma seleção de
pequenas empresas que já operavam com o banco e essas conseguiram acessar o crédito. Aquelas que não
operavam com o banco ou que não tinham tradição,
não tinham feito empréstimos, não tinham limite préaprovado, essas não têm conseguido os recursos”, disse
Santinoni.
Crédito nas cooperativas
Pelas cooperativas, Ênio Meinen, da Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB), destacou que na comparação do intervalo de abril a junho deste ano, período
agudo da pandemia, com o mesmo intervalo de 2019, a
carteira de crédito das cooperativas para esse público
teve uma expansão próxima de 30%. “A explicação basicamente tem a ver com o fato de os empresários reunirem uma dupla condição: eles são clientes e donos ao
mesmo tempo das cooperativas. Essa circunstância,
além de facilitar o acesso ao crédito – conforme eu já falei –, também desonera substancialmente esses associados, donos dos empreendimentos, com relação a custos
de abertura de crédito, custos com seguros e tarifas”,
destacou.
Apesar disso, o representante da OCB lamentou que
apenas 10% dos empreendedores têm batido às portas
das cooperativas para procurar crédito nesse período.
As cooperativas, aﬁrmou, respondem hoje por 10% do
crédito total destinado ao pequeno negócio no Brasil e
há um potencial evidentemente de expandir essa representatividade.
“É fundamental, dado especialmente o tempo que as
instituições levaram para colocar no ar, enﬁm, fazer
adaptação dos seus sistemas operacionais e seus sistemas tecnológicos, que haja prorrogação do Pese [Programa Emergencial de Suporte a Empregos], é uma proposta que já está em discussão no âmbito da conversão
em lei da Medida Provisória”, lembrou Menien.
Outro lado
O diretor de Fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, garantiu que o crédito vai começar a
chegar para as micro e pequenas empresas brasileiras a
partir da segunda quinzena de julho. “Os bancos privados têm todo o interesse em emprestar. Com os programas de risco compartilhado, a sociedade vai perceber o
crédito chegando a partir da segunda quinzena de julho”.

DE ACORDO COM O MPMA, O CONTRATO ASSINADO PELO MUNICÍPIO TEM VÁRIAS INCONSISTÊNCIAS
Ministério Público do Maranhão
expediu Recomendação à Câmara
Municipal de Imperatriz orientando a
anulação de contrato com empresa
para realização de 1.200 testes de Covid-19 para servidores e familiares da
instituição. De acordo com as investigações da 1ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Probidade
Administrativa, foram encontradas
várias irregularidades e possíveis
fraudes na Dispensa de Licitação que
gerou um contrato no valor de R$
144.000,00. São várias inconsistências
em desacordo com a Lei de Licitação
(Lei nº 8.666/93), dentre elas, a inexistência do Termo de Referência ou Projeto Básico, habilitação da empresa
contratada, documentação inválida
fornecida pela empresa e pesquisa de
preço realizada fora do prazo que exige a Lei.
A empresa não consta na base de

dados da Receita Federal, não há servidor designado para atuar como ﬁscal de contrato e há um sobrepreço na
contratação de R$ 82.335,00, tomando como parâmetro o preço praticado
em outras aquisições similares realizadas por municípios da região.

de realizar qualquer

Dos pedidos

O prazo para que a Câmara de Vereadores informe à Promotoria da Probidade Administrativa sobre as providências adotadas é de cinco dias.

O MPMA orienta que a
Câmara anule o
contrato, obtenha todos
os valores
eventualmente pagos à
empresa e se abstenha

pagamento à
contratada.

Além de todos os indícios de irregularidades, o Ministério Público destaca que fornecimento de testes a pessoas que não fazem parte do quadro
de servidores da Câmara constitui violação aos princípios da moralidade,
impessoalidade e eﬁciência, pois permite despesa do erário para atender
ﬁnalidade estranha ao interesse público.

Souza disse ainda que os bancos demonstraram
“aversão” à concessão de empréstimos para microempresas a partir do mês de maio e, por isso, o incentivo ao
crédito passou a depender da atuação do estado. “Esse
arrefecimento é natural e decorre da ampliação da aversão ao risco por parte das instituições ﬁnanceiras. Diante desse quadro, o novo impulso ao crédito passa a depender de um esforço ﬁscal por parte do estado, assumindo ou compartilhando o risco com as instituições ﬁnanceiras”, destacou.
O diretor do Banco Central avaliou que a partir deste
mês os Programas Nacional de Apoio às Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e o Emergencial de Acesso ao Crédito – conhecido como FGI – devem
ganhar força e começar a trazer mais resultados.
O diretor também comparou a crise econômica provocada pela covid-19 à enfrentada pelo mundo em 2008.
De acordo com ele, todas as medidas tomadas pelo Banco Central para garantir a liquidez já impulsionaram em
R$ 175 bilhões o mercado de crédito. “Os esforços das
medidas de liquidez e de crédito são compatíveis com a
severidade da atual crise. Em três meses já implementamos o total do realizado na crise ﬁnanceira internacional de 2008. Nosso esforço monetário e ﬁscal é incomparável com o de outros países emergentes e supera
grande parte do de países avançados”, disse.
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NOVAS DATAS

Confira o calendário
das eleições de 2020
SAMARTONY MARTINS

O

s pré-candidatos a prefeitos
e a vereadores no Maranhão
deverão ﬁcar atentos aos
prazos do calendário eleitoral das eleições municipais de 2020
que foram adiados para novembro
por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19).
De acordo com a Emenda Constitucional 107, que foi promulgada no
último dia 2 de julho, os dois turnos
das eleições serão realizados nos dias
15 e 29 de novembro. As datas anteriores eram 4 e 25 de outubro. O Congresso poderá ﬁxar novas datas em cidades com muitos casos da covid-19 a
pedido da Justiça Eleitoral, mas as
eleições não poderão ultrapassar a
data limite de 27 de dezembro para
assegurar que não haverá prorrogação dos atuais mandatos. A data da
posse permanecerá a mesma: 1º de janeiro de 2021. A Emenda também
adia todas as etapas do processo eleitoral de 2020, como registro de candidaturas e início da propaganda eleitoral gratuita.
Negociação – As regras foram negociadas com o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) que, desde o início da
pandemia, discutiu o adiamento das
eleições para evitar aglomerações e
garantir o processo democrático. A
Emenda Constitucional é resultado
da PEC 18/20, do senador Randolfe
Rodrigues, que foi votada em duas semanas pelas duas casas.
No Maranhão, o desembargador
Tyrone Silva, presidente do TRE,
acompanhado do diretor-geral Gustavo Vilas Boas, reuniu-se em 16 de junho, com os secretários de Tecnologia

da Informação, Judiciário, Tecnologia
da Informação e Gestão de Pessoas,
além de coordenadores e assessores,
para alinhar informações acerca do
planejamento das eleições 2020 que,
por ora, permanece cumprindo o calendário eleitoral vigente. Tyrone Silva
na época aﬁrmou que o fundamento
maior da reunião foi promover uma
interação entre todos os envolvidos
mais ainda nesse trabalho das eleições. O desembargador informou que
criou um Comitê (Portaria 605/20)
para estudar a retomada progressiva
dos trabalhos de forma presencial,
observadas as ações necessárias para
a prevenção de contágio pelo covid19.
O cronograma de execução do que
estava planejado segue mantido pela
Justiça Eleitoral em todo o país, mesmo com a pandemia, seguindo todos
os cuidados sanitários. Um exemplo
deste trabalho é a manutenção preventiva das 18.825 urnas eletrônicas
que o Tribunal Regional Eleitoral tem
em sua central de armazenamento,
atualmente localizada no bairro do
São Cristóvão, em São Luís, capital.
Lá, elas seguem em manutenção enquanto aguardam deﬁnição de quando poderão ser enviadas aos 217 municípios maranhenses.

A seguir as principais datas
alteradas com a PEC:
A partir de 11 de agosto:
As emissoras de rádio e televisão ﬁcam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por
pré-candidato.
15 de agosto:
Prazo para servidores públicos que
vão concorrer se desincompatibilizar.

31 de agosto a 16 de setembro:
Realização das convenções partidárias para deﬁnição de coligação e
escolha dos candidatos. As convenções poderão ser por meio virtual.
26 de setembro:
Último dia para registro das candidaturas; início do prazo para que a
Justiça Eleitoral convoque partidos e
emissoras de rádio e TV para elaboração do plano de mídia.
Após 26 de setembro:
Início da propaganda eleitoral, inclusive na internet.
9 de outubro:
Início da propaganda gratuita em
rádio e televisão.
27 de outubro:
Divulgação de relatórios pelos partidos, coligações e candidatos discriminando os recursos recebidos do
Fundo Partidário, do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha e
outras fontes, bem como os gastos realizados.
15 de novembro:
1º turno das eleições
29 de novembro:
2º turno das eleições
Até 15 de dezembro:
Encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das prestações de
contas das campanhas dos candidatos.
18 de dezembro:
Prazo ﬁnal para diplomação dos
candidatos eleitos, salvo nos casos em
que as eleições ainda não tiverem sido
realizadas.

MUDANÇA NO MPMA

EmpossadanovadiretoradaEscolaSuperiordoMP

Eleição desengonçada
Quantos candidatos a prefeito dos 217 municípios do Maranhão terão o registro homologado no Tribunal Superior Eleitoral
(TSE)? Ninguém arrisca sequer dar palpite. Quantos disputarão a
prefeitura de São Luís, capital do Maranhão? Também não é certeza nem dentro nem fora das organizações partidárias. Já o eleitorado, a estas alturas da pandemia do coronavírus está muito mais
preocupado em salvar a vida do que gastar tempo debatendo sobre nome que se propõem concorrer à sucessão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior.
O governador Flávio Dino, um inédito aliado do prefeito de São
Luís por um período de décadas, também não entra no debate da
eleição municipal nem na capital nem nos municípios do interior.
Sua robusta participação em debates políticos está centrada na
eleição presidencial em 2022, na crise do coronavírus e nas críticas sempre cáusticas ao governo Jair Bolsonaro. Se Dino vai disputar a Presidência, também é impossível fazer conjecturas agora. Mas o discurso e a postura do único governador eleito pelo PCdoB na história do Brasil não deixam dúvidas de suas verdadeiras
intenções.
Como a pandemia do coronavírus emborcou o mundo, mudou costumes e fez a economia se derreter que nem as calotas do
Polo Norte, tudo que vier no pós-pandemia em termos políticos
será com inúmeras inovações. Até o comportamento dos candidatos municipais em 2020 será outro, assim como o relacionamento com os eleitores, perante o novo regramento eleitoral redeﬁnido pelo Congresso para adequar às exigências da covid19.
Hoje, o enxame de pré-candidatos a prefeito já bate ao redor de
milhares pelo país afora. Porém, todos sabem que uma boa parcela deles vai ﬁcar pelo caminho das urnas.
No âmbito do TSE, conforme comunicado do presidente Luiz
Roberto Barroso, todos os prazos eleitorais previstos para o mês
de julho serão prorrogados em 42 dias – proporcionalmente ao
adiamento da votação de 5 de outubro para 15 de novembro (1º
turno) e 29 (2º turno). Assim, o Congresso alterou algumas datas
importantes e indicou que as demais serão prorrogadas de forma
proporcional. Já na parte do eleitor, há uma possibilidade inerente à crise sanitária, de que as eleições de 2020 poderão sofrer um
revés em termos de comparecimento às urnas. Mesmo com o voto
obrigatório, a multa, no entanto, pode ser vista como compensatória diante do risco de contágio da covid-19 no dia do pleito.

Pragmático (1)

Ao ser entrevistado no programa Roda Viva, segunda-feira passada, o ex-presidenciável do PT Fernando Haddad soltou uma risada, quando foi perguntado sobre o que acha vir a ser colocado
como o vice de Flávio Dino na disputa de 2022.

Pragmático (2)

Haddad perguntou em seguida em qual partido Flávio Dino
estará. Como o PCdoB é nanico perante o grandalhão PT, o exprefeito de São Paulo deixou no ar que Dino tanto poderia voltar
ao PT, sua origem política, ou ser o seu vice, caso ﬁque onde está.

Estratégia de líder

O deputado federal Eduardo Braide mantém a estratégia de
sair dos holofotes, em razão de sua posição confortável de líder
absoluto nas pesquisas até aqui realizadas em São Luís. Mas realiza um trabalho formiguinha, nos bastidores e junto às comunidades. E se poupando para o tempo certo da campanha.

“Estou per feitamente bem”

Do presidente Jair Bolsonaro ao anunciar que testou positivo
para o covid-19, mas antes, 2ª feira, tomou azitromicina, coloroquina e sentiu melhora.

Ao comentar em entrevista à TV Difusora a pesquisas
que dão mais de 60% de aprovação do governo Flávio
Dino em São Luís e em Imperatriz, o secretário de Comunicação, Rodrigo Lago disse que no Maranhão “não
se defende o estado mínimo, mas o estado presente na vida das
pessoas”.

1

A PROMOTORA DE JUSTIÇA KARLA ADRIANA HOLANDA FARIAS VIEIRA FOI EMPOSSADA COMO A NOVA DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR
Em cerimônia virtual transmitida
do Centro Cultural, em São Luís, a
promotora de justiça Karla Adriana
Holanda Farias Vieira foi empossada
nesta segunda-feira, 6, como a nova
diretora da Escola Superior (ESMP) do
Ministério Público do Maranhão. Ela
vai comandar a instituição educacional no biênio 2020-2022.
Karla Adriana Vieira é titular da 15ª
Promotoria de Justiça Cível de São
Luís, mestra em Direito Constitucional (Universidade de Fortaleza), doutora em Direitos Humanos (Universidade de Salamanca, na Espanha) e
membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família.
O promotor de justiça Márcio Thadeu Silva Marques citou como avanços de sua gestão à frente da ESMP, de
2018 a 2020, a interiorização das atividades e acessos aos serviços, a dinamização da educação a distância e a
reativação do programa de pós-graduação. Ele também destacou a competência proﬁssional da nova gestora.
“Tenho certeza de que sua experiência nesta ESMP, sempre de sucesso,
além de sua competência acadêmica,
constituirão a bússola a guiar seu ca-

minho de trabalho e realizações cada
vez maiores”. Ao iniciar seu discurso,
Karla Adriana Vieira enfatizou que a
Escola Superior é um ambiente que
estimula a educação como um processo contínuo onde membros, servidores e estagiários do Ministério Público se capacitam para melhor servir
ao povo maranhense.
“Na Escola Superior, é onde se dá o
encontro do Ministério Público com a
ciência. É, também, onde se dará o
encontro nosso com todos, e, aqui,
enfatizo as minorias, pois somos orgulhosamente plurais”, aﬁrmou a nova diretora. Ela informou que a ESMP
terá como foco, em sua gestão, a mulher, o negro, as pessoas com deﬁciência, a população LGBTQ+, os povos
tradicionais indígenas, quilombolas e
demais minorias.
A subprocuradora-geral de justiça
para Assuntos Administrativos, Regina Maria da Costa Leite, destacou a
experiência acadêmica da nova diretora e a sua atuação como promotora
de justiça auxiliar da ESMP nos biênios 2010-2012 e 2018-2020 e como coordenadora de pós-graduação do MPMA. “Desejo-lhe êxito no exercício do

cargo e estou certa de que contribuirá
para o engrandecimento da nossa instituição”.
A opinião foi compartilhada pela
corregedora-geral do MPMA, Themis
Maria Pacheco de Carvalho, que abordou a necessidade de adaptação em
um ambiente de pandemia e de mudanças sociais. “A ESMP é um lugar de
treinamento e aperfeiçoamento e precisamos nos adaptar. Desejo uma boa
administração. Boa sorte e sucesso”.
Em seguida, o presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão (Ampem), Gilberto
Câmara França Júnior, igualmente
parabenizou a nova diretora e aﬁrmou que a entidade de classe está de
portas abertas para contribuir com a
Escola Superior. “Desejo boa sorte e a
Ampem está à disposição para parcerias institucionais”.
Na avaliação do procurador-geral
de justiça, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, ao oferecer boa preparação e espaços de reﬂexão a todos os que integram o Ministério Público, as pessoas
que compõem a sociedade receberão
um melhor tratamento de suas demandas.

2
3

O deputado César Pires (PV) parabenizou ontem o Tribunal de Justiça do Maranhão pela abertura de investigação contra o juiz Sidarta Gautama, da 1ª Vara Cível
da Comarca de Caxias, denunciado pelo parlamentar
em agosto do ano passado.
Segundo Pires, “o magistrado concedeu inúmeras liminares possibilitando a transferência irregular de alunos de faculdades privadas e estrangeiras para o curso
de Medicina da Universidade Estadual do Maranhão
(Uema) em Caxias”.

Assim é Jair

Assim é e assim será. Após quase cinco meses de negar, minimizar e desaﬁar os riscos de contaminação pelo novo coronavírus, Jair Bolsonaro está infectado pelo patógeno que já matou 65
mil pessoas no Brasil e 538 mil no mundo.

Sem perder a pose

Nem por isso Jair perdeu a pose para os seguidores. Aproveitou
para propagar seu medicamento de estimação na crise, a hidroxicloroquina. E tocar na tecla que lhe satisfaz: criticar governadores
de estado pelo isolamento social horizontal.

Lá e cá

Por sua vez, no dia 89 de maio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump também fez o marketing da cloroquina. Ele
disse que estava tomando hidroxicloroquina como medida de
prevenção contra o coronavírus. Automedicação na casa Branca?
Isto é incrível!
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Empresa dos EUA pode
construir refinaria
Além do Maranhão, a empresa pretende construir unidades de até 30 mil barris diários
no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo
DA REDAÇÃO

A

empresa
americana
Oil
Group anunciou que planeja
construir seis reﬁnarias de
pequeno porte no Brasil.
Uma delas pode ser implementada
aqui no Maranhão nos próximos
anos.A empresa pretende construir
quatro unidades de pequeno porte,
com capacidade para 20 mil barris a
30 mil barris diários, que sejam próximas a portos, e duas menores, com
capacidade de produção de 3 mil a 5
mil barris diários, instaladas próximas à produção terrestre de petróleo.
Dentre as quatro maiores, a primeira reﬁnaria está prevista para ser
construída no Porto do Açu, no norte
ﬂuminense, no Rio de Janeiro; avaliase também a construção de duas reﬁnarias desse porte, por conta da viabilidade econômica, no Maranhão e
também no Espírito Santo.
A quarta unidade e as outras duas

reﬁnarias menores ainda não tem localização deﬁnida, mas as possibilidades indicam construção no estado
da Bahia e também Sergipe. O investimento total é de US$ 2 bilhões, a serem aplicados nos próximos sete
anos.
O Governo do Maranhão informou
que o secretário de Indústria, Comércio e Energia (Seinc), Simplício Araújo, intensiﬁca diálogos com a empresa
americana Oil Group. Ainda segundo
o governo, as tratativas acontecem
desde 2017 e no ﬁm do ano passado,
Simplício Araújo esteve na França para conhecer e debater pessoalmente a
viabilidade do projeto com representantes da empresa.
Os portos situados no Maranhão,
possuem uma boa localização geográﬁca, já que se posicionam estrategicamente próximos ao Golfo do México, grandes descobertas da Guiana e
entre potenciais bacias petrolíferas da
margem equatorial brasileira como

Foz do Amazonas, Pará-Maranhão e
Barreirinhas.

Como fazer o teste
diagnóstico pelo
plano de saúde?
O exame laboratorial para detecção do novo coronavírus foi incluído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no rol de procedimentos obrigatórios de
cobertura pelos planos de saúde em março, logo no início da pandemia. Na semana passada, a agência incluiu
também o teste sorológico, que identiﬁca os anticorpos
do vírus.

Reﬁnaria em Bacabeira

Em 2010, o anúncio da construção
da Reﬁnaria Premium I da Petrobras
em Bacabeira, foi vista com bons
olhos por diversos maranhenses, no
entanto, cinco anos depois quem
apostou no empreendimento teve
que lidar com muitos prejuízos.
A proposta inicial é que cerca de 25
mil empregos diretos e indiretos seriam criados no estado com a construção da reﬁnaria. O investimento da
Petrobras nesse empreendimento foi
de R$ 2,7 bilhões. A construção estava
projetada para reﬁnar 600 mil barris
de petróleo leve (do pré-sal) e pesado.
À época, a desistência da construção da reﬁnaria de Bacabeira, segundo a Petrobrás, se deu pela falta de
parceiros e também por um reestudo
das expectativas de crescimento do
mercado de combustíveis.

Segundo a Resolução Normativa da ANS, o teste deve
ser feito quando houver indicação médica e a cobertura
vale para clientes de planos de saúde com segmentação
ambulatorial, hospitalar ou referência. A orientação da
agência reguladora é que o paciente consulte a operadora do plano antes de procurar uma unidade de saúde,
para ser orientado sobre onde realizar o exame ou tratamento da doença.
O exame diagnóstico previsto pela ANS é o do tipo
pesquisa por RT – PCR, com diretriz de utilização, e deve
ser feito em pacientes considerados quadro suspeito ou
provável da doença, de acordo com a indicação médica.
Lembrando que os procedimentos para o tratamento
de covid-19 também são obrigatórios, como consultas,
internações, terapias e exames complementares, de
acordo com a cobertura do plano do beneﬁciário. Internação, por exemplo, não é obrigatória na segmentação
ambulatorial.

Anticorpos

FEMINICÍDIO

Corpo de mulher é encontrado em Paço do Lumiar
O corpo de uma mulher, identiﬁcada como Miranda Martins Silva, que
estava desaparecida desde a última
sexta-feira (3), foi encontrada no município de Paço do Lumiar, na região
metropolitana de São Luís. O principal suspeito de ter cometido o crime
de feminicídio é o companheiro da vítima, que se encontra foragido.
De acordo com informações da polícia, a ﬁlha de Miranda sentiu a falta
da mãe e foi até a residência dela, na
tarde da última segunda-feira (6).
Chegando ao local, a ﬁlha da vítima
sentiu um forte odor. Ela acionou a
Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para realizar a escavação do terreno.
Ainda de acordo com informações
policiais, após ser feita a escavação, a
equipe encontrou o corpo da vítima.
Foram acionados ainda, a Superintendência de Homicídios e Proteção à
Pessoa (SHPP), o Instituto de Criminalística (ICRIM) e o Instituto Médico
Legal (IML).
Com esse caso, o Maranhão registra
29 feminicídios neste ano. No primeiro semestre do ano, foram registrados

O CORPO DE MIRANDA FOI ENCONTRADO EM COVA NO QUINTAL DA PRÓPRIA CASA
28 casos. Comparando com o primeiro semestre de 2019 que fechou com

24 casos, tivemos um aumento de 4
casos no mesmo período de 2020.

Já o teste sorológico para o novo coronavírus, do tipo
pesquisa de anticorpos IgA, IgG ou IgM, que detectam a
presença de anticorpos produzidos pelo organismo
após exposição ao vírus, deve ser feito nos casos em que
o paciente apresenta ou tenha manifestado um dos dois
quadros clínicos relacionados à covid-19.
O primeiro é a síndrome gripal, com quadro respiratório agudo, sensação febril ou febre, acompanhada de
tosse, dor de garganta, coriza ou diﬁculdade respiratória. O segundo é a Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG), que gera desconforto respiratório ou diﬁculdade para respirar, pressão persistente no tórax ou saturação de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente, podendo ter também coloração azulada dos lábios ou rosto.
Segundo a ANS, o exame é feito com amostras de sangue, soro ou plasma. “Como a produção de anticorpos
no organismo só ocorre depois de um período mínimo
após a exposição ao vírus, esse tipo de teste é indicado a
partir do oitavo dia de início dos sintomas”, alerta a
agência.
Este exame foi incluído de forma extraordinária no
Rol de Procedimentos da ANS para cumprir uma decisão judicial.
A ANS orientada que as operadoras disponibilizem
em seus portais na internet as informações sobre o atendimento e a realização do exame, além de oferecer canais de atendimento especíﬁcos para esclarecer seus
usuários sobre a doença.
Desde o início da pandemia, a ANS recebeu 6.347 demandas ou reclamações relacionadas à covid-19. Desse
total, 44,16% foram referentes a tratamento ou exame,
37,21% sobre outros tipos de assistência afetadas pela
pandemia e 18,62% sobre temas não assistenciais. A
agência orienta os clientes a procurarem primeiro a
operadora para resolver qualquer diﬁculdade.

Operadoras

ROSÁRIO

Polícia prende condenado por homicídio
A Polícia Civil do Maranhão, através da Senarc, no município de Rosário, realizou a prisão de um indivíduo
condenado a 16 anos de e 3 meses pelo crime de homicídio qualiﬁcado.
O crime contra a vítima identiﬁcada como Aninoel Caboclo da Silva,
ocorreu no dia 18 outubro de 1998, no
bairro Isabel Cafeteira, na capital maranhense.
Após a realização da prisão, o preso
foi encaminhado para o complexo penitenciário, onde permanecerá à disposição da justiça.

Segundo a diretora executiva da Federação Nacional
de Saúde Suplementar (FenaSaúde), Vera Valente, o setor tem atendido imediatamente as resoluções normativas editadas pela ANS. Porém, as empresas discordam
da exigência dos exames de anticorpos. “As operadoras
de planos e seguro de saúde associadas à FenaSaúde
consideram que a cobertura dos testes sorológicos IgA,
IgG e IgM não é a melhor alternativa para os pacientes
com suspeita de covid, tampouco para o sistema de saúde suplementar. Tais testes não têm a mesma precisão
do exame RT-PCR, considerado padrão-ouro e já coberto pelas operadoras desde março”.
Vera destaca que o monitoramento da qualidade dos
dispositivos diagnósticos publicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária indica que dos 85 testes rápidos já liberados pelo órgão regulador, 44,7% não possuem desempenho de acordo com o alegado pelo fornecedor. “Além disso, conforme mostrou a revista cientíﬁca BMJ, em aproximadamente 34% dos casos os testes
rápidos dão falso negativo”, aﬁrma a diretora.
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FEMINICÍDIO

30 mulheres mortas
este ano no Maranhão
Caso mais recente ocorreu na noite da última segunda-feira (6), quando Miranda Martins Silva,
foi morta e enterrada pelo companheiro em sua residência, em Paço do Lumiar.
POLÍTICA 7

De Jesus

Reservatório do Batatã está em nível máximo
Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema), o reservatório, que não alcançava volume máximo há 10 anos, tem condições de atender o abastecimento de
água para a população de São Luís nos próximos meses de estiagem; em 2015 ocorreu um dos períodos mais críticos, quando operou com menos de 1% de sua capacidade. CIDADES 6

Paulo Soares

Covid-19

Engarrafamentos

Hospitais
ainda não
sentem
aumento
de casos
De acordo com pesquisador e professor da UFMA, segunda onda do
coronavírus em São Luís ainda não é
sentida, mas pode chegar. CIDADES 5

Alerta

Primeira
infância
corre riscos
com a
pandemia

Fluxo de veículos aumenta em São Luís, mesmo com a pandemia, principalmente em avenidas como
a Jerônimo de Albuquerque, onde O Estado registrou trânsito intenso na manhã de ontem (foto). CIDADES 6
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Hospitais ainda não sentem efeitos
de reaceleração de casos de Covid-19
Em análise dos últimos boletins, nota-se redução no total de pacientes internados; professor alerta para
aumento de 400 para 700 casos semanais; segunda onda ainda não é sentida, mas pode chegar
Divulgação

onforme veiculado por O
Estado, nesta terça-feira
(7), a capital São Luís,
deve passar por um processo de reaceleração na taxa de
transmissão da Covid-19, a chamada segunda onda, de acordo
com o professor Antônio Augusto
de Moura da Silva, do Departamento de Saúde Pública da UFMA.
Porém, a taxa de ocupação de leitos ainda é decrescente, tanto na
rede pública quanto na privada,
nesta última, a redução na ocupação de leitos clínicos e de UTI é
bastante expressiva.
No hospital privado São Domingos, quatro mortes por Covid19 foram registadas até o fechamento desta edição - do dia 1° de
julho, até segunda-feira (6). “O
Hospital São Domingos vem registrando, gradativamente, redução no número de pacientes com
suspeita e confirmados; assim
como aumento no número de
altas e de pacientes recuperados”,
ressaltou o hospital, em nota.
No total, 860 pessoas já receberam alta nas unidades, entre
casos suspeitos e confirmados da
doença. Enquanto o número de
internações segue caindo, no dia
1°, 21 leitos de UTI estavam ocupados, já no dia 6, o número caiu
para 19, uma taxa de ocupação
de 57%.
“Passamos de 400 para 700
casos semanais. Esse aumento
ainda é pequeno se comparado ao
pico de 2 mil casos semanais que
já tivemos", explica o professor
Antônio Augusto de Moura da
Silva, em nova entrevista a O Estado. Ainda, segundo o pesquisador, alguns relatos já demonstram
que começou a aumentar o aten-

C

SUBNOTIFICAÇÃO

LEITOS
de UTI e de
enfermaria estão
mais vazios, mas
segunda onda de
Covid-19 não está
descartada

dimento nas tendas das unidades
de saúde. “Como ainda estamos
na fase inicial de uma possível segunda onda, isso ainda não se refletiu no aumento das internações,
mas é provável que nas próximas
semana esse efeito seja sentido
nos hospitais", alerta.
Rede Pública
O número de internações segue

Bombeiros listam
recomendações em
casos de ventania
Moradores devem evitar locais abertos e não se
abrigar debaixo de árvores, durante os ventos
Durante a tarde de segunda-feira
(6), uma chuva breve, porém acompanhada por uma ventania, atingiu São Luís, e provocou alguns estragos atípicos. O fenômeno deixou
diversas casas destelhadas no polo
Coroadinho, incluindo a Vila dos

Frades e Alto do São Francisco. Em
momentos como esse, quando os
ventos atingem uma velocidade excessiva, o recomendável é que os
moradores evitem locais abertos e
não se abriguem debaixo de árvores, segundo o Corpo de Bombei-

decrescente na rede pública, a taxa
de ocupação de leitos 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 caiu todos os dias.
Uma diminuição 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.

ros Militar do Maranhão (CBMMA).
Como explicou o Corpo de
Bombeiros, durante os ventos fortes, a população deve evitar a prática de esportes ou circular pelas
ruas, ou, ainda, se expor em locais
abertos em momentos de qualquer
lazer. E, caso seja necessário, o recomendável é evitar passar sob
cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas e estruturas que não
transmitem segurança, quando estiver transitando em avenidas ou
outras vias públicas. Outra advertência é que as pessoas não estacionem próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Nesse caso, isso deve ser evitado
porque essas torres e placas esta-

rão sob influência dos ventos fortes. “Em caso de tornado de grandes proporções, a melhor forma de
proteção é ficar deitado no corredor interno, próximo ao chão (no
piso mais inferior) e colocar-se debaixo de uma peça do mobiliário
resistente ou de um colchão”, observou o CBMMA.

Nova Onda
O Hospital São Domingos, foi
questionado sobre uma possível
segunda onda da doença na região
metropolitana de São Luís, em
nota, a unidade de saúde ressaltou que, desde o início da pandemia, se prepara, oferecendo à po-

Outras dicas
Ainda de acordo com o Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão,
os moradores não podem, em hipótese alguma, se abrigar debaixo
de árvores ou em frágeis coberturas metálicas, quando estiver
ocorrendo a ventania. Além disso,
devem evitar ficar perto de preci-

pulação, a estrutura e equipe de
profissionais necessários para a
assistência, com o mesmo padrão
de excelência que sempre ofereceu aos pacientes. “Continuamos
prontos, caso haja necessidade de
mais atendimentos”, ressaltou em
nota. O hospital também pontuou
que está tomando medidas para o
controle do contágio no ambiente
hospitalar em suas unidades.

pícios, encostas ou lugares altos
sem proteção, em virtude do risco
de serem arrastados para esses
abismos. As pessoas também
devem revisar a resistência de suas
casas, principalmente o madeiramento de apoio do telhado e a
amarração das telhas no madeiramento, caso exista.
Também é importante, prosseguiu o órgão estadual, fechar bem
as janelas, basculantes, portas de
armários, evitando canalizações
de ventos no interior das residências. “O mesmo para persianas,
cortinas, blecautes para que, no
caso da quebra de algum vidro de
janela, os estilhaços não sejam lançados e espalhados pelo cômodo,

Em nota, a SES afirmou
que, todas as medidas são
tomadas para evitar a
subnotificação no
Maranhão, dentre os
quais: a distribuição de
kits de testagens para que
os municípios possam
identificar e, por
conseguinte, notificar
novos casos positivos
e/ou descartados, além,
da aquisição de mais de
100 mil testes entre
rápidos e RT-PCR, e da
compra recente de 20 mil
testes sorológicos.
Informou ainda, sobre o
estudo sorológico que
será realizado em breve.
“A SES dará início ao
estudo científico em
parceria com a UFMA. A
pesquisa terá início nas
próximas semanas e será
realizada em domicílios
nas 19 Regiões de Saúde
do Estado”, frisou a
secretaria.

A SES, afirmou que adota medidas de controle da transmissão
comunitária como a expansão de
serviços especializados, restrição
de atividades ou flexibilização dos
serviços sempre alinhados ao
comportamento epidemiológico.
Disse ainda, que desde o início
da reabertura gradual das atividades no setor de bares e restaurantes, no dia 27 de junho, já foram
realizadas 40 inspeções, que resultaram em 10 notificações a estabelecimentos ou serviços.

podendo atingir alguém. É necessário, ainda, que os aparelhos elétricos sejam desligados e o registro do gás de cozinha fechado,
evitando agravamentos no caso de
queda de árvore. Também acomodar, sobre o piso todos os objetos que possam cair”, complementou o CBMMA.
E, caso a pessoa esteja fora de
sua residência e for surpreendida
pelos ventos fortes, o recomendável é que se deite em uma vala ou
depressão do terreno fora da estrada, afastado de árvores, postes
ou muros, segundo o Corpo de
Bombeiros.
Íntegra em oestadoma.com/488269
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Maranhão já registrou
30 casos de feminicídio
em 2020, segundo SHPP
Um dos casos ocorreu na noite da última segunda-feira (6) e, segundo a polícia,
a vítima foi morta e enterrada dentro de sua residência, em Paço do Lumiar
Agência Brasil

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

N

úmeros elevados. Trinta
feminicídios já ocorreram
durante este ano no Maranhão, segundo o Departamento de Feminicídio, órgão
da Superintendência de Homicídio
e Proteção a Pessoas (SHPP). No ano
passado, ocorreram 51 casos, enquanto em 2018 foram 45 registros.
A polícia ainda ontem estava tentando prender um homem, identificado como Wagner, suspeito de ter
assassinado e ocultado o corpo da
própria companheira, Miranda Martins Silva, de 47 anos.
A polícia informou que Miranda
Silva estava desaparecida desde o último dia 2 e foi encontrada morta na
noite de segunda-feira (7). O corpo
estava enterrado em uma cova rasa
em uma das dependências da residência da vítima, localizado no Sítio
Natureza, na cidade de Paço do Lumiar. Foi necessário os bombeiros
militares fazerem o resgate e o corpo de Miranda Silva foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no
Bacanga, para ser autopsiado.
Segundo a polícia, o principal suspeito desse crime é o companheiro
da vítima. Ele está desaparecido da
localidade desde o último dia 2. A
equipe da SHPP esteve no local e ouviu algumas testemunhas, mas o caso está sendo investigado pelo Departamento de Feminicídio, que é
coordenado pela delegada Viviane
Fontenelle.
Ainda de acordo com a polícia, a
vítima é mãe dos envolvidos na morte dos dois prestadores de serviço da
antiga Companhia Energética do
Maranhão (Cemar), João Victor Melo e Francivaldo Carvalho da Silva. O

No ano passado, ocorreram 51 casos de feminicídio no Maranhão, enquanto em 2018 foram 45 registros

crime ocorreu durante a manhã do
dia 15 de janeiro do ano passado, no
Sítio Natureza.
João Victor e Francivaldo da Silva teriam ido até esse local para realizar a interrupção de energia elétrica em uma das residências e,
após a realização do serviço, foram
assassinados a tiros dentro do veículo da empresa.
Foragido
Até ontem, a polícia não havia efetuado a prisão de um homem, nome não revelado, suspeito de ter matado a golpes de faca a própria esposa, Crislane Nascimento, idade
não revelada. O assassinato ocorreu
no decorrer da tarde de domingo (5),
no bairro Laranjeiras, na cidade de
Açailândia.
De acordo com a polícia, a vítima
estava ingerindo bebida alcoólica na
companhia de algumas vizinhas
quando foi golpeada no pescoço. Os

socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram
acionados, mas quando chegaram ao
local encontraram a vítima morta.
Outras ocorrências
A polícia ainda registrou durante a
noite da última segunda-feira (6), a
morte de dois moradores de rua, na
Vila Bangu, área da Camboa. De
acordo com a polícia, eles se esfaquearam durante uma briga e a motivação não foi revelada.
Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
foram até o local, mas encontraram
as vítimas sem vida. Os corpos foram removidos para o IML. Até o período da tarde de ontem somente
uma das vítimas havia sido identificada como Gleidson Lucas Reis Santos, de 27 anos.
Também nessa noite foi assassinado Edilson Rodrigues Ribeiro, de
27 anos, na Cidade Verde, em Paço

do Lumiar. Segundo a polícia, a vítima residia na Vila Embratel e foi baleada por dois homens, que estavam
em uma motocicleta. A SHPP está
investigando o caso, mas, até a tarde de ontem não havia registro de
prisão dos acusados. 

FEMINICÍDIO NO MA
Ano 2018

45 Casos
2019

51 casos
2020

30 casos
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Polícia investiga
assassinato de
um presidiário
Interno, de 25 anos, foi encontrado morto no
presídio de Davinópolis, na segunda-feira (6)
A equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoas
(DHPP) de Imperatriz está investigando o assassinato do detento Douglas Barbosa Assis, de
25 anos, ocorrida no último dia
6 dentro da Unidade de Ressocialização de Davinópolis, na
Região Tocantina.
A polícia informou que o interno foi encontrado morto em
uma das celas. O lençol estava
amarrado no pescoço da vítima e
pendurado à grade de ferro de
ventilação externa.
O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML)
de Imperatriz para ser autopsiado e os companheiros de cela são
os principais suspeitos desse crime, inclusive, já foram ouvidos

pela equipe da DHPP.
Pena por latrocínio
O detento Douglas Barbosa cumpria uma condenação de 26 anos
pelo crime de latrocínio (roubo
seguido de morte) e a vítima era
a própria tia dele, Maria Divina.
O crime ocorreu em abril de 2017,
na cidade de Davinópolis.
Ainda de acordo com a polícia,
Douglas Barbosa roubou R$ 1 mil
e dois celulares de Maria Divina.
Segundo a polícia, a vítima
aind sofreu esganamento e levou
socos e chutes na face, na cabeça e nas outras partes do corpo
como ainda foi arrastada por
mais de 10 metros. Ela foi levada
para o hospital da cidade onde
veio a falecer. 

Criminosos são
presos na Grande
Ilha e no interior
As prisões ocorreram nas cidades de Rosário,
Santa Inês e no bairro Cidade Operária, em SL
Criminosos foram presos na
Grande Ilha e no interior do estado. Uma das prisões ocorreu ontem na cidade de Rosário e o detido, nome não revelado, é acusado de homicídio. Segundo a polícia, a vítima foi Aninoel Caboclo
da Silva, em outubro de 1998, na
Vila Isabel Cafeteira, em São Luís.
Também ontem foi preso em
Santa Inês o paraense Francisco
dos Santos Silva, o Nem. A polícia
informou que ele é acusado de latrocínio, ocorrido no dia 13 de
março de 2017, nessa cidade, e a
vítima foi Raimundo Wellington

Sodré Rocha. Francisco ainda é
suspeito de assassinato em Marabá, no Pará.
Ainda em Santa Inês foi preso
Marcos Lopes Pereira, o Moicano,
em cumprimento de ordem judicial pelo crime de roubo, que
ocorreu no ano de 2012.
Na Cidade Operária, na capital,
os militares do 6º Batalhão prenderam em flagrante um homem,
de 37 anos, por tráfico de entorpecentes. Em poder deles, os policiais apreenderam dois tabletes
de maconha, uma moto Fan vermelha, relógio e celular. 

Mundo

OMS vê evidências sobre
transmissão da Covid-19
pelo ar, diz especialista
Segundo Maria Van Kerkhove, principal autoridade técnica da OMS para a
pandemia, a organização analisa a possibilidade de mudar seus protocolos
Agência BrasIL

BRUXELAS
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) reconheceu nesta terça-feira “evidências emergentes” de
transmissão pelo ar do novo coronavírus, depois que um grupo de
cientistas cobrou o organismo global a atualizar suas orientações sobre como a doença respiratória se
espalha.
“Temos conversado sobre a possibilidade de transmissão pelo ar e
transmissão por aerossol como
uma das modalidades de transmissão da Covid-19”, disse Maria
Van Kerkhove, principal autoridade técnica da OMS para a pandemia de Covid-19, em uma coletiva
de imprensa.
A OMS havia dito anteriormente que o vírus que causa a doença
respiratória Covid-19 se dissemina
principalmente através de pequenas gotículas expelidas pelo nariz e
pela boca de uma pessoa infectada
que logo caem no chão.

Maria Van Kerkhove, especialista da OMS, falou sobre transmissão pelo ar

Mas em uma carta aberta enviada à agência sediada em Genebra e
publicada na segunda-feira no periódico científico Clinical Infectious
Diseases, 239 especialistas de 32
países delinearam indícios que, dizem, mostram que partículas flu-

tuantes do vírus podem infectar
pessoas que as inalam.
Atualização de diretrizes
Como estas partículas menores que
são exaladas podem permanecer
no ar, os cientistas exortaram a

OMS a atualizar suas diretrizes.
Falando em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira em Genebra, Benedetta Allegranzi, principal
autoridade técnica de prevenção e
controle de infecções da OMS, disse que há evidências emergentes de
transmissão do coronavírus pelo ar,
mas que estas não são definitivas.
“... A possibilidade de transmissão pelo ar em locais públicos —
especialmente em condições muito específicas, locais cheios, fechados, mal ventilados que foram
descritos— não pode ser descartada”, disse.
“Entretanto, os indícios precisam ser reunidos e interpretados, e
continuamos a apoiar isso”.
Qualquer alteração na avaliação
de risco de transmissão pela OMS
pode afetar seus conselhos atuais
sobre manter o distanciamento físico de 1 metro. Governos, que também contam com a agência para
definir suas orientação, também
precisam ajustar medidas. 

Scott Bigley/Marinha dos EUA

Hospitais de vários condados da Flórida relatam lotação máxima

Hospitais da Flórida
não têm mais leitos
de UTI disponíveis
Unidades de saúde informaram que chegaram a
lotação máxima após novos casos da Covid-19
FLÓRIDA
Mais de 50 hospitais da Flórida
relataram nesta terça-feira (7),
que suas unidades de terapia
intensiva (UTI) atingiram lotação máxima, com o aumento de
casos de Covid-19 no Estado e
nos Eua como um todo.
As UTIs estavam cheias em
54 hospitais espalhados em 25
dos 67 condados da Flórida, de
acordo com dados publicados
na manhã desta terça-feira
pela Agência de Administração
de Serviços de Saúde do Estado. Mais de 300 hospitais

foram incluídos no relatório,
mas nem todos tinham UTIs
para adultos.
Trinta hospitais relataram
que suas UTIs estão com mais
de 90% de ocupação. Em todo
o estado, apenas 17% do total
de 6.010 leitos de UTI para
adultos estavam disponíveis
nesta terça-feira, ante 20% há
três dias, segundo o site da
agência.
Os casos de coronavírus da
Flórida dispararam no último
mês, com a contagem diária do
Estado superando 10.000 infecções. 

EM IMPERATRIZ

Contrato para aquisição de medicamentos é alvo de
recomendação do MP-MA e MPF
A orientação é para que o município de Imperatriz anule o contrato.

ANGRA NASCIMENTO/IMIRANTE.COM
07/07/2020 às 07h18

Ministério Público Federal orienta a anulação de contrato. (Foto: Divulgação)

IMPERATRIZ – Um contrato para aquisição de medicamentos para a Covid-19 está sendo alvo de
recomendação conjunta do Ministério Público do Maranhão (MP-MA) e do Ministério Público
Federal (MPF). Segundo a ação, o procedimento de dispensa de licitação realizado pelo
município, no valor de R$ 4.343.750 foi firmado após o envio de propostas de três empresas e não
considerou o menor valor dos medicamentos, o que teria resultado em uma economia de mais de
R$ 1.504.250 aos cofres públicos.

A empresa contratada, APS Macedo – Ômega Hospitalar, com filial em Teresina, foi selecionada
por apresentar menor proposta para todos os itens com valor global, e não o melhor preço para
cada item. De acordo com a análise da documentação no Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão, não foram observadas algumas determinações como economicidade, competitividade e
isonomia.
Diante disso, Ministério Público Federal orienta a anulação do contrato. O Município de Imperatriz
tem agora cinco dias úteis para informar as medidas adotadas em relação a esse contrato para a
aquisição de medicamentos contra a Covid-19.
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 com o mesmo princípio ativo (Enoxaparina Sódica). A Lei de Licitações,
Lei 8.666/93, proíbe a preferência de compras no serviço público de itens por marca, salvo em
caso de motivo justificável.
Além disso, o Manual sobre Aquisição de Medicamentos para Assistência Farmacêutica no SUS,
do Ministério da Saúde, orienta que os medicamentos não sejam adquiridos pelo nome de
marca/nome fantasia, devendo ser utilizada a DCB (Denominação Comum Brasileira).
Ainda de acordo com os orçamentos, os medicamentos Ivermectina e Zinco 100mg, se adquiridos
com o menor valor, em outra proposta, teriam gerado uma economia de R$ 16.250 na contratação.
Em nota, a Prefeitura de Imperatriz, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disse que
“ocorreu apenas o fornecimento de parcial e por absoluta necessidade e urgência para possibilitar
o tratamento precoce dos pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19, bem como a utilização
desses medicamentos nas unidades de saúde para tratamento dos pacientes internados”.
Citou, ainda, que o momento foi desafiador e de tensão, mas logo que as circunstâncias
emergenciais amenizaram, determinou-se a revisão desses e de todos os contratos referentes ao
enfrentamento da pandemia”, e finalizou dizendo que o referido contrato já foi reincidido no dia 29
do mesmo passado, antes mesmo do recebimento da recomendação.
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MP-MA recomenda que Câmara Municipal de Imperatriz
anule contrato irregular para testes de Covid-19
De acordo com as investigações, foram encontradas várias irregularidades e possíveis fraudes na Dispensa de
Licitação, que gerou um contrato de R$ 144 mil.

DIVULGAÇÃO/MP-MA
07/07/2020 às 15h18

Foto: Sidney Rodrigues/Assimp

IMPERATRIZ – Na última sexta-feira (3), o Ministério Público do Maranhão expediu Recomendação
à Câmara Municipal de Imperatriz orientando a anulação de contrato com empresa para realização
de 1.200 testes de Covid-19 para servidores e familiares da instituição.

Leia também: Contrato para aquisição de medicamentos é alvo de recomendação do MP-MA e
MPF
De acordo com as investigações da 1ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da
Probidade Administrativa, foram encontradas várias irregularidades e possíveis fraudes na
Dispensa de Licitação que gerou um contrato no valor de R$ 144 mil.
São várias inconsistências em desacordo com a Lei de Licitação (Lei nº 8.666/93), dentre elas, a
inexistência do Termo de Referência ou Projeto Básico, habilitação da empresa contratada,
documentação inválida fornecida pela empresa e pesquisa de preço realizada fora do prazo que
exige a Lei.
A empresa não consta na base de dados da Receita Federal, não há servidor designado para atuar
como fiscal de contrato e há um sobrepreço na contratação de R$ 82.335, tomando como
parâmetro o preço praticado em outras aquisições similares realizadas por municípios da região.
Dos pedidos
O MP-MA orienta que a Câmara anule o contrato, obtenha todos os valores eventualmente pagos à
empresa e se abstenha de realizar qualquer pagamento à contratada. O prazo para que a Câmara
de Vereadores informe à Promotoria da Probidade Administrativa sobre as providências adotadas é
de cinco dias.
Além de todos os indícios de irregularidades, o Ministério Público destaca que fornecimento de
testes a pessoas que não fazem parte do quadro de servidores da Câmara constitui violação aos
princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência, pois permite despesa do erário para atender
finalidade estranha ao interesse público.

Covid-19: MP também quer fim de contrato
suspeito na Câmara de ITZ
Publicado em 7 de julho de 2020 por gilbertoleda
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O Ministério Público do Maranhão expediu recomendação à Câmara Municipal de Imperatriz orientando a anulação de
contrato com empresa para realização de 1.200 testes de Covid-19 para servidores e familiares da instituição. De acordo
com as investigações da 1ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Probidade Administrativa, foram
encontradas várias irregularidades e possíveis fraudes na Dispensa de Licitação que gerou um contrato no valor de R$
144.000,00.
São várias inconsistências em desacordo com a Lei de Licitação (Lei nº 8.666/93), dentre elas, a inexistência do Termo de
Referência ou Projeto Básico, habilitação da empresa contratada, documentação inválida fornecida pela empresa e
pesquisa de preço realizada fora do prazo que exige a Lei.
A empresa não consta na base de dados da Receita Federal, não há servidor designado para atuar como fiscal de
contrato e há um sobrepreço na contratação de R$ 82.335,00, tomando como parâmetro o preço praticado em outras
aquisições similares realizadas por municípios da região.
Dos pedidos
O MPMA orienta que a Câmara anule o contrato, obtenha todos os valores eventualmente pagos à empresa e se
abstenha de realizar qualquer pagamento à contratada. O prazo para que a Câmara de Vereadores informe à Promotoria
da Probidade Administrativa sobre as providências adotadas é de cinco dias.
Além de todos os indícios de irregularidades, o Ministério Público destaca que fornecimento de testes a pessoas que não
fazem parte do quadro de servidores da Câmara constitui violação aos princípios da moralidade, impessoalidade e
eficiência, pois permite despesa do erário para atender finalidade estranha ao interesse público.

MP recomenda anulação de contrato em Imperatriz
Por Zeca Soares • terça-feira, 07 de julho de 2020
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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.
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.
Foto: Divulgaçã

MPE ingressa com Representação contra
Eduardo Braide, Marcial Lima e Boi de
Santa Fé
Publicado em 7 de julho de 2020

A promotora eleitoral da 89ª Zona de São Luís, Moema Figueiredo Viana Pereira, ingressou, em 4
de julho, com Representação por Prática Eleitoral Irregular contra os pré-candidatos Eduardo
Braide (prefeito) e Marcial Lima (vereador), além da Associação Cultural Bumba Meu Boi e
Tambor de Crioula Unidos de Santa Fé, que realizou, em 27 de junho, no YouTube, a “Live
Solidária – Boi de Santa Fé”.

A transmissão continha propaganda eleitoral antecipada dos dois pré-candidatos e a divulgação
constante dos nomes destes. Eduardo Braide esteve presencialmente durante o evento. Até a
manhã desta segunda, 6, o vídeo obtinha 8.248 visualizações.
Na Representação, baseada no Procedimento Preparatório Eleitoral nº 03/2020-89ªZE, Moema
Pereira destaca que Braide e Lima promoveram suas pré-candidaturas, vinculando seus nomes a
atividades artísticas e culturais, sob o pretexto de prestar apoio à live, divulgando-a em suas
redes sociais.
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Contrato de R$ 4,3 milhões
da Prefeitura de Imperatriz é
alvo de investigação
07/07/2020 16h30
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Um contrato de R$ 4,3 milhões celebrado pela
Prefeitura de Imperatriz está sendo alvo de
investigação do Ministério Público Estadual.
A gestão de Assis Ramos tem cinco dias úteis
para informar as medidas adotadas em relação
a um contrato para aquisição de medicamentos
no combate à Covid-19, que não levou em
consideração o menor valor para a compra.
Segundo os representantes do Ministério
Público, o Procedimento de Dispensa de
Licitação nº 30/2020, realizado pelo Município
no valor de R$ 4.343.750,00, foi firmado após o
envio de proposta de três empresas e não
considerou o menor valor dos medicamentos, o
que teria resultado em uma economia de mais
de R$ 1.504.250,00 aos cofres públicos.
A empresa contratada, APS Macedo – Ômega
Hospitalar, com filial em Teresina, foi
selecionada por apresentar menor proposta para todos os itens com valor global, e não o melhor
preço para cada item.
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 com o mesmo princípio ativo (Enoxaparina Sódica). A Lei de Licitações, Lei
8.666/93, proíbe a preferência de compras no serviço público de itens por marca, salvo em caso de
motivo justificável.
Ainda de acordo com os orçamentos, os medicamentos Ivermectina e Zinco 100mg, se adquiridos
com o menor valor, em outra proposta, teriam gerado uma economia de R$ 16.250,00 na
contratação.

“Está devidamente demonstrado que a pesquisa de mercado não foi utilizada para obter a maior
vantagem econômica para a contratação, em violação clara do princípio da economicidade. Portanto,
não restam dúvidas acerca da nulidade do certame, ante a violação aos princípios da
competitividade, isonomia e à manifesta possibilidade de danos ao erário” ressalta a manifestação do
MP estadual e do federal.
Na Recomendação, o MPMA e MPF orientam que tanto o Município de Imperatriz quanto a
Secretaria Municipal de Saúde anulem 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.
Também devem ser disponibilizados, se houver, todos os documentos relacionados ao processo de
pagamento, especialmente as Ordens de Fornecimento, Nota de Recebimento com atesto do fiscal
do contrato e o nome do Fiscal do contrato com a respectiva Portaria de Nomeação.
A Prefeitura 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.

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 com o mesmo princípio ativo (Enoxaparina Sódica). A Lei de
Licitações, Lei 8.666/93, proíbe a preferência de compras no serviço público de itens por
marca, salvo em caso de motivo justificável.
Além disso, o Manual sobre Aquisição de Medicamentos para Assistência Farmacêutica
no SUS, do Ministério da Saúde, orienta que os medicamentos não sejam adquiridos pelo
nome de marca/nome fantasia, devendo ser utilizada a DCB (Denominação Comum
Brasileira).
Ainda de acordo com os orçamentos, os medicamentos Ivermectina e Zinco 100mg, se
adquiridos com o menor valor, em outra proposta, teriam gerado uma economia de R$
16.250,00 na contratação.
“Está devidamente demonstrado que a pesquisa de mercado não foi utilizada para obter a
maior vantagem econômica para a contratação, em violação clara do princípio da
economicidade. Portanto, não restam dúvidas acerca da nulidade do certame, ante a
violação aos princípios da competitividade, isonomia e à manifesta possibilidade de danos
ao erário” ressalta a manifestação do MP estadual e do federal.
Dos pedidos
Na Recomendação, o MPMA e MPF orientam que tanto o Município de Imperatriz quanto
a Secretaria Municipal de Saúde anulem 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.
Também devem ser disponibilizados, se houver, todos os documentos relacionados ao
processo de pagamento, especialmente as Ordens de Fornecimento, Nota de
Recebimento com atesto do fiscal do contrato e o nome do Fiscal do contrato com a
respectiva Portaria de Nomeação.
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.

Outra exigência é a realização de pregão eletrônico para a compra de medicamentos.
Caso o Município entenda ser necessário permanecer com a dispensa de licitação, deve
justificar a decisão.

SÃO LUÍS | MPE ingressa com
representação contra pré-candidatos
Eduardo Bride e Maciel Lima por
divulgação indevida durante live

terça-feira, 7 de julho de 2020

julho 07, 2020 | By ricardofarias |

A promotora eleitoral da 89ª Zona de São Luís, Moema Figueiredo
Viana Pereira, ingressou, em 4 de julho, com Representação por
Prática Eleitoral Irregular contra os pré-candidatos Eduardo Braide
(prefeito) e Marcial Lima (vereador), além da Associação Cultural
Bumba Meu Boi e Tambor de Crioula Unidos de Santa Fé, que
realizou, em 27 de junho, no YouTube, a “Live Solidária – Boi de
Santa Fé”.
A transmissão continha propaganda eleitoral antecipada dos dois
pré-candidatos e a divulgação constante dos nomes destes.
Eduardo Braide esteve presencialmente durante o evento. Até na
manhã da última segunda-feira (06), o vídeo obtinha 8.248
visualizações.
Na Representação, baseada no Procedimento Preparatório
Eleitoral nº 03/2020-89ªZE, Moema Pereira destaca que Braide e
Lima promoveram suas pré-candidaturas, vinculando seus nomes a

atividades artísticas e culturais, sob o pretexto de prestar apoio à
live, divulgando-a em suas redes sociais.
Para o Ministério Público Eleitoral (MPE), a exposição em veículos
como YouTube e redes sociais é capaz de influir na percepção do
eleitorado sobre os pré-candidatos, cujos nomes foram destacados
repetidamente durante a veiculação da live.
A Lei das Eleições (Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997) prevê
o pagamento de multa de R$ 5 mil a R$ 30 mil em caso de
propaganda em site de pessoa jurídica quando há prévio
conhecimento.
PEDIDOS
Na Representação, o MPE solicita, liminarmente, que a Associação
Cultural retire o vídeo da live do YouTube que divulgou os nomes
dos dois pré-candidatos. Também pede que Eduardo Braide e
Marcial Lima sejam notificados para apresentarem defesa.
Redação: CCOM-MPMA
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Política
AGENDA
OUTRA
PRORROGAÇÃO
DA PRIMEIRA
PARCELA
PAPOIO
O STO
O pré-candidato ao Senado
Prefeitura de São Luís prorroga

A
Oedisputa
upelo
tvaedrposto
o n
f e(de
d
eprér a) ,l
A
de
om
Fe
d
rex-prefeita
adl ,e p
We
PBDT
para
sexta-feira
(10)t ovencimento
Márcio
Jerry
(PCdoB)
utilizou
candidato
a
vice-prefeito
do
cumpriu
uma
extensa
agenda
Jardim,
Lidiane Leite
da
Silva,
da primeira
e cota
única
do
suas
redesparcela
sociais
para
enviar
pelo
interior
do
Estado
no Braide
último
pré-candidato
Eduardo
IPTU
2020A
Prefeitura
de
São
Luís,
uma
mensagem
de
apoio
mais
conhecida
como
‘Prefeita
final
de semana.
Na sexta-feira
(Podemos)
já está
acirradae
por
meioodacompromisso
Secretaria
Municipal
agradecimento
aos profissionais
à
noite,
foi por
em
Ostentação’
, foi condenada
mesmo
daaFazenda
prorrogou
d
s a úfaltando
d e(Semfaz),
, onde
q u emeses
e srecebido
t ã opara
soe
Chapadinha,
foi
prazo
de vencimento
dapela
primeira
as
convenções.
Pelo
menos,
pelo
grupo
liderado
eximprobidade
administrativa
desdobrando
para
atender
parcela
e cota
única
(com
15%o
dois
políticos
já declaram
prefeita
Ducilene
Belezinha
(PR),
pacientes
e ajudando
a conter
por
desvio
de
R$
1.377.299,77
de
desconto)
do
Imposto
Sobre
aé
que
é pré-candidata
uma
vaga
avanço do coronavírus
no Brasil.
“Nossos
cumprimentos,
gratidão
publicamente
a intensão
de indicar
um
nome.O aprimeiro
Propriedade
Predial
e
Territorial
Urbana
(IPTU
2020),
para
a
próxima
na
Assembleia
Legislativa.
O
ginásio
da
Faculdade
do
Baixo
a c o nque
t r aestão
t a ç ãque,
oempenhados
d além
e u mde
a
estímulo aos
profissionais
saúde
oe deputado
federal
Josimardan
Maranhãozinho
sexta-feira
(10).
Diante
daderrotar
alta
demanda
nosopostos
e também
no
Parnaíba
(FAP)
ficou
lotado
para
presenciar
lançamento
da país.
prénesta
hora
difícil
para
o coronavírus
em
nosso
presidir
o
PL,
ainda
tem
o
domínio
do
Avante
no
Maranhão.
empresa
dede
engenharia
civil
parado
execução
de reforma
de
candidatura
Weverton
na
leste
maranhense.
“Tenho
site para emissão
de boletos,
acidade
gestão
do
prefeito
Edivaldo
Holanda
Gratidão
a médicos,
enfermeiros,
auxiliares
de
enfermagem,
Ele
ensaia
indicar
seu
sobrinho,
o
vereador
Aldir
Júnior.Outro
afinidade
com
o
caráter
de
liderança
de
Belezinha
e
acredito
que
Junior
decidiu
alterar
a
data
de
vencimento,
dando
ao
contribuinte
escolas
sedeque
e daatuam
zona rural
do município.
enfim, adatodos
na rede
de saúde. E viva o SUS!”,
ela
muito
a somar
nos
políticos
que temos
para o
que
articula
a indicação
é o projetos
senador
Rocha,
presidente
umtem
maior
tempo
para emitir
e efetuarRoberto
o pagamento
do
imposto.
escreveu.
Maranhão
para
o país”,
dofilho,
Genivaldo)
Desde
o ano
passado,
a destacou.(Blog
Prefeitura
temseu
realizado
o lançamento
do
PSDB.
Oeindicado
seria
novamente
Roberto
Rocha
digital
do
IPTU.Tereza-Blog)
ESPECULAÇÃO
PRORROGADO
Júnior.
(Silvia

Por solicitação do presidente

As especulações sobre a
da Federação
Municípios
MPMA
E PREFEITURA
DE SÃOdos
LUÍS
DE
VOLTA
ida
do
prefeito
São
José
de
Após
terdo
passado
um
período
do Estado
Maranhão,
Erlanio
A doação
dede
um
prédio,
na
P SO L

de
cento
eLisboa,
vinte
um
dias de
Xavier,
o presidente
do
Tribunal
Praça
João
no
Centro
O
Par
tido
Socialismo
Ribamar,
Luís
Fernando,
parae
licença,
opara
vereador
SilvinoNonato
Abreu
de
Contas
do
Maranhão,
São
Luís,
o
Ministério
Público
Liberdade – PSOL decidiu
(PRTB)
reassumiu
opor
seu
mandato
uma
secretaria
do
Governo
do
Lago,
prorrogou
30
(trinta)
do
Maranhão
instalar
Promotorias
participar
do pleito
de outubro
ontem,
com
aum
reabertura
dos
dias
o
prazo
para
apresentação
de
Justiça,
foi
dos
temas
da
Estado
aumentam
e podem
se
próximo
com
candidato
próprio
trabalhos
da
Câmara
de contas
referente
aoMunicipal
exercício
reunião
realizada
na manhã
desta
São
Luís.
candidato
ade
prefeito
de
São
Luís.
O nome
para
o período
após
de 2019 em virtude de todasconfirmar
as
situações
de
contingência
terça-feira,
7, Silvino
entre
o éprocuradorageral
d edecorrência
p
u tjustiça,
a d opara
eEduardo
sda
t arepresentar
dpandemia
u a l.Jorge
Em
enfrentadas
pelos
municípios
em
mais
cotado
de
o carnaval. A nova Secretaria de
Projetos
Especiais
pode sero
sua
primeira
manifestação,
mundial do coronavírus. Para Erlanio
Xavier,
prefeito
de Igarapé
Hiluy
e o esquerda
prefeito
de São
o
parNicolau,
tido do
de
na
PRTB
afirmou
que
oGrande,
destino
Luís
Fernando.
OAparlamentar
nome
de
Luís
Fernando
pode
ade
medida
se Júnior.
fez necessária
diante
das
dificuldades
Luís,
Edivaldo
Holanda
proposta
é
que
sejam
instaladas,
sucessão
é
do
advogado,
jornalista,
professor
e
ex-militante
está de volta com mais disposição para dar continuidade ao trabalho
que
os profissionais
de contabilidade,
auditores
municipais
inicialmente,
Promotorias
de Defesa
do Consumidor
egoverno
do Cidadão.
ser
mais
um nome
técnico
que
deve
somar
aocompromissos
doe
que
desenvolve
no
Legislativo,
“cumprindo
com os
do
PT,
Franklin
Douglas.
procuradores
estão
encontrando
para
cumprir
prazos.
“Trata-se
de
uma
área
com
acesso
mais
simples
para
a
população
que assumimos com a sociedade, dando prosseguimento a luta pelo
governador
Flávio Dino
para ojustamente
segundo mandato.(ST)
que estar
utilizadatransporte
estarmelhorias
na regiãoe
bem
população,público,
e contribuindo
parapor
buscar
FORTALECENDO
central
da
capital.
Nosso
foco
é
facilitar
cada
vez
mais
o
contato
da
soluções
para
os
problemas
que
enfrentam
o
município”,
completou
CO N Tcom
I NoUA
deputado
federal e prépopulação
Ministério Público”,Oavaliou
Nicolau.
ele.(Blog
do Clodoaldo)
INDICAÇÃO
O deputado
estadualde
e précandidato
a prefeito
São
Luís,
Eduardo
Braide,
recebeu
candidato
a
prefeito
em
São
Atento
às necessidades
SENAI-MA RECUPERA
RESPIRADORES
ENCONTRO
comOalegria
as
filiações
dos
S
i
s
t
e
mJúnior
a F I E M(PCdoB)
A , ppréor
Luís,
Duarte
dos
Omunicípios
d e p uoficiais
t a dmaranhenses,
o Zé
Inácio
candidatos
a
vereador
intermédio do SENAI/MA,
esteve
neste
sábado
(04)
em
declarou
em
entrevista
ao
Assembleia
de
Deus,
Pastor
oda
deputado
entregou
osestadual
dois
prWendell
imeiros
São
Paulo,
SP,
para
participar
do
Fábio
colega
jornalista
Thiago
Bastos,
r e s p i rLeite
a dNacional
o ree sDomingos
m do
e c âPartido
n i cPaz,
os
Encontro
Lages
(PMN)
encaminhou
no
Podemos,
ocorridas
nesta
totalmente
e
que
ainda
é recondicionados
um dos
nomes
da
dos
Trabalhadores
(PT).
O evento
semana. “O trabalho do Pastor Fábio
e dopara
Domingos
Paz
junto
à
Indicação
ao
secretário
de
prontos
uso,
provenientes
centenas
de pessoas
nae
sigla
para
a disputa
majoritária
deste
ano
naLuís
cidade.
Apesar
de
igreja,
agrega
ao nosso
projeto reuniu
de
uma
São
mais
humana
da Secretaria
Municipal
deFelipe
Saúde
Casa
Portugal,
ponto histórico
da
Estado
da Educação,
com atenção aparente
para todos”,
afirmou
Braide.
transparecer
alinhamento
com
a direção
comunista,
de Caxias,
que
estavam
sem
militância
de
esquerda
da cidade.
Camarão,
solicitando
a aquisição
de
para
os
funcionar.
equipamentos,
O ônibus
grande
momento
do
o parlamentar
apontou
indiretamente
queOs
oescolares
seu
futuro
ainda
RESPIRADORES
evento
foi
a
escolha
de
Lula
no
total
de
sete,
passaram
por
uma
análise
técnica
e
posterior
municípios
de Itapecuru-Mirim,
está em aberto.
(Gilberto Leda) Araioses,
O d e p uAxixá,
t a d o Anajatuba
e spartido,
tadual
como
candidato à mediante
Presidência
da Republica
recondicionamento,
viabilidade
técnica. pelo
Do total,
cinco
Wellington
do
Curso
(PSDB)
eoequipamentos
Arari.
candidato foi
escolhido
por
aclamação
pelos
delegados
aguardam a reposição de peças. A iniciativa integra
assinou
ofício em
que
destina
presentes
no
Encontro,
reafirmando
o discurso
partido
de
o projeto
nacional
do SENAI
“+ Manutenção
de do
Respiradores”,
G
U
E
R
R
A
p a r tplano
e d e C,s não
u a s existe
e m eplano
ndas
que
“não
existe
plano
B,
não
existe
uma rede voluntária em todo o Brasil para realizar a manutenção
parlamentares
sistema
Z,deoDECLARAÇÃO
nosso planomecânicos
é L de Lula
presidente”,
afirmou
oao
ator
Sergio
Uma
tentativa
do
deputado
respiradores
que
estão
semde
uso,
a fimdo
de
ajudar
no
público
saúde
Maranhão.
Mamberti,
que
conduziu
o
cerimonial.
tratamento de pacientes com a COVID-19.
federal
Bira
do
Pindaré
para
O
presidente
Jair
Bolsonaro
O valor de R$ 50 mil será aplicado
assumir
o comando
estadual
na aquisição
de respiradores,
disse,
em
declaração
ao
MARCO
SANEAMENTO
quePROPAGANDA
deverão serLEGAL
utilizadasDO
nasdo
unidades
de terapia
intensiva
PSB
acabou
por
gerar
uma
lado
autoproclamado
Prevista
como
D
edo
f ionparlamentar
id
a auma
s conecessidade
l idestacou
g a çõ e s
do estado. Após a assinatura do
ofício,
guerra
interna
entre
ele
edo
o
partidárias
para
a disputa
básica
para
a
sobrevivência
humana
que o momento requer ações em
defesa
pre
s i d e de
n t quem
e i n tmais
e r i nprecisa,
o da
Governo
Maranhão,
agora
com dignidade,
aauniversalização
ainda mais agora em que se vivencia
nodo
país
pandemia
do
prefeito
de
Timon,
Luciano
ocorre
a preparação
para
Venezuela,
Juan éGuaidó,
quea
do saneamento
ainda
uma
novo coronavírus.
Leitoa.
Atual comandante dobatalha
partido eletrônica
no maranhão,
na
tvLeitoa
e no
meta
distante
de
ser
alcançada.
arádio.
esquerda
gosta
tanto que
de
Flávio
Dino
(PCdoB),
conseguiu
reverter a tentativa de
Bira,
mas o
clima
ficou tenso
Diariamente,
nos
deparamos
com
AÇÕES
aglutinou
16
partidosabandono
em torno de
pobres
que
ossocialistas.
multiplica.E pode,
cenas
de semana,
completo
e
entre dos
dois
inclusive,
ter consequências
Esta
a deputada
sua
aliança
terá
o
maior
da
descaso do poder públicotempo
para com
na candidatura de Bira a prefeito
de São
Marco
estadual
Dra.Luís.(Blog
Thaiza Horetegal
propaganda
dia ele
a sociedade. Aeleitoral.
situaçãoPor
dramática
aparecerá
por
quase
12
minutos
(PP)
voltou
suas
ações
legislativas
VISITA
Deça)
de muitos municípios brasileiros é
na televisão e no rádio dos maranhenses,
levando em contade
o
paraineficiente
o isso
desenvolvimento
fruto
de
vários
anos
de
gestão
pública
que
resultaram em
tempo de inserções de 30 segundosOquervão
ar
de
segunda-feira
esistemas
p r e s ede
ndrenagem
tante
de acesso
à água,
esgoto
a agosto.
céu
aberto,
iniciativas
visando
ao
combate
afalta
domingo,
a partir
do dia
31 de
No total,
ele terá
direito a
F
R
E
N
T
E
urbana
ineficientes.
As
consequências
desse
cenário
ficam
ainda
maisA
do COVID-19, da
no Assembleia
Maranhão.
23 inserções por dia.
institucional
evidentes ao longo da pandemia primeira
do Utilizando
novo coronavírus.
Em
algumas
as redes
sociais,
medida
foi solicitar,
regiões mais vulneráveis, nem o princípio
básico
deAmapá
prevenção,
que
Legislativa
do
(Alap),
porFISCALIZAÇÃO
meio de Indicação, aos poderes
Executivos,
Legislativo
e
a senadora
Gama
é a higienização das mãos, pode ser
aplicado em Eliziane
virtude da falta
de
Judiciário,
que
dediquem todos
os
meios
de
comunicação
Te
v e i nElpídio
í cdecidiu
io
oAmanajas,
n t eentrar
m n ae
acesso à água
tratada.
em
Brasília,
(Cidadania)
Escolacampanhas
Superior de
Controlee
plataformas online para disseminar
educativas
no
debate
as Tribunal
eleições
Externo
(Escex)
do
conheceu
aspara
dependências
da
medidas
de prevenção
do coronavírus.
AUMENTO
DOS
PREÇOS
de
Contas
do
Estado
( TCEpresidenciais
em 2022.
A
O deputado estadual
Marcos
MA) a capacitação
promovida
Assembleia
Legislativa do Maranhão
(Alema),
por
conta
da
EMENDA
Caldas
(PTB)
denunciou,
na
sessão
maranhense
entende quede
o
peloO Banco
Interamericano
vereador
Ricardo (7),
Diniz
plenária
desta
terça-feira
o
Desenvolvimento
(BID).
Durante
entrega
do
novo
prédio
da
Alap,
que
será
inaugurado
em
momento é de diálogo e defendeu
uma
ampla
(Sem
Partido),
através
de para
uma
aumento
dosfrente
preços
de materiais
quatro
dias,
um
grupo
de dez
emenda
parlamentar,
destinou
de
construção,
que
ele
considerou
as próximas
eleições
gerais.
A senadora
abril.
Amanajas
esteve com
o deputado
Adriano
eque
dissea
auditores
doentende
TCE(PV)
receberá
cerca
de R$principalmente
100regras
mil reais
para
albusivos,
os
treinamento
nas
que
vão
democracia tem sido atingida e
por
esse
motivo
é
necessário
o
combate
ao
Coronavírus.
de tijolo,
einternacionais
cimento.da
OO
que
a visita
aconteceunos
por
indicação
doferro
ex-presidente
orientar
as fiscalizações
contratos
financeiros
anúncio
foi
feito
através
das
parlamentar
informou
que
o
um debateentre
sobreo uma
ampla
para maranhenses.
2022, assim como
celebrados
BID efrente
entidades
estatais
redes
sociais
doAmapá.
parlamentar.
República, José Sarney, que foi
senador
milheiro
dopelo
tijolo,
por exemplo,
tem proposto o governador do Maranhão,
Flávio
Dino
(PCdoB).
“Destinei
no
dia de
hoje
o
valor
subiu mais de 30%, “sem qualquer
motivo
justificável”.
Caldas
de
100
mil
reais
para
o
combate
ao
Coronavírus
na
Ilha
de
(blog
Jorge
Aragão)
solicitou ao Procon/MA, à Comissão de Obras da Assembleia eSão
ao
Luís.
QueroPúblico
parabenizar
30 investiguem
vereadores que
assimpraticados
como eu
Ministério
Estadualosque
os preços
tiveram
atitude”,
no setor adamesma
construção
civil.disse.

Deputado
César
Pires
elogia
TJ porpara
Maranhão
terá
seis
candidatos
a
Deputados
com
processos
Mais
de 17
milhões
demilhões
eleitores
Vereadores
destinam
R$ 3,1
governador
eleições
2018
criminais:
Maranhão
abrir
investigação
contra
juiz
já baixaram
odo
e-Título
combater
H1N1anas
elista
COVID-19
emdeSãoCaxias
Luís

O PCO
e mostra
o Novo
disputarão
as eleições
majoritária
ena Justiça.
Levantamento
pelo
todos
osnão
processos
criminais
e crimesfeita
eleitorais
aos presidente
quais osvia
parlamentares
respondem
“Gildásio
foiG1 um
grande
amigo
de
longas
datas,
gratuito
dispensa
acompanheiro,
impressão
da segunda
do
eleitoral.
AAplicativo
iniciativafeitopioneira
tratou-se
de
uma
articulação
pelo
da título
Câmara
Municipal,
proporcionais
noos Estado
Gilvereador
Cutrim (PDT),Osmar
JosimarFilho
Maranhãozinho
(PR)
eque
Juniorcontou
Lourençocom
(PR) são
que respondem
a processos
no MA;parlamentares.
eles negam os crimes
(PDT),
e
o
apoio
de
todos
os
demais
sempre
presente
nas
nossas
lutas
eleitorais.
”
Levantamento feito pelo
va indígena do Alto Turiaçu

Fechadas as convenções
G1
mostra
quehomologaram
três
deputapartidárias
que
O
deputado
César
Pìres
Os
31 vereadores
de São
as
candidaturas
ao
Governo
dos
federais
do
Maranhão
usou
a
tribuna
da
Assembleia
LuísEstado,
adotaram
um
do
foram
definidos
os
respondem
hoje
a posicionaprocessos
Legislativa
nesta
mento
coletivo
eterça-feira
decidiram
seis
nomes
que
disputarão
os
criminais
na Justiça. o Tribu(7)
para
parabenizar
destinar
ao
Município, cada
votos
dos
maranhenses.
São,
ao
todo,
50 emenparlaum,
100
mil
em
Flávio
Dino
(PCdoB)
nal
deR$Justiça
do
Maranhão
mentares
réus
no
país
– o
governador
Flávio
Dino,
das,Oabertura
totalizando
um aporte
pela
de investigação
candidato
à
reeleição,
terá
que
representa
do totala
financeiro
de R$10%
3,1 milhões,
contra
ocoligação
juiz Sidarta
Gautama,
maior
na
para
novos
investimentos
de parlamentares na disputa
Câmara
da
1ªações
Vara de
Cível
daconta
comarca
ao
Flávio
emgoverno.
combate
e com
pre(513).
ovenção
apoio
do
PCdoB,
PRB,
PDT,e
de
Caxias.
Denunciado
pelo
aos
vírus
H1N1
É aPT,
quarta
vez
que
o G1
PPS,
PSB,em
DEM,
PR,
PP,
COVID-19.
parlamentar
agosto
do
realiza
essePTC,
tipoPPL,
de Avante,
levanPTB,APROS,
iniciativa
pioneira
traano
passado,
o2015,
magistrado
Patriotas
Solidariedade.
O
tamento.
38 dos
tou-se deeEm
uma
articulação
concedeu
inúmeras
liminares
candidato
também
aparece
513
deputados
respondiam
a
feita pelo presidente da Câcomo favorito
natransferência
disputa,
em
possibilitando
algum
de a
ação
penal.
Em
mara tipo
Municipal,
vereador
todas as pesquisas
registradas
irregular
de alunos
de
faculOsmar
Filho
),
e2007,
que
2011,
eram
59.(PDT
Já
até Dados
o momento
noem
Tribunal
serir os dados pessoais para ter do e-Título virá acompanhada
Justiça
Eleitocontou
com
o
apoio
de
todos
dades
privadas
e
estrangeiras
haviam
sido
contabilizados
74
Regional
Eleitoral,
Flávio Dino
em mãos o documento digital. da de foto, facilitando a sua
ral
atualizados
mostram
que
os demais
parlamentares.
Câmara Federal
para
ode
curso
de Medicina
da
pontua
em
de
nas
processados.
Como
os60%
critérios
O e-TítuloCésar
permite
também identificação na hora do voto.
mais
17torno
milhões
de eleiDeputado
Pìres
Na
próxima
terça-feira
fornecidos,
umanão
vez tiver
que
n.º416/2013-SECID,
destinado
intenções
de levantamentos
voto.
Universidade
Estadual
do
usados
nos
Contudo,
se ainda
a
emissão
das
certidões
de rão
tores
brasileiros
já
baixaram
(24),
duranteSarney
sessão(MDB)
plenária à construção de duas praças,
Roseana
o
processo
está
na
sua
fase
quitação
eleitoral
crimes sobrecarregaram
feito o cadastro daobiometria,
oordinária,
aplicativo
Ao
todo,
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O Debate

Cidade
Qualificação online
MPMA e Prefeitura de
São Luís discutem parceria
A doação de um prédio, na Praça João Lisboa, no Centro
de São Luís, para o Ministério Público do Maranhão instalar
Promotorias de Justiça, foi um dos temas da reunião realizada na
manhã desta terça-feira, 7, entre o procurador-geral de justiça,
Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, e o prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Júnior.
A proposta é que sejam instaladas, inicialmente, Promotorias
de Defesa do Consumidor e do Cidadão. “Trata-se de uma área
com acesso mais simples para a população que utiliza transporte
público, justamente por estar na região central da capital. Nosso
foco é facilitar cada vez mais o contato da população com o
Ministério Público”, avaliou Nicolau.
O encontro foi realizado na sede da Procuradoria Geral de
Justiça e contou com a participação do presidente da Fundação
Municipal de Patrimônio Histórico, José Aquiles Sousa Andrade,
e do secretário municipal de Fazenda, Delcio Rodrigues, além de
membros da administração superior do MPMA.
Na visita institucional, também foram debatidas possíveis
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Na UEMA, os cursos são desenvolvidos e geridos pelo Núcleo
de Tecnologias para Educação (UEMAnet) e contam com mais
de 300 mil usuários, distribuídos em 58 países.
Com a plataforma Eskada, é possível acessar 16 cursos online,
totalmente gratuitos, de curta duração e com direito a certificado.
Acesse: https://eskadauema.com/ e faça a sua inscrição.
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Saudade e Misericórdia no Centro da capital
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Instituições apoiam a Justiça REPRESENTAÇÃO
Eleitoral para a retomada das
atividades presenciais

Mais 30 leitos de UTI

O Corpo de Bombeiros do Maranhão é uma das instituições
parceiras do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão na
implementação do plano de retomada das atividades presenciais
programadas para o dia 13 de julho na sede do órgão e 20 de
julho nas zonas da capital e do interior.
As outras duas instituições parceiras são as secretarias
estadual e municipal de saúde que, respectivamente, estão
apoiando na testagem para o COVID-19 de servidores da sede
que precisam retornar de imediato e na vacinação contra a H1N1
e sarampo.
A vacinação dos servidores se deu durante a segunda, dia 6
de julho, em que foram imunizados 233 pessoas, entre servidores
da capital, do interior, dependentes, estagiários e terceirizados.
Já a testagem para o COVID-19 será no dia 9 de julho, conforme
programou a Secretaria de Gestão de Pessoas.
Já na manhã desta terça, 7 de julho, foi a vez do tenente
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MPE ingressa com Representação contra
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Governo do MA realiza ações de prevenção no sistema prisional
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