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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 |

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

23° – 31°
Manhã Tarde Noite

GUEDES E OUTROS 9 MINISTROS FAZEM TESTES APÓS 
BOLSONARO SER DIAGNOSTICADO COM COVID-19

Câmara aprova 
MP que suspende 
cumprimento
mínimo de dias 
letivos

Governo e 
empresa americana 
avançam para 
implantar refinaria 
no Maranhão

Equatorial lança 
campanha para 
negociação
de dívidas de
energia elétrica

Mais de 70 mil 
maranhenses 
estão 
recuperados
da Covid

 PÁG. 11  PÁG. 4  PÁG. 2 INFORME JP – PÁG.  3

PÁG. 7 E 12

Imprensa internacional destaca negacionismo do presidente Bolsonaro

O gosto amargo da pandemia

CABANA DO SOL E VENETO ENTRE
30% DOS RESTAURANTES E BARES
QUE FECHARAM AS PORTAS NO MA
A Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes (Abra-
sel) 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 ativi-
dades no empreendimento da 
Litorânea. O Veneto, da Lagoa, 
seguiu no mesmo caminho. 

PÁG. 5

MPMA e 
Prefeitura 
discutem
parceria
para garantir 
atendimento
mais próximo
da população

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

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 procura-
dor-geral de justiça, Eduardo Nicolau, 
e o prefeito Edivaldo Holanda Júnior. 

PÁG. 9

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

INFORME JP – PÁG.  3

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

PÁG. 4

FOTOS: GILSON FERREIRA

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

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

Vimos convocar todos os adquirentes do empreendimento CONDO-
MÍNIO 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 Ri-
bamar/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 perti-
nentes.

Atenciosamente,

CANOPUS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ – 06.699.029/0001-90

ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2020 – PM-
SAM. TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020- CPL. A Prefeitura Municipal de 
Santo Amaro do Maranhão, através da sua Comissão Permanente de Licita-
ção, 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 determi-
nados 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 Acompanha-
mento 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 Araú-
jo da Silva Tavares. Presidente da CPL/PMSAM.

MICRO-ONDAS 

A P R O V E I T E ! ! !

FOTO ILUSTRATIVA

TRATAR 98738-5960R$170,00

VENDO 

São Luís

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, 

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 

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.
AUTORIDADES
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).

MPMA e Prefeitura discutem parceria 
para garantir atendimento mais 
próximo da população
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Membros do MPMA e da Prefeitura participaram da reunião entre o 
procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau, e o prefeito Edivaldo

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.

“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.

Ruas do Monte Castelo recebem novo asfalto 
após requerimento do vereador Dr. Gutemberg

Dr. Gutemberg visita obras de asfalto no Monte Castelo, em registro 
antes da pandemia

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 

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 

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.

CDL São Luís
orienta lojistas sobre 
protocolos sanitários
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).



Cure-se, Bolsonaro, 
inclusive de si próprio
Esperemos que Jair Bolsona-
ro 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 comple-
tamente 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 conti-
nuar 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 acrescen-
ta 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 pes-
soas que foram infectadas po-
dem 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 com-
portamento estranho. O vírus 
parece ser customizado — age 
conforme as condições e o 
histórico de saúde do paciente. 
Ele mata mais comumente ido-
sos 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 trata-
mento 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 ne-
gação 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 tem-
po uma curva ascendente de 
contágio como a do Brasil (os 
Estados Unidos não são exem-
plo, 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 res-
tritivas só podem ser levanta-
das 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 to-
dos os benefícios advindos do 
lockdown. Não fizemos nada 
certo ou completamente certo 
e, agora, sofremos consequên-
cias 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 presi-
dente contraiu a doença devido 
à sabotagem que promoveu 
contra o que ciência preconi-
za. 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)

Tuitaços

Atos, Fatos & Baratos
drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br
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“O homem percebe apenas suas triste-
zas. Ele lida com sua felicidade como 

algo natural”.

(Fiódor Dostoiévski)

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 quinta-
feira (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 orien-
tada 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.

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia
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DIVULGAÇÃO

Fapema reforça ações de apoio à pesquisa 
em meio à pandemia do coronavírus

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

• Em março dizíamos que lock-
down 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, nin-
guém 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 descre-
ver isso. @dricacorrea12

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 reconhe-
ceram.

***
Alguém sabe se a segunda qua-
rentena se repete com a mesma 
família ou podemos trocar
Queremos nos desculpar publica-
mente 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...

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 estu-
dantes e professores de escolas 
da rede pública, localizadas em 
municípios onde a ocorrência de 

casos confirmados da Covid-19 
foi maior. As inscrições pode-
rão 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 mul-
tiplicadores nessas comunidades 
escolares.

O secretário de Relações Institu-
cionais do Maranhão (SRI), Pastor 
Enos Ferreira, declarou, esta se-
mana, apoio à pré-candidatura do 
deputado estadual Duarte Júnior à 
Prefeitura de São Luís.
“Estamos aqui hoje para decla-
rar o nosso apoio ao deputado 
Duarte Jr nessa caminhada para 
a Prefeitura de São Luís, pois 
compreendemos que ele reúne to-
das as qualidades para fazer uma 
gestão jovem, e a política hoje 
está demandando essa renovação, 
pessoas que estão entrando agora, 
sem influências políticas profissio-
nais. E o Duarte representa muito 
isso, a competência, como gestor 
do Procon, e tem demonstrado 
dinâmica como parlamentar”, 
destacou.
O secretário também é coorde-
nador 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 Li-
beral (PSL), do Partido Trabalhis-
ta 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 par-
tidos que integrarão a coligação. 
“Mais um importante apoio para a 

nossa pré-candidatura à Prefeitura 
de São Luís. Agora, contamos 
com o respaldo e orientação dos 
amigos Pastor Enos e Israel Fer-
reira. 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 ludovi-
censes”, destacou Mateus Ferreira, 
filho do Pastor Enos e acadêmico 
de Direito, que também participou 
da conversa.

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)

O deputado federal Pedro Lucas Fernandes (PTB) com o 
Superintendente da Codevasf/MA, Jones Braga

DIVULGAÇÃO

Pastor Enos declara apoio à pré-candidatura 
de Duarte Jr à prefeitura de São Luís

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 elabo-
ração 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 reali-
zação desse projeto é fundamen-
tal para o município de Arame, 
saneamento básico é saúde, é vida 
para a população. Estou feliz em 
poder dar a minha efetiva contri-
buição a cidade. A meta agora é 
buscar recursos que viabilizem 
a implantação do projeto”, disse 
Pedro Lucas.
O ex-deputado federal Pedro 

Fernandes comemorou a conquis-
ta. “O saneamento básico é um 
problema histórico nos muni-

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

Pedro Lucas se reúne com
presidente da Codevasf

A Equatorial Energia Maranhão 
iniciou uma campanha que 
oferece condições especiais de 
pagamento aos clientes mara-
nhenses. É o “Mês da negociação 
Equatorial”. Na campanha, o mês 
de julho foi escolhido para levar 
condições especiais aos consumi-
dores 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-

nho, com isenção de juros, multas, 
correção monetária, entre outras 
facilidades. Para as dívidas oriun-
das antes de março, a Equatorial 
também oferece outras condições, 
que variam de acordo com o perfil 
de cada cliente e sua capacida-
de 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 débi-
tos. 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 con-
correrá 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/ 

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 (Fape-
ma). Os trabalhos vão receber 
apoio financeiro para serem desen-
volvidos. O edital n°006/2020 in-
tegra 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 

pandemia e continuamos com os 
trabalhos referentes aos editais”, 
enfatizou o presidente da Fapema, 
André Santos. O gestor destacou 
o lançamento de editais. “Nos-
sos bolsistas, pesquisadores e 
cientistas continuaram com suas 
pesquisas e recebendo regular-
mente. Teremos publicações de 
artigos a serem divulgados ainda 
este mês e editais em andamento 
a serem lançados. Nesse momen-
to de pandemia, no qual muitos 
segmentos foram prejudicados, a 
Fapema, com o reforço do Gover-
no 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, con-
tribuindo assim para os diversos 
estudos que pretendem encontrar a 
cura para este vírus. Participaram 
do edital n°006/2020, profes-
sores-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
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Estado

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!!!

Caxias em Off
Jotônio Vianna

Política, Cultura & Variedades / off10@uol.com.br

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 pré-
candidatos 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).

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.

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

Presidente

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

Carne sem procedência foi apreendida pela Aged, em Açailândia

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 Estado-
DPE.
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.

Imperatriz 
Justiça determina que Município e Estado 
providenciem cirurgia para criança com hidrocefalia

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

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, aplicando-
lhe 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.

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.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



Últimas Notícias

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

Polícia12
redacao@jornalpequeno.com.br | www.jornalpequeno.com.br

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

ROMANOS 13:12-14

AIDÊ ROCHA

O corpo de uma mulher, 
identificada como Miranda 
Martins Silva, de 47 anos, foi 
encontrado na tarde de segunda-
feira (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 

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. 

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
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.

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

Local onde Miranda Silva estava enterrada; ela é mãe de “De Menor”, 
condenado pela morte dos servidores da Equatorial

Dois homens em situação de rua 
brigaram, na noite de segunda-
feira (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, 

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 segunda-
feira (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 

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)

Briga entre moradores em situação 
de rua acaba em mortes em São Luís

Edilson Rodrigues foi morto 
a tiros no Residencial Cidade 
Verde

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)

Jovem morre 
após colidir 
motocicleta 
com carreta 
na BR-135

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

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 tenente-
coronel, foi realizada uma 
reunião entre a equipe do CTA 
com pescadores da cidade para 
entender melhor sobre as correntes 

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)

Pescadores de Raposa 
seguem desaparecidos

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

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.

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”.

Imprensa internacional destaca
negacionismo de Bolsonaro
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Empresa americana planeja 
construir refinaria no Maranhão
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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ
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APARTE       Transparentes         BASTIDORES
QUA 08/07/2020

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

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

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

23H02 ................ 6.0M

Quantos candidatos a prefeito dos 217 municípios do Maranhão terão o regis-
tro 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.

Eleição desengonçada 

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

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

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

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

O município de Lagoa do Mato, distante cerca de 560 km da capital maranhense, localizado na mesorregião do leste maranhense e na mi-
crorregião 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

O SONHO CONTINUA

Como fazer teste 
de diagnóstico do 
coronavírus pelo 
plano de saúde 

Confira as datas mais 
importantes do novo 
calendário eleitoral 

após adiamento

Prefeitura de São Luís 
prorroga o prazo de 

vencimento da parcela 
e cota única do IPTU 

Presidente Jair 
Bolsonaro confirma 
que teste de covid-19 

deu positivo
PÁGINA 2 PÁGINA 5PÁGINA 10

Resistência 
no interior     

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

Uma das ações de re to ma da do se tor tu-
rís ti co é a re a ber tu ra dos Cen tros de Aten di-
men tos aos Tu ris tas (CAT’s) da ca pi tal ma ra- 
nhen se que vol ta ram a fun ci o nar com to das
as me di das sa ni tá ri as exi gi das. Se gun do o
se cre tá rio de Tu ris mo, Ca tu lé Jú ni or, en tre
os vi a jan tes que pro cu ram os cen tros de in-
for ma ções a mai o ria tem bus ca do in for ma- 
ções do Par que dos Len çóis Ma ra nhen ses
que re a bri ram es te mês.

Investimentos

 Con tem pla do com 11,2% dos re cur sos do
Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to
Nor des te (FNE), o BNB apli cou no Ma ra-
nhão, nes te pri mei ro se mes tre, R$ 1,3 bi- 
lhões, pa ra um to tal de 31,2 mil ope ra ções.
No que se re fe re à atu a ção do pro gra ma Cre-
di a mi go no Es ta do, as con tra ta ções so ma-
ram R$ 552,6 mi lhões, dis tri buí dos em cer ca
de 186 mil ope ra ções, o que re tra ta um tic ket
mé dio da or dem de R$ 2,9 mil por ope ra ção.

Re gis tro da ce rimô nia vir tu al de
pos se da  pro mo to ra de jus ti ça Kar la
Adri a na Fa ri as Vi ei ra co mo a no va di -
re to ra da Es co la Su pe ri or do Mi nis té -
rio Pú bli co do Ma ra nhão (ESMP),
nes ta se gun da-fei ra. Ela vai co man -
dar a ins ti tui ção edu ca ci o nal no bi ê -
nio 2020-2022. Kar la Adri a na é ti tu -
lar da 15ª Pro mo to ria de Jus ti ça Cí -
vel de São Luís, mes tra em Di rei to
Cons ti tu ci o nal (Uni ver si da de de For -
ta le za), dou to ra em Di rei tos Hu ma -
nos (Uni ver si da de de Sa la man ca, na
Es pa nha) e mem bro do Ins ti tu to Bra -
si lei ro de Di rei to de Fa mí lia. Na fo to
ao la do, a di re to ra da ESMP sen do
cum pri men ta da pe lo  pro cu ra dor
Edu ar do Jor ge  Ni co lau (PGJ) e pe lo
ex-di re tor da es co la,  Már cio Tha deu
Sil va Mar ques.

Luis Wal ter Mu niz (fo -
to), do Se brae, é um
dos par ti ci pan tes da
es treia do Co ne xão
ACM nes ta quar ta-fei -
ra, a par tir das 19h,
que tem co mo te ma
prin ci pal “O No vo Nor -
mal nos Ba res e Res -
tau ran tes”. A ini ci a ti va
da As so ci a ção Co mer -
ci al do Ma ra nhão
(ACM), te rá ain da com
de ba te do res Gus ta vo
Araú jo (Abra sel/MA);
em pre sá rio Fran cis co
Ne to; Ed mil son Di niz,
da Vi gi lân cia Sa ni tá ria
Es ta du al.

Bell Mar ques se rá o
pri mei ro ar tis ta a fa zer
uma li ve em ci ma de
um trio elé tri co. A
apre sen ta ção se rá
trans mi ti da de For ta le -
za, no pró xi mo dia 25,
a par tir das 16h. A da ta
coin ci de com o fim de
se ma na em que acon -
te ce ria o For tal 2020,
Car na val fo ra de épo ca
que foi can ce la do por
con ta da pan de mia da
Co vid-19. O show vir -
tu al reu ni rá os prin ci -
pais su ces sos do ar tis -
ta.

Educação na web

A Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção (Se duc),
em par ce ria com a Fun da ção Ge tú lio Var gas
(FGV), re a li za, nes ta quin ta-fei ra , 9, às 10h, pe lo
ca nal do Youtube da Se cre ta ria, we bi ná rio com
o te ma “Edu ca ção do sé cu lo XXI: opor tu ni da des
de for ma ção con ti nu a da pa ra os pro fis si o nais
da edu ca ção”.Par ti ci pam o se cre tá rio de Es ta do
da Edu ca ção, Fe li pe Ca ma rão; o pro fes sor Jo sé
Hen ri que Paim, ex-mi nis tro da Edu ca ção, que é
di re tor do Cen tro de De sen vol vi men to da Ges- 
tão Pú bli ca e de Po lí ti cas Edu ca ci o nais da FGV
DG PE, en tre ou tros.

Semana da Juventude

Lan ça da a II Se ma na Es ta du al da Ju ven tu de
2020 que se rá pro mo vi da pe la Se cre ta ria de Es- 
ta do da Ju ven tu de (Se e juv), do Go ver no do Es ta-
do, no pe río do de 10 a 16 de agos to. Es te ano, to-
das ati vi da des do even to vão acon te cer de for- 
ma vir tu al e reu ni rá di ver sos no mes na ci o nais e
de mo vi men tos ju ve nis, além de uma pla ta for- 
ma com ati vi da des re a li za das pe los mu ni cí pi os
ma ra nhen ses. A Se ma na Es ta du al da Ju ven tu de,
tem co mo ob je ti vo es ta be le cer que, anu al men-
te, ha ja es sa opor tu ni da de de en vol ver a ju ven- 
tu de em en con tros, reu niões e pa les tras.

Expert XP 2020

Pro mo vi do pe la XP In ves ti men tos, o Ex pert
XP, re co nhe ci do co mo um dos mai o res even tos
de in ves ti men tos do mun do, se rá, nes te ano,
100% di gi tal e aber to ao pú bli co. Com uma ex- 
ten sa pro gra ma ção, a imer são ao mer ca do fi- 
nan cei ro, que acon te ce rá de 14 a 18 de ju lho,
con ta rá com gran des no mes do seg men to mun- 
di al, en tre eles Ear vin ‘Ma gic’ John son, jo ga dor
de bas que te e fun da dor do Ma gic John son En- 
ter pri ses, Ma la la Yousafzai e Tony Blair. A
Alphaways e seu ti me tam bém fa rá par te do
even to, que es tá com as ins cri ções aber tas.

Pra curtir

Os fãs do con cur so
Miss Bra sil po dem fi -
car des pre o cu pa dos,
por que o Bra sil te rá
uma re pre sen tan te
na edi ção do Miss
Uni ver so des te ano -e
ela se rá co nhe ci da
até agos to pró xi mo.

Em ví deo pu bli ca do
na ma dru ga da des ta
ter ça-fei ra, 7, no ca -
nal ofi ci al do “U Miss”
no YouTube, o em pre -
sá rio gaú cho Wins ton
Ling, no vo di re tor na -
ci o nal do con cur so no
país, re ve lou que, por
cau sa da pan de mia
do no vo co ro na ví rus,
a no va Miss Bra sil
Uni ver so 2020 se rá
in di ca da.

Após seis me ses de
es ta dia no Ca na dá e
na Ar gen ti na, os in -
ter cam bis tas do Ins ti -
tu to Es ta du al de Edu -
ca ção, Ci ên cia e Tec -
no lo gia do Ma ra nhão
(IE MA), In grid Pa vão,
Gui lher me Car do so,
Ma ria Lui za So a res,
Leíd son Fer nan do,
Nycole Cos ta e Vi to ria
Ra mos re gres sa ram
ao Ma ra nhão.

O gru po do Ca na dá
re tor nou na úl ti ma
sex ta-fei ra, 2, e o da
Ar gen ti na nes ta se -
gun da-fei ra, 6.

Os jo vens vi a ja ram
por meio do pro gra -
ma IE MA no Mun do,
que opor tu ni za aos
alu nos do ins ti tu to
in ter câm bio in ter na -
ci o nal por um pe río -
do de um se mes tre,
com to das as des pe -
sas pa gas atra vés de
bol sa de es tu do con -
ce di da em par ce ria
com a em pre sa Via
Mun do.

São Luís, quarta-feira, 8 de julho de 2020
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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

Dos pe di dos

MARANHÃO

Lagoa do Mato é o único
município sem covid-19
SAMARTONY MARTINS

O
mu ni cí pio de La goa do Ma- 
to, dis tan te cer ca de 560 km 
da ca pi tal ma ra nhen se, lo- 
ca li za do na me sor re gião do 

les te ma ra nhen se e na mi cror re gião 
das Cha pa das do Al to do Ita pe cu ru, é 
a úni ca ci da de do Ma ra nhão que re- 
gis trou ze ro ca so de no vo co ro na ví rus 
(co vid-19), se gun do o bo le tim epi de- 
mi o ló gi co da Se cre ta ria de Es ta do da 
Saú de.

De acor do com o si te da pre fei tu ra 
de La goa do Ma to, até o mo men to 32 
ca sos fo ram no ti fi ca dos e os mes mos 
32 fo ram des car ta dos. Ain da de acor- 
do com as in for ma ções 28 ca sos es tão 
sen do mo ni to ra dos pe la se cre tá ria de 
saú de do mu ni cí pio. Ou se ja, to das as 
pes so as que ti ve ram con ta to com pa- 
ci en tes que tes ta ram po si ti vo que re- 
tor na ram de ou tra ci da de ou ou tro es- 
ta do que há ca sos sus pei tos ou con fir- 
ma dos e que não apre sen tam sin to- 
mas, são ori en ta dos a fi car em ca sa.

Des de mar ço quan do as pri mei ras 
ações de en fren ta men to à co vid-19 no 
es ta do ini ci a ram. A pre fei tu ra de La- 
goa do Ma to pre pa rou um pla ne ja- 
men to es tra té gi co com ba se nas ori- 
en ta ções das au to ri da des de saú de, 
além de um tra ba lho de cons ci en ti za- 
ção jun to à po pu la ção do mu ni cí pio.

Com 11 250 ha bi tan tes, de acor do 
com o úl ti mo cen so do Ins ti tu to Bra si- 
lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE), 
La goa do Ma to li mi ta-se ao nor te com 
os mu ni cí pi os de Par na ra ma (68 ca sos 
e 01 óbi to) e Bu ri ti Bra vo (28 ca sos e 0 
óbi to) ao sul com o mu ni cí pio de Su-

LAGOA DO MATO É O ÚLTIMO MUNICÍPIO IMUNE DO CORONAVÍRUS NO MARANHÃO

cu pi ra do Ri a chão (13 ca sos e 0 óbi to). 
No oes te com os mu ni cí pi os de Pas sa- 
gem Fran ca (74 ca sos e 0 óbi to) e Bu ri- 
ti Bra vo e les te, com o mu ni cí pio de 
São Fran cis co do Ma ra nhão (14 ca sos 
e 0 óbi to).

Cri a do atra vés da lei es ta du al nú- 
me ro 6.136, de 10 de no vem bro de 
1994, o mu ni cí pio foi des mem bra do 
de Pas sa gem Fran ca. A po pu la ção vi- 
ve ba si ca men te da agri cul tu ra de sub- 
sis tên cia com o cul ti vo prin ci pal men- 
te de ar roz, fei jão, mi lho e man di o ca, 
da agro pe cuá ria e um pou co de ar te- 
sa na to. A ve ge ta ção pos sui pas ta gens 
na tu rais, ain da com gran des áre as de 
ba ba çu ais, plan ta tí pi ca do ser tão ma- 
ra nhen se, que ain da ho je re pre sen ta 
im por tan te fon te de so bre vi vên cia e 
ali men ta ção. Con ta ain da com uma 
con si de rá vel área de cer ra do.

Va le lem brar que o Ma ra nhão já 
con ta com 90.251  ca sos con fir ma dos 
e 2.250 óbi tos, Um to tal de 13.706 ca- 
sos con fir ma dos es tão em São Luís 
com 891 óbi tos. Se gui do de Im pe ra- 
triz com 4.236 e 213 óbi tos e em ter- 
cei ro lu gar no ran king o mu ni cí pio de 
Zé Do ca com 2.238 e 21 óbi tos.  Quan- 
do o es ta do con ta bi li zou no úl ti mo 
dia 30 de ju nho, o se cre tá rio de Es ta do 
da Saú de, Car los Lu la fez um aler ta so- 
bre o avan ço da do en ça tan to na ca pi-
tal quan to nas de mais re giões. “Já são 
80 mil ca sos con fir ma dos de co vid-19 
no Ma ra nhão. Não são nú me ros, são 
pes so as. Fa ze mos a nos sa par te in ves- 
tin do em hos pi tais, lei tos, tes tes e dis-
tri bui ção de Equi pa men tos de Pro te-
ção in di vi du ais (EPIs) pa ra os pro fis si- 
o nais de saú de. Fa ça a sua: use más ca- 
ra!”, aler tou Car los Lu la.

Câmara de Imperatriz é orientada a anular contrato

DE ACORDO COM O MPMA, O CONTRATO ASSINADO PELO MUNICÍPIO TEM VÁRIAS INCONSISTÊNCIAS

Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão
ex pe diu Re co men da ção à Câ ma ra
Mu ni ci pal de Im pe ra triz ori en tan do a
anu la ção de con tra to com em pre sa
pa ra re a li za ção de 1.200 tes tes de Co- 
vid-19 pa ra ser vi do res e fa mi li a res da
ins ti tui ção.  De acor do com as in ves ti- 
ga ções da 1ª Pro mo to ria de Jus ti ça Es- 
pe ci a li za da na De fe sa da Pro bi da de
Ad mi nis tra ti va, fo ram en con tra das
vá ri as ir re gu la ri da des e pos sí veis
frau des na Dis pen sa de Li ci ta ção que
ge rou um con tra to no va lor de R$
144.000,00. São vá ri as in con sis tên ci as
em de sa cor do com a Lei de Li ci ta ção
(Lei nº 8.666/93), den tre elas, a ine xis- 
tên cia do Ter mo de Re fe rên cia ou Pro- 
je to Bá si co, ha bi li ta ção da em pre sa
con tra ta da, do cu men ta ção in vá li da
for ne ci da pe la em pre sa e pes qui sa de
pre ço re a li za da fo ra do pra zo que exi- 
ge a Lei.

A em pre sa não cons ta na ba se de

da dos da Re cei ta Fe de ral, não há ser- 
vi dor de sig na do pa ra atu ar co mo fis- 
cal de con tra to e há um so bre pre ço na
con tra ta ção de R$ 82.335,00, to man- 
do co mo pa râ me tro o pre ço pra ti ca do
em ou tras aqui si ções si mi la res re a li- 
za das por mu ni cí pi os da re gião.

O MP MA ori en ta que a

Câ ma ra anu le o

con tra to, ob te nha to dos

os va lo res

even tu al men te pa gos à

em pre sa e se abs te nha

de re a li zar qual quer

pa ga men to à

con tra ta da. 

O pra zo pa ra que a Câ ma ra de Ve re- 
a do res in for me à Pro mo to ria da Pro-
bi da de Ad mi nis tra ti va so bre as pro vi- 
dên ci as ado ta das é de cin co di as.

Além de to dos os in dí ci os de ir re gu- 
la ri da des, o Mi nis té rio Pú bli co des ta-
ca que for ne ci men to de tes tes a pes- 
so as que não fa zem par te do qua dro
de ser vi do res da Câ ma ra cons ti tui vi-
o la ção aos prin cí pi os da mo ra li da de,
im pes so a li da de e efi ci ên cia, pois per- 
mi te des pe sa do erá rio pa ra aten der
fi na li da de es tra nha ao in te res se pú- 
bli co.

Cré di to nas co o pe ra ti vas

Ou tro la do

ECO NO MIA

Mi cro e pe que nos
afir mam que cré di to
não tem che ga do

As di fi cul da des de mi cro e pe que nas em pre sas em
con se guir aces so ao cré di to ofe re ci do pe los ban cos, a
par tir da pan de mia do no vo co ro na ví rus, foi ex pos ta
nes ta ter ça-fei ra (7) por en ti da des à co mis são mis ta do
Con gres so que ana li sa as ações do go ver no no en fren ta- 
men to da co vid-19.

Se gun do pre si den te da Con fe de ra ção Na ci o nal das
Mi cro e Pe que nas Em pre sas e dos Em pre en de do res in- 
di vi du as (Co nam pe), Er cí lio San ti no ne, cer ca de 50%
des se pú bli co não têm con ta ban cá ria em no me da en ti- 
da de ou da em pre sa. “Eles tra ba lham com a sua con ta
ban cá ria pes so al. E ou tros nem pes so al men te têm con- 
ta ban cá ria por que, em fun ção de qual quer con tra tem- 
po, per de ram o seu cré di to, fo ram ne ga ti va dos e fi ca ram
sem con di ções de ope rar qual quer ati vi da de ban cá ria –
às ve zes, uma ca der ne ta de pou pan ça, e, às ve zes, ain da,
es sa pou pan ça es tá em no me da es po sa ou de um fi lho
pa ra que não se ja blo que a do o pou co de re cur sos que
con se gue co lo car nes sa con ta ban cá ria em fun ção de
tri bu tos que nem sem pre con se gui ram pa gar.”

Ain da se gun do pre si den te da Co nam pe, a pan de mia
do no vo co ro na ví rus mos trou “as ma ze las do seg men to,
co mo a evi dên cia de que fal ta tra di ção em ope ra ções
ban cá ri as”. “Es ta mos ven do ain da que to da es sa li nha
de cré di to não con se guiu che gar à mi cro em pre sa ou ao
MEI [mi cro em pre en de dor in di vi du al]. Ela pe ga sem pre
a pe que na em pre sa ou a que tem um pou co mais de fa- 
tu ra men to, que tem tra di ção ban cá ria, em que ne nhum
dos só ci os es tá ne ga ti vo. En tão, foi fei ta uma se le ção de
pe que nas em pre sas que já ope ra vam com o ban co e es- 
sas con se gui ram aces sar o cré di to. Aque las que não
ope ra vam com o ban co ou que não ti nham tra di ção,
não ti nham fei to em prés ti mos, não ti nham li mi te pré-
apro va do, es sas não têm con se gui do os re cur sos”, dis se
San ti no ni.

Pe las co o pe ra ti vas, Ênio Mei nen, da Or ga ni za ção das
Co o pe ra ti vas Bra si lei ras (OCB), des ta cou que na com- 
pa ra ção do in ter va lo de abril a ju nho des te ano, pe río do
agu do da pan de mia, com o mes mo in ter va lo de 2019, a
car tei ra de cré di to das co o pe ra ti vas pa ra es se pú bli co
te ve uma ex pan são pró xi ma de 30%. “A ex pli ca ção ba si- 
ca men te tem a ver com o fa to de os em pre sá ri os reu ni- 
rem uma du pla con di ção: eles são cli en tes e do nos ao
mes mo tem po das co o pe ra ti vas. Es sa cir cuns tân cia,
além de fa ci li tar o aces so ao cré di to – con for me eu já fa- 
lei –, tam bém de so ne ra subs tan ci al men te es ses as so ci a- 
dos, do nos dos em pre en di men tos, com re la ção a cus tos
de aber tu ra de cré di to, cus tos com se gu ros e ta ri fas”,
des ta cou.

Ape sar dis so, o re pre sen tan te da OCB la men tou que
ape nas 10% dos em pre en de do res têm ba ti do às por tas
das co o pe ra ti vas pa ra pro cu rar cré di to nes se pe río do.
As co o pe ra ti vas, afir mou, res pon dem ho je por 10% do
cré di to to tal des ti na do ao pe que no ne gó cio no Bra sil e
há um po ten ci al evi den te men te de ex pan dir es sa re pre- 
sen ta ti vi da de.

“É fun da men tal, da do es pe ci al men te o tem po que as
ins ti tui ções le va ram pa ra co lo car no ar, en fim, fa zer
adap ta ção dos seus sis te mas ope ra ci o nais e seus sis te- 
mas tec no ló gi cos, que ha ja pror ro ga ção do Pe se [Pro- 
gra ma Emer gen ci al de Su por te a Em pre gos], é uma pro- 
pos ta que já es tá em dis cus são no âm bi to da con ver são
em lei da Me di da Pro vi só ria”, lem brou Me ni en.

O di re tor de Fis ca li za ção do Ban co Cen tral, Pau lo Sér- 
gio Ne ves de Sou za, ga ran tiu que o cré di to vai co me çar a
che gar pa ra as mi cro e pe que nas em pre sas bra si lei ras a
par tir da se gun da quin ze na de ju lho. “Os ban cos pri va- 
dos têm to do o in te res se em em pres tar. Com os pro gra- 
mas de ris co com par ti lha do, a so ci e da de vai per ce ber o
cré di to che gan do a par tir da se gun da quin ze na de ju- 
lho”.

Sou za dis se ain da que os ban cos de mons tra ram
“aver são” à con ces são de em prés ti mos pa ra mi cro em- 
pre sas a par tir do mês de maio e, por is so, o in cen ti vo ao
cré di to pas sou a de pen der da atu a ção do es ta do. “Es se
ar re fe ci men to é na tu ral e de cor re da am pli a ção da aver- 
são ao ris co por par te das ins ti tui ções fi nan cei ras. Di an- 
te des se qua dro, o no vo im pul so ao cré di to pas sa a de- 
pen der de um es for ço fis cal por par te do es ta do, as su- 
min do ou com par ti lhan do o ris co com as ins ti tui ções fi- 
nan cei ras”, des ta cou.

O di re tor do Ban co Cen tral ava li ou que a par tir des te
mês os Pro gra mas Na ci o nal de Apoio às Mi cro em pre sas
e Em pre sas de Pe que no Por te (Pro nam pe) e o Emer gen- 
ci al de Aces so ao Cré di to – co nhe ci do co mo FGI – de vem
ga nhar for ça e co me çar a tra zer mais re sul ta dos.

O di re tor tam bém com pa rou a cri se econô mi ca pro- 
vo ca da pe la co vid-19 à en fren ta da pe lo mun do em 2008.
De acor do com ele, to das as me di das to ma das pe lo Ban- 
co Cen tral pa ra ga ran tir a li qui dez já im pul si o na ram em
R$ 175 bi lhões o mer ca do de cré di to. “Os es for ços das
me di das de li qui dez e de cré di to são com pa tí veis com a
se ve ri da de da atu al cri se. Em três me ses já im ple men ta- 
mos o to tal do re a li za do na cri se fi nan cei ra in ter na ci o- 
nal de 2008. Nos so es for ço mo ne tá rio e fis cal é in com- 
pa rá vel com o de ou tros paí ses emer gen tes e su pe ra
gran de par te do de paí ses avan ça dos”, dis se.

São Luís, quarta-feira, 8 de julho de 2020

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


oimparcial.com.br POLÍTICA Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 5

SAMARTONY MAR TINS

A se guir as prin ci pais da tas
al te ra das com a PEC:

A par tir de 11 de agos to:

15 de agos to:

31 de agos to a 16 de se tem bro:

26 de se tem bro:

Após 26 de se tem bro:

9 de ou tu bro:

27 de ou tu bro:

15 de no vem bro:

29 de no vem bro:

Até 15 de de zem bro:

18 de de zem bro:

NOVAS DATAS

Confira o calendário
das eleições de 2020
O

s pré-can di da tos a pre fei tos
e a ve re a do res no Ma ra nhão
de ve rão fi car aten tos aos
pra zos do ca len dá rio elei to- 

ral das elei ções mu ni ci pais de 2020
que fo ram adi a dos pa ra no vem bro
por con ta da pan de mia do no vo co ro- 
na ví rus (co vid-19).

 
De acor do com a Emen da Cons ti- 

tu ci o nal 107, que foi pro mul ga da no
úl ti mo dia 2 de ju lho, os dois tur nos
das elei ções se rão re a li za dos nos di as
15 e 29 de no vem bro. As da tas an te ri o- 
res eram 4 e 25 de ou tu bro. O Con gres- 
so po de rá fi xar no vas da tas em ci da- 
des com mui tos ca sos da co vid-19 a
pe di do da Jus ti ça Elei to ral, mas as
elei ções não po de rão ul tra pas sar a
da ta li mi te de 27 de de zem bro pa ra
as se gu rar que não ha ve rá pror ro ga- 
ção dos atu ais man da tos. A da ta da
pos se per ma ne ce rá a mes ma: 1º de ja- 
nei ro de 2021. A Emen da tam bém
adia to das as eta pas do pro ces so elei- 
to ral de 2020, co mo re gis tro de can di- 
da tu ras e iní cio da pro pa gan da elei to- 
ral gra tui ta.

 
Ne go ci a ção – As re gras fo ram ne- 

go ci a das com o Tri bu nal Su pe ri or
Elei to ral (TSE) que, des de o iní cio da
pan de mia, dis cu tiu o adi a men to das
elei ções pa ra evi tar aglo me ra ções e
ga ran tir o pro ces so de mo crá ti co. A
Emen da Cons ti tu ci o nal é re sul ta do
da PEC 18/20, do se na dor Ran dol fe
Ro dri gues, que foi vo ta da em du as se- 
ma nas pe las du as ca sas.

No Ma ra nhão, o de sem bar ga dor
Tyrone Sil va, pre si den te do TRE,
acom pa nha do do di re tor-ge ral Gus ta- 
vo Vi las Bo as, reu niu-se em 16 de ju- 
nho, com os se cre tá ri os de Tec no lo gia

da In for ma ção, Ju di ciá rio, Tec no lo gia
da In for ma ção e Ges tão de Pes so as,
além de co or de na do res e as ses so res,
pa ra ali nhar in for ma ções acer ca do
pla ne ja men to das elei ções 2020 que,
por ora, per ma ne ce cum prin do o ca- 
len dá rio elei to ral vi gen te. Tyrone Sil va
na épo ca afir mou que o fun da men to
mai or da reu nião foi pro mo ver uma
in te ra ção en tre to dos os en vol vi dos
mais ain da nes se tra ba lho das elei- 
ções. O de sem bar ga dor in for mou que
cri ou um Co mi tê (Por ta ria 605/20)
pa ra es tu dar a re to ma da pro gres si va
dos tra ba lhos de for ma pre sen ci al,
ob ser va das as ações ne ces sá ri as pa ra
a pre ven ção de con tá gio pe lo co vid-
19.

O cro no gra ma de exe cu ção do que
es ta va pla ne ja do se gue man ti do pe la
Jus ti ça Elei to ral em to do o país, mes- 
mo com a pan de mia, se guin do to dos
os cui da dos sa ni tá ri os. Um exem plo
des te tra ba lho é a ma nu ten ção pre- 
ven ti va das 18.825 ur nas ele trô ni cas
que o Tri bu nal Re gi o nal Elei to ral tem
em sua cen tral de ar ma ze na men to,
atu al men te lo ca li za da no bair ro do
São Cris tó vão, em São Luís, ca pi tal.
Lá, elas se guem em ma nu ten ção en- 
quan to aguar dam de fi ni ção de quan- 
do po de rão ser en vi a das aos 217 mu- 
ni cí pi os ma ra nhen ses.

As emis so ras de rá dio e te le vi são fi- 
cam proi bi das de trans mi tir pro gra- 
ma apre sen ta do ou co men ta do por
pré-can di da to.

Pra zo pa ra ser vi do res pú bli cos que
vão con cor rer se de sin com pa ti bi li zar.

Re a li za ção das con ven ções par ti- 
dá ri as pa ra de fi ni ção de co li ga ção e
es co lha dos can di da tos. As con ven-
ções po de rão ser por meio vir tu al.

Úl ti mo dia pa ra re gis tro das can di-
da tu ras; iní cio do pra zo pa ra que a
Jus ti ça Elei to ral con vo que par ti dos e
emis so ras de rá dio e TV pa ra ela bo ra- 
ção do pla no de mí dia.

Iní cio da pro pa gan da elei to ral, in- 
clu si ve na in ter net.

Iní cio da pro pa gan da gra tui ta em
rá dio e te le vi são.

Di vul ga ção de re la tó ri os pe los par- 
ti dos, co li ga ções e can di da tos dis cri- 
mi nan do os re cur sos re ce bi dos do
Fun do Par ti dá rio, do Fun do Es pe ci al
de Fi nan ci a men to de Cam pa nha e
ou tras fon tes, bem co mo os gas tos re- 
a li za dos.

1º tur no das elei ções

2º tur no das elei ções

En ca mi nha men to à Jus ti ça Elei to-
ral do con jun to das pres ta ções de
con tas das cam pa nhas dos can di da- 
tos.

Pra zo fi nal pa ra di plo ma ção dos
can di da tos elei tos, sal vo nos ca sos em
que as elei ções ain da não ti ve rem si do
re a li za das.

MUDANÇA NO MPMA

Empossada nova diretora da Escola Superior do MP 

A PROMOTORA DE JUSTIÇA KARLA ADRIANA HOLANDA FARIAS VIEIRA FOI EMPOSSADA  COMO A NOVA DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR 

Em ce rimô nia vir tu al trans mi ti da
do Cen tro Cul tu ral, em São Luís, a
pro mo to ra de jus ti ça Kar la Adri a na
Ho lan da Fa ri as Vi ei ra foi em pos sa da
nes ta se gun da-fei ra, 6, co mo a no va
di re to ra da Es co la Su pe ri or (ESMP) do
Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão. Ela
vai co man dar a ins ti tui ção edu ca ci o- 
nal no bi ê nio 2020-2022.

Kar la Adri a na Vi ei ra é ti tu lar da 15ª
Pro mo to ria de Jus ti ça Cí vel de São
Luís, mes tra em Di rei to Cons ti tu ci o- 
nal (Uni ver si da de de For ta le za), dou- 
to ra em Di rei tos Hu ma nos (Uni ver si- 
da de de Sa la man ca, na Es pa nha) e
mem bro do Ins ti tu to Bra si lei ro de Di- 
rei to de Fa mí lia.

O pro mo tor de jus ti ça Már cio Tha- 
deu Sil va Mar ques ci tou co mo avan- 
ços de sua ges tão à fren te da ESMP, de
2018 a 2020, a in te ri o ri za ção das ati vi- 
da des e aces sos aos ser vi ços, a di na- 
mi za ção da edu ca ção a dis tân cia e a
re a ti va ção do pro gra ma de pós-gra- 
du a ção. Ele tam bém des ta cou a com- 
pe tên cia pro fis si o nal da no va ges to ra.
“Te nho cer te za de que sua ex pe ri ên- 
cia nes ta ESMP, sem pre de su ces so,
além de sua com pe tên cia aca dê mi ca,
cons ti tui rão a bús so la a gui ar seu ca- 

mi nho de tra ba lho e re a li za ções ca da
vez mai o res”. Ao ini ci ar seu dis cur so,
Kar la Adri a na Vi ei ra en fa ti zou que a
Es co la Su pe ri or é um am bi en te que
es ti mu la a edu ca ção co mo um pro- 
ces so con tí nuo on de mem bros, ser vi- 
do res e es ta giá ri os do Mi nis té rio Pú- 
bli co se ca pa ci tam pa ra me lhor ser vir
ao po vo ma ra nhen se.

“Na Es co la Su pe ri or, é on de se dá o
en con tro do Mi nis té rio Pú bli co com a
ci ên cia. É, tam bém, on de se da rá o
en con tro nos so com to dos, e, aqui,
en fa ti zo as mi no ri as, pois so mos or- 
gu lho sa men te plu rais”, afir mou a no- 
va di re to ra. Ela in for mou que a ESMP
te rá co mo fo co, em sua ges tão, a mu- 
lher, o ne gro, as pes so as com de fi ci ên- 
cia, a po pu la ção LGBTQ+, os po vos
tra di ci o nais in dí ge nas, qui lom bo las e
de mais mi no ri as.

A sub pro cu ra do ra-ge ral de jus ti ça
pa ra As sun tos Ad mi nis tra ti vos, Re gi- 
na Ma ria da Cos ta Lei te, des ta cou a
ex pe ri ên cia aca dê mi ca da no va di re- 
to ra e a sua atu a ção co mo pro mo to ra
de jus ti ça au xi li ar da ESMP nos bi ê ni- 
os 2010-2012 e 2018-2020 e co mo co- 
or de na do ra de pós-gra du a ção do MP- 
MA. “De se jo-lhe êxi to no exer cí cio do

car go e es tou cer ta de que con tri bui rá
pa ra o en gran de ci men to da nos sa ins- 
ti tui ção”.

A opi nião foi com par ti lha da pe la
cor re ge do ra-ge ral do MP MA, The mis
Ma ria Pa che co de Car va lho, que abor-
dou a ne ces si da de de adap ta ção em
um am bi en te de pan de mia e de mu-
dan ças so ci ais. “A ESMP é um lu gar de
trei na men to e aper fei ço a men to e pre-
ci sa mos nos adap tar. De se jo uma boa
ad mi nis tra ção. Boa sor te e su ces so”.

Em se gui da, o pre si den te da As so- 
ci a ção do Mi nis té rio Pú bli co do Es ta-
do do Ma ra nhão (Am pem), Gil ber to
Câ ma ra Fran ça Jú ni or, igual men te
pa ra be ni zou a no va di re to ra e afir- 
mou que a en ti da de de clas se es tá de
por tas aber tas pa ra con tri buir com a
Es co la Su pe ri or. “De se jo boa sor te e a
Am pem es tá à dis po si ção pa ra par ce- 
ri as ins ti tu ci o nais”.

Na ava li a ção do pro cu ra dor-ge ral
de jus ti ça, Edu ar do Jor ge Hiluy Ni co- 
lau, ao ofe re cer boa pre pa ra ção e es- 
pa ços de re fle xão a to dos os que in te- 
gram o Mi nis té rio Pú bli co, as pes so as
que com põem a so ci e da de re ce be rão
um me lhor tra ta men to de su as de- 
man das.
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Prag má ti co (1)

Prag má ti co (2)

Es tra té gia de lí der

“Es tou per fei ta men te bem”

As sim é Jair

Sem per der a po se

Lá e cá

Elei ção de sen gon ça da
Quan tos can di da tos a pre fei to dos 217 mu ni cí pi os do Ma ra- 

nhão te rão o re gis tro ho mo lo ga do no Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral
(TSE)? Nin guém ar ris ca se quer dar pal pi te. Quan tos dis pu ta rão a
pre fei tu ra de São Luís, ca pi tal do Ma ra nhão? Tam bém não é cer te- 
za nem den tro nem fo ra das or ga ni za ções par ti dá ri as. Já o elei to- 
ra do, a es tas al tu ras da pan de mia do co ro na ví rus es tá mui to mais
pre o cu pa do em sal var a vi da do que gas tar tem po de ba ten do so- 
bre no me que se pro põem con cor rer à su ces são do pre fei to Edi- 
val do Ho lan da Jú ni or.

O go ver na dor Flá vio Di no, um iné di to ali a do do pre fei to de São
Luís por um pe río do de dé ca das, tam bém não en tra no de ba te da
elei ção mu ni ci pal nem na ca pi tal nem nos mu ni cí pi os do in te ri or.
Sua ro bus ta par ti ci pa ção em de ba tes po lí ti cos es tá cen tra da na
elei ção pre si den ci al em 2022, na cri se do co ro na ví rus e nas crí ti- 
cas sem pre cáus ti cas ao go ver no Jair Bol so na ro. Se Di no vai dis- 
pu tar a Pre si dên cia, tam bém é im pos sí vel fa zer con jec tu ras ago- 
ra. Mas o dis cur so e a pos tu ra do úni co go ver na dor elei to pe lo PC- 
doB na his tó ria do Bra sil não dei xam dú vi das de su as ver da dei ras
in ten ções.

Co mo a pan de mia do co ro na ví rus em bor cou o mun do, mu- 
dou cos tu mes e fez a eco no mia se der re ter que nem as ca lo tas do
Po lo Nor te, tu do que vi er no pós-pan de mia em ter mos po lí ti cos
se rá com inú me ras ino va ções. Até o com por ta men to dos can di- 
da tos mu ni ci pais em 2020 se rá ou tro, as sim co mo o re la ci o na- 
men to com os elei to res, pe ran te o no vo re gra men to elei to ral re- 
de fi ni do pe lo Con gres so pa ra ade quar às exi gên ci as da covid19.
Ho je, o en xa me de pré-can di da tos a pre fei to já ba te ao re dor de
mi lha res pe lo país afo ra. Po rém, to dos sa bem que uma boa par ce- 
la de les vai fi car pe lo ca mi nho das ur nas.

No âm bi to do TSE, con for me co mu ni ca do do pre si den te Luiz
Ro ber to Bar ro so, to dos os pra zos elei to rais pre vis tos pa ra o mês
de ju lho se rão pror ro ga dos em 42 di as – pro por ci o nal men te ao
adi a men to da vo ta ção de 5 de ou tu bro pa ra 15 de no vem bro (1º
tur no) e 29 (2º tur no). As sim, o Con gres so al te rou al gu mas da tas
im por tan tes e in di cou que as de mais se rão pror ro ga das de for ma
pro por ci o nal. Já na par te do elei tor, há uma pos si bi li da de ine ren- 
te à cri se sa ni tá ria, de que as elei ções de 2020 po de rão so frer um
re vés em ter mos de com pa re ci men to às ur nas. Mes mo com o vo to
obri ga tó rio, a mul ta, no en tan to, po de ser vis ta co mo com pen sa- 
tó ria di an te do ris co de con tá gio da co vid-19 no dia do plei to.

Ao ser en tre vis ta do no pro gra ma Ro da Vi va, se gun da-fei ra pas- 
sa da, o ex-pre si den ciá vel do PT Fer nan do Had dad sol tou uma ri- 
sa da, quan do foi per gun ta do so bre o que acha vir a ser co lo ca do
co mo o vi ce de Flá vio Di no na dis pu ta de 2022.

Had dad per gun tou em se gui da em qual par ti do Flá vio Di no
es ta rá. Co mo o PC doB é na ni co pe ran te o gran da lhão PT, o ex-
pre fei to de São Pau lo dei xou no ar que Di no tan to po de ria vol tar
ao PT, sua ori gem po lí ti ca, ou ser o seu vi ce, ca so fi que on de es tá.

O de pu ta do fe de ral Edu ar do Brai de man tém a es tra té gia de
sair dos ho lo fo tes, em ra zão de sua po si ção con for tá vel de lí der
ab so lu to nas pes qui sas até aqui re a li za das em São Luís. Mas re a li- 
za um tra ba lho for mi gui nha, nos bas ti do res e jun to às co mu ni da- 
des. E se pou pan do pa ra o tem po cer to da cam pa nha.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro ao anun ci ar que tes tou po si ti vo
pa ra o co vid-19, mas an tes, 2ª fei ra, to mou azi tro mi ci na, co lo ro- 
qui na e sen tiu me lho ra.

 
Ao co men tar em en tre vis ta à TV Di fu so ra a pes qui sas

que dão mais de 60% de apro va ção do go ver no Flá vio
Di no em São Luís e em Im pe ra triz, o se cre tá rio de Co- 

mu ni ca ção, Ro dri go La go dis se que no Ma ra nhão “não
se de fen de o es ta do mí ni mo, mas o es ta do pre sen te na vi da das
pes so as”.

 
O de pu ta do Cé sar Pi res (PV) pa ra be ni zou on tem o Tri- 

bu nal de Jus ti ça do Ma ra nhão pe la aber tu ra de in ves- 
ti ga ção con tra o juiz Si dar ta Gau ta ma, da 1ª Va ra Cí vel

da Co mar ca de Ca xi as, de nun ci a do pe lo par la men tar
em agos to do ano pas sa do.

 
Se gun do Pi res, “o ma gis tra do con ce deu inú me ras li mi- 

na res pos si bi li tan do a trans fe rên cia ir re gu lar de alu- 
nos de fa cul da des pri va das e es tran gei ras pa ra o cur so

de Me di ci na da Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão
(Ue ma) em Ca xi as”.

As sim é e as sim se rá. Após qua se cin co me ses de ne gar, mi ni- 
mi zar e de sa fi ar os ris cos de con ta mi na ção pe lo no vo co ro na ví- 
rus, Jair Bol so na ro es tá in fec ta do pe lo pa tó ge no que já ma tou 65
mil pes so as no Bra sil e 538 mil no mun do.

Nem por is so Jair per deu a po se pa ra os se gui do res. Apro vei tou
pa ra pro pa gar seu me di ca men to de es ti ma ção na cri se, a hi dro xi- 
clo ro qui na. E to car na te cla que lhe sa tis faz: cri ti car go ver na do res
de es ta do pe lo iso la men to so ci al ho ri zon tal.

Por sua vez, no dia 89 de maio, o pre si den te dos Es ta dos Uni- 
dos, Do nald Trump tam bém fez o mar ke ting da clo ro qui na. Ele
dis se que es ta va to man do hi dro xi clo ro qui na co mo me di da de
pre ven ção con tra o co ro na ví rus. Au to me di ca ção na ca sa Bran ca?
Is to é in crí vel!

São Luís, quarta-feira, 8 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Além do Maranhão, a empresa pretende construir unidades de até 30 mil barris diários
no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo

DA RE DA ÇÃO

Re fi na ria em Ba ca bei ra

MARANHÃO

Empresa dos EUA pode
construir refinaria 

A
em pre sa ame ri ca na Oil
Group anun ci ou que pla ne ja
cons truir seis re fi na ri as de
pe que no por te no Bra sil.

Uma de las po de ser im ple men ta da
aqui no Ma ra nhão nos pró xi mos
anos.A em pre sa pre ten de cons truir
qua tro uni da des de pe que no por te,
com ca pa ci da de pa ra 20 mil bar ris a
30 mil bar ris diá ri os, que se jam pró xi- 
mas a por tos, e du as me no res, com
ca pa ci da de de pro du ção de 3 mil a 5
mil bar ris diá ri os, ins ta la das pró xi- 
mas à pro du ção ter res tre de pe tró leo.

Den tre as qua tro mai o res, a pri mei- 
ra re fi na ria es tá pre vis ta pa ra ser
cons truí da no Por to do Açu, no nor te
flu mi nen se, no Rio de Ja nei ro; ava lia-
se tam bém a cons tru ção de du as re fi- 
na ri as des se por te, por con ta da vi a bi- 
li da de econô mi ca, no Ma ra nhão e
tam bém no Es pí ri to San to.

A quar ta uni da de e as ou tras du as

re fi na ri as me no res ain da não tem lo- 
ca li za ção de fi ni da, mas as pos si bi li- 
da des in di cam cons tru ção no es ta do
da Bahia e tam bém Ser gi pe. O in ves ti- 
men to to tal é de US$ 2 bi lhões, a se- 
rem apli ca dos nos pró xi mos se te
anos.

O Go ver no do Ma ra nhão in for mou
que o se cre tá rio de In dús tria, Co mér- 
cio e Ener gia (Seinc), Sim plí cio Araú- 
jo, in ten si fi ca diá lo gos com a em pre sa
ame ri ca na Oil Group. Ain da se gun do
o go ver no, as tra ta ti vas acon te cem
des de 2017 e no fim do ano pas sa do,
Sim plí cio Araú jo es te ve na Fran ça pa- 
ra co nhe cer e de ba ter pes so al men te a
vi a bi li da de do pro je to com re pre sen- 
tan tes da em pre sa.

Os por tos si tu a dos no Ma ra nhão,
pos su em uma boa lo ca li za ção ge o- 
grá fi ca, já que se po si ci o nam es tra te- 
gi ca men te pró xi mos ao Gol fo do Mé- 
xi co, gran des des co ber tas da Gui a na e
en tre po ten ci ais ba ci as pe tro lí fe ras da
mar gem equa to ri al bra si lei ra co mo

Foz do Ama zo nas, Pa rá-Ma ra nhão e
Bar rei ri nhas.

Em 2010, o anún cio da cons tru ção
da Re fi na ria Pre mium I da Pe tro bras
em Ba ca bei ra, foi vis ta com bons
olhos por di ver sos ma ra nhen ses, no
en tan to, cin co anos de pois quem
apos tou no em pre en di men to te ve
que li dar com mui tos pre juí zos.

A pro pos ta ini ci al é que cer ca de 25
mil em pre gos di re tos e in di re tos se ri- 
am cri a dos no es ta do com a cons tru- 
ção da re fi na ria. O in ves ti men to da
Pe tro bras nes se em pre en di men to foi
de R$ 2,7 bi lhões. A cons tru ção es ta va
pro je ta da pa ra re fi nar 600 mil bar ris
de pe tró leo le ve (do pré-sal) e pe sa do.

À épo ca, a de sis tên cia da cons tru-
ção da re fi na ria de Ba ca bei ra, se gun- 
do a Pe tro brás, se deu pe la fal ta de
par cei ros e tam bém por um re es tu do
das ex pec ta ti vas de cres ci men to do
mer ca do de com bus tí veis.

FEMINICÍDIO

Corpo de mulher é encontrado em Paço do Lumiar
O cor po de uma mu lher, iden ti fi ca- 

da co mo Mi ran da Mar tins Sil va, que 
es ta va de sa pa re ci da des de a úl ti ma 
sex ta-fei ra (3), foi en con tra da no mu- 
ni cí pio de Pa ço do Lu mi ar, na re gião 
me tro po li ta na de São Luís. O prin ci- 
pal sus pei to de ter co me ti do o cri me 
de fe mi ni cí dio é o com pa nhei ro da ví- 
ti ma, que se en con tra fo ra gi do.

De acor do com in for ma ções da po- 
lí cia, a fi lha de Mi ran da sen tiu a fal ta 
da mãe e foi até a re si dên cia de la, na 
tar de da úl ti ma se gun da-fei ra (6). 
Che gan do ao lo cal, a fi lha da ví ti ma 
sen tiu um for te odor. Ela aci o nou a 
Po lí cia Mi li tar e o Cor po de Bom bei- 
ros pa ra re a li zar a es ca va ção do ter re- 
no.

Ain da de acor do com in for ma ções 
po li ci ais, após ser fei ta a es ca va ção, a 
equi pe en con trou o cor po da ví ti ma. 
Fo ram aci o na dos ain da, a Su pe rin- 
ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te ção à 
Pes soa (SHPP), o Ins ti tu to de Cri mi- 
na lís ti ca (ICRIM) e o Ins ti tu to Mé di co 
Le gal (IML).

Com es se ca so, o Ma ra nhão re gis tra 
29 fe mi ni cí di os nes te ano. No pri mei- 
ro se mes tre do ano, fo ram re gis tra dos

O CORPO DE MIRANDA FOI ENCONTRADO EM COVA NO QUINTAL DA PRÓPRIA CASA

28 ca sos. Com pa ran do com o pri mei- 
ro se mes tre de 2019 que fe chou com 

24 ca sos, ti ve mos um au men to de 4 
ca sos no mes mo pe río do de 2020.

ROSÁRIO

Polícia prende condenado por homicídio
A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, atra- 

vés da Se narc, no mu ni cí pio de Ro sá- 
rio, re a li zou a pri são de um in di ví duo
con de na do a 16 anos de e 3 me ses pe- 
lo cri me de ho mi cí dio qua li fi ca do.

O cri me con tra a ví ti ma iden ti fi ca- 
da co mo Ani no el Ca bo clo da Sil va,
ocor reu no dia 18 ou tu bro de 1998, no
bair ro Isa bel Ca fe tei ra, na ca pi tal ma-
ra nhen se.

Após a re a li za ção da pri são, o pre so
foi en ca mi nha do pa ra o com ple xo pe-
ni ten ciá rio, on de per ma ne ce rá à dis- 
po si ção da jus ti ça.

An ti cor pos

Ope ra do ras

CO VID-19

Co mo fa zer o tes te
di ag nós ti co pe lo
pla no de saú de?

O exa me la bo ra to ri al pa ra de tec ção do no vo co ro na- 
ví rus foi in cluí do pe la Agên cia Na ci o nal de Saú de Su ple- 
men tar (ANS) no rol de pro ce di men tos obri ga tó ri os de
co ber tu ra pe los pla nos de saú de em mar ço, lo go no iní- 
cio da pan de mia. Na se ma na pas sa da, a agên cia in cluiu
tam bém o tes te so ro ló gi co, que iden ti fi ca os an ti cor pos
do ví rus.

Se gun do a Re so lu ção Nor ma ti va da ANS, o tes te de ve
ser fei to quan do hou ver in di ca ção mé di ca e a co ber tu ra
va le pa ra cli en tes de pla nos de saú de com seg men ta ção
am bu la to ri al, hos pi ta lar ou re fe rên cia. A ori en ta ção da
agên cia re gu la do ra é que o pa ci en te con sul te a ope ra do- 
ra do pla no an tes de pro cu rar uma uni da de de saú de,
pa ra ser ori en ta do so bre on de re a li zar o exa me ou tra ta- 
men to da do en ça.

O exa me di ag nós ti co pre vis to pe la ANS é o do ti po
pes qui sa por RT – PCR, com di re triz de uti li za ção, e de ve
ser fei to em pa ci en tes con si de ra dos qua dro sus pei to ou
pro vá vel da do en ça, de acor do com a in di ca ção mé di ca.

Lem bran do que os pro ce di men tos pa ra o tra ta men to
de co vid-19 tam bém são obri ga tó ri os, co mo con sul tas,
in ter na ções, te ra pi as e exa mes com ple men ta res, de
acor do com a co ber tu ra do pla no do be ne fi ciá rio. In ter- 
na ção, por exem plo, não é obri ga tó ria na seg men ta ção
am bu la to ri al.

Já o tes te so ro ló gi co pa ra o no vo co ro na ví rus, do ti po
pes qui sa de an ti cor pos IgA, IgG ou IgM, que de tec tam a
pre sen ça de an ti cor pos pro du zi dos pe lo or ga nis mo
após ex po si ção ao ví rus, de ve ser fei to nos ca sos em que
o pa ci en te apre sen ta ou te nha ma ni fes ta do um dos dois
qua dros clí ni cos re la ci o na dos à co vid-19.

O pri mei ro é a sín dro me gri pal, com qua dro res pi ra- 
tó rio agu do, sen sa ção fe bril ou fe bre, acom pa nha da de
tos se, dor de gar gan ta, co ri za ou di fi cul da de res pi ra tó- 
ria. O se gun do é a Sín dro me Res pi ra tó ria Agu da Gra ve
(SRAG), que ge ra des con for to res pi ra tó rio ou di fi cul da- 
de pa ra res pi rar, pres são per sis ten te no tó rax ou sa tu ra- 
ção de oxi gê nio me nor do que 95% em ar am bi en te, po- 
den do ter tam bém co lo ra ção azu la da dos lá bi os ou ros- 
to.

Se gun do a ANS, o exa me é fei to com amos tras de san- 
gue, so ro ou plas ma. “Co mo a pro du ção de an ti cor pos
no or ga nis mo só ocor re de pois de um pe río do mí ni mo
após a ex po si ção ao ví rus, es se ti po de tes te é in di ca do a
par tir do oi ta vo dia de iní cio dos sin to mas”, aler ta a
agên cia.

Es te exa me foi in cluí do de for ma ex tra or di ná ria no
Rol de Pro ce di men tos da ANS pa ra cum prir uma de ci- 
são ju di ci al.

A ANS ori en ta da que as ope ra do ras dis po ni bi li zem
em seus por tais na in ter net as in for ma ções so bre o aten- 
di men to e a re a li za ção do exa me, além de ofe re cer ca- 
nais de aten di men to es pe cí fi cos pa ra es cla re cer seus
usuá ri os so bre a do en ça.

Des de o iní cio da pan de mia, a ANS re ce beu 6.347 de- 
man das ou re cla ma ções re la ci o na das à co vid-19. Des se
to tal, 44,16% fo ram re fe ren tes a tra ta men to ou exa me,
37,21% so bre ou tros ti pos de as sis tên cia afe ta das pe la
pan de mia e 18,62% so bre te mas não as sis ten ci ais. A
agên cia ori en ta os cli en tes a pro cu ra rem pri mei ro a
ope ra do ra pa ra re sol ver qual quer di fi cul da de.

Se gun do a di re to ra exe cu ti va da Fe de ra ção Na ci o nal
de Saú de Su ple men tar (Fe na Saú de), Ve ra Va len te, o se- 
tor tem aten di do ime di a ta men te as re so lu ções nor ma ti- 
vas edi ta das pe la ANS. Po rém, as em pre sas dis cor dam
da exi gên cia dos exa mes de an ti cor pos. “As ope ra do ras
de pla nos e se gu ro de saú de as so ci a das à Fe na Saú de
con si de ram que a co ber tu ra dos tes tes so ro ló gi cos IgA,
IgG e IgM não é a me lhor al ter na ti va pa ra os pa ci en tes
com sus pei ta de co vid, tam pou co pa ra o sis te ma de saú- 
de su ple men tar. Tais tes tes não têm a mes ma pre ci são
do exa me RT-PCR, con si de ra do pa drão-ou ro e já co ber- 
to pe las ope ra do ras des de mar ço”.

Ve ra des ta ca que o mo ni to ra men to da qua li da de dos
dis po si ti vos di ag nós ti cos pu bli ca do pe la Agên cia Na ci- 
o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria in di ca que dos 85 tes tes rá- 
pi dos já li be ra dos pe lo ór gão re gu la dor, 44,7% não pos- 
su em de sem pe nho de acor do com o ale ga do pe lo for ne- 
ce dor. “Além dis so, con for me mos trou a re vis ta ci en tí fi- 
ca BMJ, em apro xi ma da men te 34% dos ca sos os tes tes
rá pi dos dão fal so ne ga ti vo”, afir ma a di re to ra.

São Luís, quarta-feira, 8 de julho de 2020

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


Hospitais
ainda não
sentem
aumento 
de casos

Covid-19

Primeira
infância
corre riscos
com a
pandemia

Alerta

VIDA 10

De acordo com  pesquisador  e pro-
fessor da UFMA, segunda onda do
coronavírus em São Luís ainda não é
sentida, mas pode chegar. CIDADES 5

Liga detalha a
volta do futebol
com protocolos
sanitários 
oestadoma.com/488244

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
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30 mulheres mortas
este ano no Maranhão
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CASOS
confirmados do novo
coronavírus no
Maranhão 2.286

ÓBITOS
já ocorreram no
estado, segundo
boletim da SES 154

NOVOS
casos registrados da
Covid-19 na últimas
24 horas na Ilha

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 

Reservatório do Batatã está em nível máximo

De Jesus

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

Paulo Soares

Engarrafamentos

Pulverização de apoios e o
consórcio do Palácio dos
Leões na disputa pela
Prefeitura de SL. POLÍTICA 3

92.088

FEMINICÍDIO
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Batatã, no nível máximo,
deve garantir abastecimento
durante a estiagem
Em  CIDADES 6

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

SUBNOTIFICAÇÃO

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.

Íntegra em oestadoma.com/488269

C
onforme veiculado por O
Estado, nesta terça-feira
(7), a capital São Luís,
deve passar por um pro-

cesso de reaceleração na taxa de
transmissão da Covid-19, a cha-
mada segunda onda, de acordo
com o professor Antônio Augusto
de Moura da Silva, do Departa-
mento de Saúde Pública da UFMA.
Porém, a taxa de ocupação de lei-
tos ainda é decrescente, tanto na
rede pública quanto na privada,
nesta última, a redução na ocu-
pação de leitos clínicos e de UTI é
bastante expressiva.

No hospital privado São Do-
mingos, quatro mortes por Covid-
19 foram registadas até o fecha-
mento desta edição - do dia 1° de
julho, até segunda-feira (6). “O
Hospital São Domingos vem re-
gistrando, gradativamente, redu-
ção 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 rece-
beram 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 ocu-
pados, 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 Es-
tado. Ainda, segundo o pesquisa-
dor, alguns relatos já demonstram
que começou a aumentar o aten-

decrescente na rede pública, a taxa
de ocupação de leitos de UTI e de
leitos clínicos na região metropo-
litana de São Luís. A partir do bo-
letim 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%

Durante a tarde de segunda-feira
(6), uma chuva breve, porém acom-
panhada por uma ventania, atin-
giu São Luís, e provocou alguns es-
tragos 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 ex-
cessiva, o recomendável é que os
moradores evitem locais abertos e
não se abriguem debaixo de árvo-
res, segundo o Corpo de Bombei-

ros Militar do Maranhão (CBMMA).
Como explicou o Corpo de

Bombeiros, durante os ventos for-
tes, a população deve evitar a prá-
tica de esportes ou circular pelas
ruas, ou, ainda, se expor em locais
abertos em momentos de qualquer
lazer. E, caso seja necessário, o re-
comendável é evitar passar sob
cabos elétricos, outdoors, andai-
mes, escadas e estruturas que não
transmitem segurança, quando es-
tiver transitando em avenidas ou
outras vias públicas. Outra adver-
tência é que as pessoas não esta-
cionem próximos a torres de trans-
missão e placas de propaganda.

Nesse caso, isso deve ser evitado
porque essas torres e placas esta-

rão sob influência dos ventos for-
tes. “Em caso de tornado de gran-
des proporções, a melhor forma de
proteção é ficar deitado no corre-
dor interno, próximo ao chão (no
piso mais inferior) e colocar-se de-
baixo de uma peça do mobiliário
resistente ou de um colchão”, ob-
servou o CBMMA.

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

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 madeira-
mento de apoio do telhado e a
amarração das telhas no madei-
ramento, caso exista.

Também é importante, prosse-
guiu o órgão estadual, fechar bem
as janelas, basculantes, portas de
armários, evitando canalizações
de ventos no interior das residên-
cias. “O mesmo para persianas,
cortinas, blecautes para que, no
caso da quebra de algum vidro de
janela, os estilhaços não sejam lan-
çados e espalhados pelo cômodo,

podendo atingir alguém. É neces-
sário, ainda, que os aparelhos elé-
tricos sejam desligados e o regis-
tro do gás de cozinha fechado,
evitando agravamentos no caso de
queda de árvore. Também aco-
modar, sobre o piso todos os ob-
jetos que possam cair”, comple-
mentou o CBMMA.

E, caso a pessoa esteja fora de
sua residência e for surpreendida
pelos ventos fortes, o recomendá-
vel é que se deite em uma vala ou
depressão do terreno fora da es-
trada, afastado de árvores, postes
ou muros, segundo o Corpo de
Bombeiros.�

(137 ocupados e 39 livres) de taxa
de ocupação.

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 ressal-
tou que, desde o início da pande-
mia, se prepara, oferecendo à po-

pulação, a estrutura e equipe de
profissionais necessários para a
assistência, com o mesmo padrão
de excelência que sempre ofere-
ceu 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.

A SES, afirmou que adota me-
didas 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 ativida-
des no setor de bares e restauran-
tes, no dia 27 de junho, já foram
realizadas 40 inspeções, que re-
sultaram em 10 notificações a es-
tabelecimentos ou serviços.�

dimento nas tendas das unidades
de saúde. “Como ainda estamos
na fase inicial de uma possível se-
gunda onda, isso ainda não se re-
fletiu 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

Divulgação

LEITOS
de UTI e de

enfermaria estão
mais vazios, mas
segunda onda de
Covid-19 não está

descartada 

Bombeiros listam
recomendações em
casos de ventania
Moradores devem evitar locais abertos e não se
abrigar debaixo de árvores, durante os ventos 
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Mundo

FLÓRIDA  

Mais de 50 hospitais da Flórida
relataram nesta terça-feira (7),
que suas unidades de terapia
intensiva (UTI) atingiram lota-
ção 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 Es-
tado. 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 in-
fecções. �

Unidades de saúde informaram que chegaram a
lotação máxima após novos casos da Covid-19 

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  

Scott Bigley/Marinha dos EUA

Maranhão já registrou
30 casos de feminicídio
em 2020, segundo SHPP 

A equipe da Delegacia de Ho-
micídio e Proteção a Pessoas
(DHPP) de Imperatriz está in-
vestigando o assassinato do de-
tento Douglas Barbosa Assis, de
25 anos, ocorrida no último dia
6 dentro da Unidade de Resso-
cialização de Davinópolis, na
Região Tocantina.

A polícia informou que o in-
terno 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 pa-
ra o Instituto Médico Legal (IML)
de Imperatriz para ser autopsia-
do e os companheiros de cela são
os principais suspeitos desse cri-
me, inclusive, já foram ouvidos

pela equipe da DHPP.

Pena por latrocínio
O detento Douglas Barbosa cum-
pria 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 cabe-
ça 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. �

Polícia investiga
assassinato de
um presidiário  
Interno, de 25 anos, foi encontrado morto no
presídio de Davinópolis, na segunda-feira (6) 

Criminosos foram presos na
Grande Ilha e no interior do esta-
do. Uma das prisões ocorreu on-
tem na cidade de Rosário e o de-
tido, nome não revelado, é acusa-
do de homicídio. Segundo a polí-
cia, 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 la-
trocínio, 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 Mara-
bá, no Pará.

Ainda em Santa Inês foi preso
Marcos Lopes Pereira, o Moicano,
em cumprimento de ordem judi-
cial pelo crime de roubo, que
ocorreu no ano de 2012. 

Na Cidade Operária, na capital,
os militares do 6º Batalhão pren-
deram em flagrante um homem,
de 37 anos, por tráfico de entor-
pecentes. Em poder deles, os po-
liciais apreenderam dois tabletes
de maconha, uma moto Fan ver-
melha, relógio e celular. �

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

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

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado

N
úmeros elevados. Trinta
feminicídios já ocorreram
durante este ano no Ma-
ranhão, segundo o De-

partamento de Feminicídio, órgão
da Superintendência de Homicídio
e Proteção a Pessoas (SHPP). No ano
passado, ocorreram 51 casos, en-
quanto em 2018 foram 45 registros.
A polícia ainda ontem estava ten-
tando prender um homem, identi-
ficado como Wagner, suspeito de ter
assassinado e ocultado o corpo da
própria companheira, Miranda Mar-
tins Silva, de 47 anos.

A polícia informou que Miranda
Silva estava desaparecida desde o úl-
timo 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 resi-
dência da vítima, localizado no Sítio
Natureza, na cidade de Paço do Lu-
miar. Foi necessário os bombeiros
militares fazerem o resgate e o cor-
po de Miranda Silva foi removido pa-
ra o Instituto Médico Legal (IML), no
Bacanga, para ser autopsiado.

Segundo a polícia, o principal sus-
peito 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 ou-
viu algumas testemunhas, mas o ca-
so está sendo investigado pelo De-
partamento de Feminicídio, que é
coordenado pela delegada Viviane
Fontenelle.

Ainda de acordo com a polícia, a
vítima é mãe dos envolvidos na mor-
te dos dois prestadores de serviço da
antiga Companhia Energética do
Maranhão (Cemar), João Victor Me-
lo e Francivaldo Carvalho da Silva. O

crime ocorreu durante a manhã do
dia 15 de janeiro do ano passado, no
Sítio Natureza.

João Victor e Francivaldo da Sil-
va teriam ido até esse local para rea-
lizar a interrupção de energia elé-
trica em uma das residências e,
após a realização do serviço, foram
assassinados a tiros dentro do veí-
culo da empresa.

Foragido
Até ontem, a polícia não havia  efe-
tuado a prisão de um homem, no-
me não revelado, suspeito de ter ma-
tado a golpes de faca a própria es-
posa, 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 Atendimen-
to 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 esfa-
quearam durante uma briga e a mo-
tivação não foi revelada.

Os socorristas do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência (Samu)
foram até o local, mas encontraram
as vítimas sem vida. Os corpos fo-
ram removidos para o IML. Até o pe-
ríodo da tarde de ontem somente
uma das vítimas havia sido identifi-
cada como Gleidson Lucas Reis San-
tos, de 27 anos.

Também nessa noite foi assassi-
nado Edilson Rodrigues Ribeiro, de
27 anos, na Cidade Verde, em Paço

do Lumiar. Segundo a polícia, a víti-
ma residia na Vila Embratel e foi ba-
leada por dois homens, que estavam
em uma motocicleta. A SHPP está
investigando o caso, mas, até a tar-
de de ontem não havia registro de
prisão dos acusados. �

Agência Brasil 
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45 Casos
Ano 2018

51 casos
2019

30 casos
2020

BRUXELAS  

A Organização Mundial da Saúde
(OMS) reconheceu nesta terça-fei-
ra “evidências emergentes” de
transmissão pelo ar do novo coro-
navírus, depois que um grupo de
cientistas cobrou o organismo glo-
bal a atualizar suas orientações so-
bre como a doença respiratória se
espalha.

“Temos conversado sobre a pos-
sibilidade de transmissão pelo ar e
transmissão por aerossol como
uma das modalidades de trans-
missão da Covid-19”, disse Maria
Van Kerkhove, principal autorida-
de técnica da OMS para a pande-
mia de Covid-19, em uma coletiva
de imprensa.

A OMS havia dito anteriormen-
te que o vírus que causa a doença
respiratória Covid-19 se dissemina
principalmente através de peque-
nas gotículas expelidas pelo nariz e
pela boca de uma pessoa infectada
que logo caem no chão.  

Mas em uma carta aberta envia-
da à agência sediada em Genebra e
publicada na segunda-feira no pe-
riódico científico Clinical Infectious
Diseases, 239 especialistas de 32
países delinearam indícios que, di-
zem, 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 im-

prensa nesta terça-feira em Gene-
bra, Benedetta Allegranzi, principal
autoridade técnica de prevenção e
controle de infecções da OMS, dis-
se que há evidências emergentes de
transmissão do coronavírus pelo ar,
mas que estas não são definitivas.

“... A possibilidade de transmis-
são pelo ar em locais públicos —
especialmente em condições mui-
to específicas, locais cheios, fe-
chados, mal ventilados que foram
descritos— não pode ser descar-
tada”, disse.

“Entretanto, os indícios preci-
sam 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 fí-
sico de 1 metro. Governos, que tam-
bém contam com a agência para
definir suas orientação, também
precisam ajustar medidas. � 

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

Hospitais de vários condados da Flórida relatam lotação máxima 

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

Hospitais da Flórida
não têm  mais leitos
de UTI disponíveis

Agência BrasIL



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.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fimirante%2Ecom%2Fimperatriz%2Fnoticias%2F2020%2F07%2F07%2Fcontrato%2Dpara%2Daquisicao%2Dde%2Dmedicamentos%2De%2Dalvo%2Dde%2Drecomendacao%2Ddo%2Dmp%2Dma%2De%2Dmpf%2Eshtml
https://twitter.com/home?status=https%3A%2F%2Fimirante%2Ecom%2Fimperatriz%2Fnoticias%2F2020%2F07%2F07%2Fcontrato%2Dpara%2Daquisicao%2Dde%2Dmedicamentos%2De%2Dalvo%2Dde%2Drecomendacao%2Ddo%2Dmp%2Dma%2De%2Dmpf%2Eshtml
https://api.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Fimirante%2Ecom%2Fimperatriz%2Fnoticias%2F2020%2F07%2F07%2Fcontrato%2Dpara%2Daquisicao%2Dde%2Dmedicamentos%2De%2Dalvo%2Dde%2Drecomendacao%2Ddo%2Dmp%2Dma%2De%2Dmpf%2Eshtml
https://imirante.com/imperatriz


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.



EM IMPERATRIZ

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.

S NAMIRA CULINÁRIA BLOGS

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fimirante%2Ecom%2Fimperatriz%2Fnoticias%2F2020%2F07%2F07%2Fmp%2Dma%2Drecomenda%2Dque%2Dcamara%2Dmunicipal%2Dde%2Dimperatriz%2Danule%2Dcontrato%2Dirregular%2Dpara%2Dtestes%2Dde%2Dcovid%2D19%2Eshtml
https://twitter.com/home?status=https%3A%2F%2Fimirante%2Ecom%2Fimperatriz%2Fnoticias%2F2020%2F07%2F07%2Fmp%2Dma%2Drecomenda%2Dque%2Dcamara%2Dmunicipal%2Dde%2Dimperatriz%2Danule%2Dcontrato%2Dirregular%2Dpara%2Dtestes%2Dde%2Dcovid%2D19%2Eshtml
https://api.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Fimirante%2Ecom%2Fimperatriz%2Fnoticias%2F2020%2F07%2F07%2Fmp%2Dma%2Drecomenda%2Dque%2Dcamara%2Dmunicipal%2Dde%2Dimperatriz%2Danule%2Dcontrato%2Dirregular%2Dpara%2Dtestes%2Dde%2Dcovid%2D19%2Eshtml
http://imirante.com/imperatriz
https://imirante.com/imperatriz/noticias/2020/07/07/mp-ma-recomenda-que-camara-municipal-de-imperatriz-anule-contrato-irregular-para-testes-de-covid-19.shtml#esporte
https://imirante.com/imperatriz/noticias/2020/07/07/mp-ma-recomenda-que-camara-municipal-de-imperatriz-anule-contrato-irregular-para-testes-de-covid-19.shtml#namira
https://imirante.com/imperatriz/noticias/2020/07/07/mp-ma-recomenda-que-camara-municipal-de-imperatriz-anule-contrato-irregular-para-testes-de-covid-19.shtml#culinaria
https://imirante.com/imperatriz/noticias/2020/07/07/mp-ma-recomenda-que-camara-municipal-de-imperatriz-anule-contrato-irregular-para-testes-de-covid-19.shtml#blogs


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.

https://imirante.com/imperatriz/noticias/2020/07/07/contrato-para-aquisicao-de-medicamentos-e-alvo-de-recomendacao-do-mp-ma-e-mpf.shtml


Covid-19: MP também quer fim de contrato
suspeito na Câmara de ITZ
Publicado em 7 de julho de 2020 por gilbertoleda

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

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.

0 comentário
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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.

https://johncutrim.com.br/mpe-ingressa-com-representacao-contra-eduardo-braide-marcial-lima-e-boi-de-santa-fe/
https://i2.wp.com/johncutrim.com.br/wp-content/uploads/2020/07/braide-e-marcial-lima.jpg?ssl=1
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Contrato de R$ 4,3 milhões
da Prefeitura de Imperatriz é
alvo de investigação
07/07/2020 16h30

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.

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/07/contrato-de-r-43-milhoes-da-prefeitura-de-imperatriz-e-alvo-de-investigacao/#respond
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“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.



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

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

https://www.blogger.com/profile/00239714045139134745
https://1.bp.blogspot.com/-fiJTlfCi_ZU/XwSgEvNTUFI/AAAAAAAAboQ/R1ocGAl1YzElE9_21xBc3ayJ6R1YUyJDwCLcBGAsYHQ/s1600/CYMERA_20200707_131500.jpg
https://www.blogricardofarias.com.br/2020/07/sao-luis-mpe-ingressa-com-representacao.html


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



PRORROGAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA
Prefeitura de São Luís prorroga 

para sexta-feira (10) vencimento 
da primeira parcela e cota única do 
IPTU 2020A Prefeitura de São Luís, 
por meio da Secretaria Municipal 
da Fazenda (Semfaz), prorrogou o 
prazo de vencimento da primeira 
parcela e cota única (com 15% 
de desconto) do Imposto Sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU 2020), para a próxima 
sexta-feira (10). Diante da alta demanda nos postos e também no 
site para emissão de boletos, a gestão do prefeito Edivaldo Holanda 
Junior decidiu alterar a data de vencimento, dando ao contribuinte 
um maior tempo para emitir e efetuar o pagamento do imposto. 
Desde o ano passado, a Prefeitura tem realizado o lançamento 
digital do IPTU. 

MPMA E PREFEITURA DE SÃO LUÍS
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. 

SENAI-MA RECUPERA RESPIRADORES 
O  S i s t e m a  F I E M A ,  p o r 

i n t e r m é d i o  d o  S E N A I / M A , 
e nt re g o u  o s  d o i s  p r i m e i ro s 
r e s p i r a d o r e s  m e c â n i c o s 
totalmente recondicionados e 
prontos para uso, provenientes 
da Secretaria Municipal de Saúde 
de Caxias,  que estavam sem 
funcionar.  Os equipamentos, 

no total de sete, passaram por uma análise técnica e posterior 
recondicionamento, mediante viabilidade técnica. Do total, cinco 
equipamentos aguardam a reposição de peças. A iniciativa integra 
o projeto nacional do SENAI “+ Manutenção de Respiradores”, 
uma rede voluntária em todo o Brasil para realizar a manutenção 
de respiradores mecânicos que estão sem uso, a fim de ajudar no 
tratamento de pacientes com a COVID-19.

MARCO LEGAL DO SANEAMENTO 
Prevista como uma necessidade 

básica para a sobrevivência humana 
com dignidade, a universalização 
do saneamento é ainda uma 
meta distante de ser alcançada. 
Diariamente, nos deparamos com 
cenas de completo abandono e 
descaso do poder público para com 
a sociedade. A situação dramática 
de muitos municípios brasileiros é 

fruto de vários anos de gestão pública ineficiente que resultaram em 
falta de acesso à água, esgoto a céu aberto, sistemas de drenagem 
urbana ineficientes. As consequências desse cenário ficam ainda mais 
evidentes ao longo da pandemia do novo coronavírus. Em algumas 
regiões mais vulneráveis, nem o princípio básico de prevenção, que 
é a higienização das mãos, pode ser aplicado em virtude da falta de 
acesso à água tratada.

AUMENTO DOS PREÇOS 
O deputado estadual Marcos 

Caldas (PTB) denunciou, na sessão 
plenária desta terça-feira (7), o 
aumento dos preços de materiais 
de construção, que ele considerou 
albusivos,  principalmente os 
de t i jolo,  ferro e cimento.  O 
parlamentar informou que o 
milheiro do tijolo, por exemplo, 

subiu mais de 30%, “sem qualquer motivo justificável”. Caldas 
solicitou ao Procon/MA, à Comissão de Obras da Assembleia e ao 
Ministério Público Estadual que investiguem os preços praticados 
no setor da construção civil. 

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 8 De JuLhO De 2020 | Quarta - Feira

“Gildásio foi um grande companheiro, amigo de longas datas, 
sempre presente nas nossas lutas eleitorais.”

Deputado César Pires elogia TJ por
abrir investigação contra juiz de Caxias

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 22 e 23 De MarçO De 2020 | DOMingO e SegunDa - Feira

Vereadores destinam R$ 3,1 milhões para 
combater H1N1 e COVID-19 em São Luís

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 31 De JaneirO De 2020 | Sexta - Feira

Mais de 17 milhões de eleitores 
já baixaram o e-TítuloOUTRA

A ex-prefeita de Bom 

Jardim, Lidiane Leite da Silva, 

mais conhecida como ‘Prefeita 

Ostentação’, foi condenada por 

improbidade administrativa 

por desvio de R$ 1.377.299,77 

na contratação de uma 

empresa de engenharia civil para execução de reforma de 

escolas da sede e da zona rural do município. 

ESPECULAÇÃO
As especulações sobre a 

ida do prefeito de São José de 

Ribamar, Luís Fernando, para 

uma secretaria do Governo do 

Estado aumentam e podem se 

confirmar para o período após 

o carnaval. A nova Secretaria de Projetos Especiais pode ser 

o destino de Luís Fernando. O nome de Luís Fernando pode 

ser mais um nome técnico que deve somar ao governo do 

governador Flávio Dino para o segundo mandato.(ST)

INDICAÇÃO
Atento às necessidades 

dos municípios maranhenses, 

o deputado estadual Wendell 

Lages (PMN) encaminhou 

Indicação ao secretário de 

Estado da Educação, Felipe 

Camarão, solicitando a aquisição de ônibus escolares para os 

municípios de Itapecuru-Mirim, Araioses, Axixá, Anajatuba 

e Arari.

DECLARAÇÃO
O presidente Jair Bolsonaro 

disse,  em declaração ao 

lado do autoproclamado 

p re s i d e n t e  i n t e r i n o  d a 

Venezuela, Juan Guaidó, que 

a esquerda gosta tanto de 

pobres que os multiplica.

VISITA
O  r e p r e s e n t a n t e 

institucional da Assembleia 

Legislativa do Amapá (Alap), 

em Brasília, Elpídio Amanajas, 

conheceu as dependências da 

Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), por conta da 

entrega do novo prédio da Alap, que será inaugurado em 

abril. Amanajas esteve com o deputado Adriano (PV) e disse 

que a visita aconteceu por indicação do ex-presidente da 

República, José Sarney, que foi senador pelo Amapá.

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 1 De MarçO De 2019 | Sexta - Feira

Levantamento feito pelo G1 mostra todos os processos criminais e crimes eleitorais aos quais os parlamentares respondem na Justiça. 
Gil Cutrim (PDT), Josimar Maranhãozinho (PR) e Junior Lourenço (PR) são os que respondem a processos no MA; eles negam os crimes

Deputados com processos 
criminais: a lista do Maranhão

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 7 De agOStO De 2018 | terça - Feira

AGENDA
O pré-candidato ao Senado 

Fe d e ra l ,  We ve r to n  ( P DT ) , 
cumpriu uma extensa agenda 
pelo interior do Estado no último 
final de semana. Na sexta-feira 
à noite, o compromisso foi em 
Chapadinha, onde foi recebido 
pelo grupo liderado pela ex-
prefeita Ducilene Belezinha (PR), 
que é pré-candidata a uma vaga 

na Assembleia Legislativa. O ginásio da Faculdade do Baixo 
Parnaíba (FAP) ficou lotado para presenciar o lançamento da pré-
candidatura de Weverton na cidade do leste maranhense. “Tenho 
afinidade com o caráter de liderança de Belezinha e acredito que 
ela tem muito a somar nos projetos políticos que temos para o 
Maranhão e para o país”, destacou.(Blog do Genivaldo)

DE VOLTA
Após ter passado um período 

de cento e vinte um  dias de 
licença, o vereador Silvino Abreu 
(PRTB) reassumiu o seu mandato 
ontem, com a reabertura dos 
trabalhos da Câmara Municipal 
de São Luís. Silvino é candidato 
a  deputado estadual.  Em 
sua primeira manifestação, o 
parlamentar do PRTB afirmou que 

está de volta com mais disposição para dar continuidade ao trabalho 
que desenvolve no Legislativo, “cumprindo com os compromissos 
que assumimos com a sociedade, dando prosseguimento a luta pelo 
bem estar da população, e contribuindo para buscar melhorias e 
soluções para os problemas que enfrentam o município”, completou 
ele.(Blog do Clodoaldo)

ENCONTRO
O deputado Zé I nácio 

esteve neste sábado (04) em 
São Paulo, SP, para participar do 
Encontro Nacional do Partido 
dos Trabalhadores (PT). O evento 
reuniu centenas de pessoas na 
Casa Portugal, ponto histórico da 
militância de esquerda da cidade. 

O grande momento do 
evento foi a escolha de Lula 

como candidato à Presidência da Republica pelo partido, 
o candidato foi escolhido por aclamação pelos delegados 
presentes no Encontro, reafirmando o discurso do partido de 
que “não existe plano B, não existe plano C, não existe plano 
Z, o nosso plano é L de Lula presidente”, afirmou o ator Sergio 
Mamberti, que conduziu o cerimonial.

PROPAGANDA
Definida as  col igações 

partidárias para a disputa do 
Governo do Maranhão, agora 
ocorre a preparação para a 
batalha eletrônica na tv e no 
rádio. Flávio Dino (PCdoB), que 
aglutinou 16 partidos em torno de 
sua aliança terá o maior tempo da 
propaganda eleitoral. Por dia ele  
aparecerá por quase 12 minutos 

na televisão e no rádio dos maranhenses, isso levando em conta o 
tempo de inserções de 30 segundos que vão ar de segunda-feira 
a domingo, a partir do dia 31 de agosto. No total, ele  terá direito a 
23 inserções por dia.

FISCALIZAÇÃO
Te v e  i n í c i o  o n t e m  n a 

Escola Superior de Controle 
Externo (Escex) do Tribunal 
de Contas do Estado ( TCE-
MA) a capacitação promovida 
pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Durante 
quatro dias, um grupo de dez 
auditores do TCE receberá 
treinamento nas regras que vão 

orientar as fiscalizações nos contratos financeiros internacionais 
celebrados entre o BID e entidades estatais maranhenses. 

O PCO e o Novo não disputarão as eleições majoritária e 
proporcionais no Estado

Maranhão terá seis candidatos a 
governador nas eleições de 2018

Política

Fechadas as convenções 
partidárias que homologaram 
as candidaturas ao Governo 
do Estado, foram definidos os 
seis nomes que disputarão os 
votos dos maranhenses.

Flávio Dino (PCdoB)
O governador Flávio Dino, 

candidato à reeleição, terá a 
maior coligação na disputa 
ao governo. Flávio conta com 
o apoio do PCdoB, PRB, PDT, 
PPS, PT, PSB, DEM, PR, PP, 
PTB, PROS, PTC, PPL, Avante, 
Patriotas e Solidariedade. O 
candidato também aparece 
como favorito na disputa, em 
todas as pesquisas registradas 
até o momento no Tribunal 
Regional Eleitoral, Flávio Dino 
pontua em torno de 60% nas 
intenções de voto.

Roseana Sarney (MDB)
A ex-governadora Roseana 

Sarney disputa o Governo do 
Estado pela quinta vez. Ela tem 
o apoio do MDB, PSD, PV, PSC, 
PRB e PMB. O grupo Sarney 
tenta voltar ao comando do 
estado após 50 anos de domí-
nio interrompidos por Flávio 
Dino em 2014.

Roberto Rocha (PSDB)
O candidato tucano teve 

seu nome homologado em 
convenção e vai contar com 
o apoio do PSDB, PMN, PHS, 
Democracia Cristã, Rede e 
Podemos. O senador rompeu 
com o governador Flávio Dino 
e vai disputar o governo pela 
primeira vez.

Maura Jorge (PSL)
A ex-prefeita de Lago da 

Pedra entrou na disputa e vai 
contar com o apoio do PSL e 

PRTB. Ela vinha articulando 
uma ampla aliança, mas teve 
seus planos impedidos pelo 
presidente da legenda, o vere-
ador Francisco Carvalho.

Odívio Neto (PSOL)
O engenheiro civil e pro-

fessor Odívil Neto entrou na 
disputa e vai contar com o 
apoio do PSOL e PCB.

Ramon Zapata (PSTU)
O Partido Socialista dos 

Trabalhadores Unificados 
apresentou Ramon Zapata 

para a disputa ao Governo 
do Maranhão. O PSTU não 
coligou com nenhum outro 
partido.

O PCO e o Novo não dispu-
tarão as eleições majoritária e 
proporcionais no Maranhão.

RENOVAÇÃO

Dez dos 31 vereadores de São Luís serão candidatos em 2018
Embora cargos munici-

pais estejam fora da disputa 
em 2018, as eleições podem 
levar a uma renovação tam-
bém na Câmara Municipal 
de São Luís. Dez dos 31 dos 
vereadores da capital ma-
ranhense devem disputar o 
próximo pleito em outubro, 
abrindo a possibilidade para 
a mudança de quase 43% das 
cadeiras.

Mais da metade das can-
didaturas confirmadas nas 
convenções partidárias são 
de veteranos, com um total 
de 7 parlamentares querendo 
alçar outros voos na política 
antes de completar mais um 
mandato municipal.

Dos integrantes do legis-
lativo da capital maranhense 
na disputa deste ano, três so-
nham com Brasília e buscarão 
mandatos de deputado fede-
ral. A maioria dos parlamen-

tares busca mudar de esfera 
dentro do próprio Legislativo: 
sete querem ser deputados 
estaduais.

Entre os que tiveram os 
nomes homologados em con-
venções de seus partidos na 
disputa proporcional pela 
Assembleia Legislativa estão 
os vereadores Estevão Aragão 
(PSDB), Bárbara Soeiro (PSC), 
Honorato Fernandes (PT ), 
Marcial Lima, Ricardo Diniz, 
Silvino Abreu, Gutemberg 
Araújo e Gengival Alves, am-
bos do PRTB.

Para o Congresso, devem 
marcar presença no pleito 
de outubro, os vereadores Sá 
Marques (PHS), Pavão Filho 
(PDT) e Pedro Lucas Fernan-
des (PTB). Dos nomes certos 
na disputa pelo Legislativo 
Estadual, três fazem parte 
da Mesa Diretora da Câmara 
de São Luís, são os eles: o 1º 

secretário Honorato Fernan-
des (PT), o 3º vice-presidente 
Ricardo Diniz (PRTB) e a 4ª 
Secretária Bárbara Soeiro 
(PSC).

Legislatura atual teve mais 
candidatos

O número de candidatu-
ras no parlamento municipal 
aumentou em 50% em rela-
ção à legislatura anterior. Em 
2014, dos 31 representantes 
do Palácio Pedro Neiva de 
Santana, cinco estiveram na 
disputa proporcional, seja 
pela Assembleia Legislativa ou 
pela Câmara dos Deputados. 
Na época, foram candidatos 
os vereadores Fábio Câmara 
(PSL), Ivaldo Rodrigues (PDT), 
Josué Pinheiro (PSDB), Sérgio 
Frota (PR) e Rose Sales (PMN).

Destes, apenas Sérgio Fro-
ta conseguiu se eleger em 
e deixou a Câmara, abrindo 
vaga para a primeira suplente 

nas eleições de 2012, Eidimar 
Gomes (PSDB).

CÂMARA DE SÃO LUÍS
Candidatos confirmados
Sá Marques (PHS)
Deputado federal
Pedro Lucas (PTB)
Deputado federal
Pavão Filho (PDT)
Deputado federal
Genival Alves (PRTB)*
Deputado estadual
Estevão Aragão (PSDB)
Deputado estadual
Marcial Lima (PRTB)*
Deputado estadual
Honorato Fernandes (PT)
Deputado estadual
Silvino Abreu (PRTB)
Deputado estadual
Bárbara Soeiro (PSC)
Deputado estadual
Ricardo Diniz (PRTB)
Deputado estadual
(Reprodução: Por Isaias 

Rocha)

Levantamento feito pelo 
G1 mostra que três deputa-
dos federais do Maranhão 
respondem hoje a processos 
criminais na Justiça.

São, ao todo, 50 parla-
mentares réus no país – o 
que representa 10% do total 
de parlamentares na Câmara 
(513).

É a quarta vez que o G1 
realiza esse tipo de levan-
tamento. Em 2015, 38 dos 
513 deputados respondiam a 
algum tipo de ação penal. Em 
2011, eram 59. Já em 2007, 
haviam sido contabilizados 74 
processados. Como os critérios 
usados nos levantamentos 
foram diferentes, os números 
não são comparáveis.

Os deputados do Mara-
nhão:

GIL CUTRIM (PDT-MA)
• Local do processo: 2ª 

Vara Criminal de São José de 
Ribamar

• Número do processo: 
764-60.2017.8.10.0058

• Crime: Crime da Lei 
de Licitações, peculato e for-
mação de quadrilha

O QUE DIZ: O deputado 
diz que o processo se refe-
re à execução do convênio 

n.º416/2013-SECID, destinado 
à construção de duas praças, 
uma no Bairro Juçatuba e a ou-
tra no Bairro Miritiua, ambos 
no município de São José de 
Ribamar. “O referido convênio 
foi devidamente executado e 
prestado contas do mesmo. 
Cabe esclarecer que o depu-
tado Gil Cutrim ainda não foi 
citado para apresentação de 
defesa. Sendo assim, os escla-
recimentos sobre a perfeita 
execução do convênio serão 
prestados nos autos da ação. 
Após sua notificação formal, 
todos os esclarecimentos se-

rão fornecidos, uma vez que 
o processo está na sua fase 
inicial.”, afirma, em nota, a as-
sessoria jurídica do deputado.

JOSIMAR MARANHÃOZI-
NHO (PR-MA)

• Local do processo: 
Justiça Federal de MA

• Número do processo: 
0047751-82.2014.4.01.3700

• Crime: Furto qualifi-
cado

O QUE DIZ: O deputado diz 
que a acusação é “absurda”. 
No processo, ele é acusado 
de permitir o transporte ilegal 
de madeira extraída da reser-

va indígena do Alto Turiaçu 
durante o período em que 
foi prefeito do município de 
Maranhãozinho. “As provas 
apresentadas nos autos pela 
defesa demonstram justa-
mente o contrário, que em 
tal período a prefeitura bus-
cou combater o tráfego de 
caminhões madeireiros pelas 
estradas vicinais do município, 
ante os danos que causavam, e 
chegou a solicitar fiscalização 
do Incra para coibir tais fatos, 
contrariando os interesses 
dos madeireiros”, afirma o 
advogado Carlos Sérgio de 
Carvalho Barros. “O deputado 
jamais teve teve qualquer rela-
ção com madeireiros e confia 
plenamente que a ação será 
julgada improcedente, pois 
não há nenhuma prova das 
acusações. Não custa lembrar 
que o delegado federal que 
cumpriu as diligências inves-
tigativas nos municípios de 
Maranhãozinho e Centro do 
Guilherme foi posteriormente 
afastado e demitido da Polícia 
Federal em razão da prática de 
ilícitos em investigações, e atu-
almente responde a processo 
criminal na Justiça Federal do 
Maranhão.”

Câmara Federal

Municípios com folhas atrasadas 
continuam impedidos de fazer carnaval 

TCE

O Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-MA) não pro-
moveu qualquer alteração 
nos termos da Instrução 
Normativa nº 54, populari-
zada como “IN do Carnaval”. 
Aprovada pelo pleno em 31 
de janeiro do ano passado, 
atendendo a sugestão do 
Ministério Público de Con-
tas (MPC) e com base nas 
prerrogativas confer idas 
pela Constituição Federal 
aos Tribunais de Contas da 
União e dos estados, a IN 
dispõe sobre despesas com 
festividades realizadas pelo 
poder executivo municipal.

De acordo com a medida 
aprovada, são consideradas 
ilegítimas para os fins do 
artigo 70 da Constituição 

Federal, qualquer despesa 
custeada com recursos pú-
blicos municipais - inclusive 
aqueles decorrentes de con-
trapartida em convênio - com 
eventos festivos quando o 
município estiver em atraso 
com o pagamento da folha 
salarial (incluindo terceiri-
zados, temporários e comis-
sionados); ou em estado de 
emergência ou de calamida-
de pública decretados.

A IN permite que o TCE 
conceda medida cautelares 
atendendo a representa-
ções formuladas junto à 
corte, o que ainda nao se re-
gistrou até o momento em 
relação ao carnaval deste 
ano. O descumprimento da 
medida, ou seja, a realiza-

ção de despesas ilegítimas 
com eventos festivos, po-
derá comprometer a regu-
laridade das contas relativas 
ao  exerc íc io  qu ando da 
apreciação das contas anu-
ais do chefe do executivo 
municipal ou dos gestores 
responsáveis.

A decisão fundamenta-
-se, na competência cons-
titucional do TCE para fis-
calizar os atos dos gestores 
públicos quanto ao aspecto 
da legitimidade, controle 
que vai além da legalidade; 
na prerrogativa do órgão de 
agir preventivamente em 
virtude da constatação de 
fatos que comprometam os 
custos ou os resultados dos 
programas públicos; além 

da atribuição do órgão de 
prevenir a responsabilidade 
dos gestores, evitar a repe-
tição de ilícitos e preservar 
o  interesse  pú bl ico  dos 
municípios.

A Constituição Federal, 
em seu artigo 70, estabelece 
que a fiscalização contábil, 
f inanceira,  orçamentária, 
operacional e patrimonial 
da União e das entidades 
da administração direta e 
indireta, quanto à legali-
dade,  legit imidade,  eco-
nomicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de 
receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional,  me-
diante controle externo, e 
pelo sistema de controle 
interno de cada Poder.

Dados da Justiça Eleito-
ral atualizados mostram que 
mais de 17 milhões de elei-
tores brasileiros já baixaram 
o aplicativo e-Título. Ao todo, 
17.037.057 pessoas optaram 
pela versão digital do título 
eleitoral, que dispensa a im-
pressão da segunda via do 
documento em papel.

O download do app está 
disponível para celulares ou 
tablets com o sistema opera-
cional Android ou IOS. Depois 
de baixar o aplicativo, basta in-

serir os dados pessoais para ter 
em mãos o documento digital. 
O e-Título permite também 
a emissão das certidões de 
quitação eleitoral e de crimes 
eleitorais. Essas declarações 
são emitidas por meio do QR 
Code do aplicativo, possibili-
tando a leitura pelo próprio 
celular.

Caso o eleitor já tenha feito 
o cadastramento biométrico 
(cadastro das impressões di-
gitais, fotografia e assinatura) 
na Justiça Eleitoral, a versão 

do e-Título virá acompanha-
da de foto, facilitando a sua 
identificação na hora do voto. 
Contudo, se ainda não tiver 
feito o cadastro da biometria, a 
versão do e-Título será baixada 
sem fotografia. Nesse caso, 
o eleitor deverá levar outro 
documento oficial com foto 
para se identificar perante o 
mesário para votar. Em todo 
o Brasil, 14.369.325 e-Títulos 
baixados são de eleitores com 
biometria; os outros 2.667.732 
pertencem a pessoas que 

ainda não fizeram o cadastro 
biométrico.

Está em estudo no Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) a 
possibilidade de aperfeiçoar o 
aplicativo para transformá-lo, 
futuramente, em uma plata-
forma de serviços eleitorais, 
com a possibilidade de fazer a 
transferência e a comprovação 
do domicílio eleitoral, além 
da justificativa de ausência às 
urnas. Por enquanto, o e-Título 
não é capaz de validar impres-
sões digitais.

POSTO
A disputa pelo posto de pré-

candidato a vice-prefeito do 
pré-candidato Eduardo Braide 
(Podemos) já está acirrada 
mesmo faltando meses para 
as convenções. Pelo menos, 
dois políticos já declaram 

publicamente a intensão de indicar um nome.O primeiro é 
o deputado federal Josimar Maranhãozinho que, além de 
presidir o PL, ainda tem o domínio do Avante no Maranhão. 
Ele ensaia indicar seu sobrinho, o vereador Aldir Júnior.Outro 
que articula a indicação é o senador Roberto Rocha, presidente 
do PSDB. O indicado seria novamente seu filho, Roberto Rocha 
Júnior. (Silvia Tereza-Blog)

PSOL
O Partido Socialismo e 

Liberdade – PSOL decidiu 
participar do pleito de outubro 
próximo com candidato próprio 
a prefeito de São Luís. O nome 
mais cotado para representar 
o partido de esquerda na 

sucessão é do advogado, jornalista, professor e ex-militante 
do PT, Franklin Douglas.

CONTINUA
O deputado estadual e pré-

candidato a prefeito em São 
Luís, Duarte Júnior (PCdoB) 
declarou em entrevista ao 
colega jornalista Thiago Bastos, 
que ainda é um dos nomes da 

sigla para a disputa majoritária deste ano na cidade. Apesar de 
transparecer aparente alinhamento com a direção comunista, 
o parlamentar apontou indiretamente que o seu futuro ainda 
está em aberto. (Gilberto Leda)

GUERRA
Uma tentativa do deputado 

federal Bira do Pindaré para 
assumir o comando estadual 
do PSB acabou por gerar uma 
guerra interna entre ele e o 
prefeito de Timon, Luciano 

Leitoa. Atual comandante do partido no maranhão, Leitoa 
conseguiu reverter a tentativa de Bira, mas o clima ficou tenso 
entre dos dois socialistas. E pode, inclusive, ter consequências 
na candidatura de Bira a prefeito de São Luís.(Blog Marco 
Deça)

FRENTE
Utilizando as redes sociais, 

a senadora Eliziane Gama 

(Cidadania) decidiu entrar 

no debate para as eleições 

presidenciais em 2022. A 

maranhense entende que o 

momento é de diálogo e defendeu uma frente ampla para 

as próximas eleições gerais. A senadora entende que a 

democracia tem sido atingida e por esse motivo é necessário 

um debate sobre uma frente ampla para 2022, assim como 

tem proposto o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).

(blog Jorge Aragão)

Deputados estaduais iniciarão trabalhos legislativos com sessão solene no Plenário Nagib Haickel

Aplicativo gratuito dispensa a impressão da segunda via do título eleitoral.

A Assembleia Legislativa 
do Maranhão realizará, na 
próxima segunda-feira (3), 
às 16h, no plenária Nagib 
Haickel, a sessão solene que 
marcará o início dos traba-
lhos legislativos da 2ª sessão 
Legislativa da 19ª Legislatura. 
A programação terá início às 

15h, no hall de entrada da 
Alema, com o hasteamento 
das bandeiras, seguida da 
cerimônia militar com revista 
à tropa, às 15h30.

O presidente da Assem-
bleia, deputado Othelino 
Neto (PCdoB), conduzirá a 
sessão solene, que começa, 

em seguida, às 16h. Na aber-
tura, o chefe do Legislativo 
maranhense fará as consi-
derações iniciais, saudando 
os demais parlamentares e 
convidados.

Depois, o governador do 
Maranhão, Flávio Dino (PC-
doB), ou seu representante, 

fará a leitura da Mensagem 
Governamental, onde consta 
o resumo das ações do gover-
no em 2019 e as atividades 
que serão executadas este 
ano. Logo após, o presidente 
Othelino fará as considerações 
finais e encerrará os trabalhos.

Foram convidados secretá-
rios de estado e do município, 
presidentes do Tribunal de 
Justiça do Maranhão (TJMA), 
do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE), do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), da Câmara 
Municipal de São Luís, o pre-
feito de São Luís, entre outras 
autoridades.

A galeria do Parlamento 
também estará aberta ao pú-
blico interessado em acompa-
nhar a sessão de abertura dos 
trabalhos da Casa.

Cobertura Completa
Toda a solenidade será 

transmitida, ao vivo, pela TV 
Assembleia e pelo Site al.ma.
leg.br/tv. Os internautas tam-
bém poderão acompanhar a 
cobertura pelas redes sociais 
da Agência Assembleia.

VOLTA

Assembleia retoma trabalhos legislativos na próxima segunda-feira

Os 31 vereadores de São 
Luís adotaram um posiciona-
mento coletivo e decidiram 
destinar ao Município, cada 
um, R$ 100 mil em emen-
das, totalizando um aporte 
financeiro de R$ 3,1 milhões, 
para novos investimentos 
em ações de combate e pre-
venção aos vírus H1N1 e 
COVID-19.

A iniciativa pioneira tra-
tou-se de uma articulação 
feita pelo presidente da Câ-
mara Municipal, vereador 
Osmar Filho (PDT ), e que 
contou com o apoio de todos 
os demais parlamentares.

Na próxima terça-feira 
(24), durante sessão plenária 
ordinária, os vereadores rece-
berão no Palácio Pedro Neiva 
de Santana o secretário mu-
nicipal de Saúde, Lula Filho.

Na oportunidade, o au-
xiliar do prefeito Edivaldo, 
além de sugerir quais ações 
emergenciais são mais im-
portantes e se apresentam, 
neste momento, como fun-

damentais para receber este 
investimento, também fará 
um balanço do trabalho de-
senvolvido pela Prefeitura 
com o objetivo de combater 
a proliferação dos vírus.

“O Parlamento de São 
Luís, mais uma vez, mostrou 
união e força. Todos os verea-

dores concordaram com a ini-
ciativa de destinar emendas, 
cujos recursos serão aplica-
dos no setor da saúde, em es-
pecial nas ações direcionadas 
para prevenir a proliferação 
da gripe H1N1 e do Novo 
Coronavírus. Continuaremos 
unidos e trabalhando pelo 

bem da população da nossa 
capital”, disse Osmar Filho.

No início desta semana, o 
presidente da Casa assinou 
resolução administrativa 
adotando regras e procedi-
mentos internos na sede do 
Parlamento para combater o 
avanço do COVID-19.

APOIO
O  d e p u t a d o  f e d e r a l 

Márcio Jerry (PCdoB) utilizou 
suas redes sociais para enviar 
uma mensagem de apoio e 
agradecimento aos profissionais 
d a  s a ú d e ,  q u e  e s t ã o  s e 
desdobrando para atender 
pacientes e ajudando a conter o 

avanço do coronavírus no Brasil. “Nossos cumprimentos, gratidão 
e estímulo aos profissionais da saúde que estão empenhados 
nesta hora difícil para derrotar o coronavírus em nosso país. 
Gratidão a médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, 
enfim, a todos que atuam na rede de saúde. E viva o SUS!”, 
escreveu.

PRORROGADO
Por solicitação do presidente 

da Federação dos Municípios 
do Estado do Maranhão, Erlanio 
Xavier, o presidente do Tribunal 
de Contas do Maranhão, Nonato 
Lago, prorrogou por 30 (trinta) 
dias o prazo para apresentação 
de contas referente ao exercício 

de 2019 em virtude de todas as situações de contingência 
enfrentadas pelos municípios em decorrência da pandemia 
mundial do coronavírus. Para Erlanio Xavier, prefeito de Igarapé 
Grande, a medida se fez necessária diante das dificuldades 
que os profissionais de contabilidade, auditores municipais e 
procuradores estão encontrando para cumprir prazos. 

FORTALECENDO
O deputado federal e pré-

candidato a prefeito de São 
Luís, Eduardo Braide, recebeu 
com alegria as filiações dos pré-
candidatos oficiais a vereador 
da Assembleia de Deus, Pastor 
Fábio Leite e Domingos Paz, 
no Podemos, ocorridas nesta 

semana. “O trabalho do Pastor Fábio e do Domingos Paz junto à 
igreja, agrega ao nosso projeto de uma São Luís mais humana e 
com atenção para todos”, afirmou Braide.

RESPIRADORES
O   d e p u t a d o  e s t a d u a l 

Wellington do Curso (PSDB) 
assinou ofício em que destina 
p a r t e  d e  s u a s  e m e n d a s 
par lamentares ao s istema 
público de saúde do Maranhão. 
O valor de R$ 50 mil será aplicado 
na aquisição de respiradores, 

que deverão ser utilizadas nas unidades de terapia intensiva 
do estado. Após a assinatura do ofício, o parlamentar destacou 
que o momento requer ações em defesa de quem mais precisa, 
ainda mais agora em que se vivencia no país a pandemia do 
novo coronavírus.

AÇÕES
Esta semana, a deputada 

estadual Dra. Thaiza Horetegal 
(PP) voltou suas ações legislativas 
para o desenvolvimento de 
iniciativas visando ao combate 
do COVID-19, no Maranhão. A 
primeira medida foi solicitar, 

por meio de Indicação, aos poderes Executivos, Legislativo e 
Judiciário, que dediquem todos os meios de comunicação e 
plataformas online para disseminar campanhas educativas e 
medidas de prevenção do coronavírus.

EMENDA
O vereador Ricardo Diniz 

(Sem Partido), através de uma 
emenda parlamentar, destinou 
cerca de R$ 100 mil reais para 
o combate ao Coronavírus. O 
anúncio foi feito através das 
redes sociais do parlamentar. 
“Destinei no dia de hoje o valor 

de 100 mil reais para o combate ao Coronavírus na Ilha de São 
Luís. Quero parabenizar os 30 vereadores que assim como eu 
tiveram a mesma atitude”, disse.

A iniciativa pioneira tratou-se de uma articulação feita pelo presidente da Câmara Municipal, 
vereador Osmar Filho (PDT), e que contou com o apoio de todos os demais parlamentares.

OFICIAL

Marcha dos Prefeitos é cancelada
A Confederação Nacional 

de Municípios (CNM) cancelou 
a realização da XXIII Marcha a 
Brasília em Defesa dos Municí-
pios, que ocorreria entre 25 e 
28 de maio na capital federal, 
em razão da disseminação do 
novo coronavírus. Em comu-
nicado oficial  presidente da 
entidade, Glademir Aroldi, lista 
os diversos fatores que levaram 
os Conselhos Político – forma-
do por representantes das 27 
entidades estaduais –, Diretor 
e Consultivo da CNM e o Movi-
mento Mulheres Municipalistas 
(MMM) a cancelarem o evento.

Maior encontro da gestão 
municipal da América Latina, 
a Marcha reuniu, na última 
edição, mais de 8 mil pessoas. 
Aroldi lamenta que essa seja a 
primeira vez, desde 1998, que 
o evento não ocorre, mas re-
força a excepcionalidade e se-
riedade da situação. “Estamos 
com nossa atenção voltada ao 
coronavírus, e é preciso ainda 
mais união e conscientização 
de todos. Por mais difícil que 
seja, estamos tomando nossas 
decisões colocando em pri-
meiro lugar a saúde de todos”, 

justifica.
Ele lembra que a Confe-

deração irá continuar com 
os trabalhos técnicos e de 
articulação política pela causa 

municipalista. Além disso, a 
entidade reforça os canais de 
comunicação com os gestores 
locais: telefone, e-mail, site e 
redes sociais. Os participantes 

da 23ª edição da Marcha que 
já realizaram a inscrição serão 
contactados pela organização 
nos próximos dias para reem-
bolso dos valores.

O deputado César Pìres 
usou a tribuna da Assembleia 
Legislativa nesta terça-feira 
(7) para parabenizar o Tribu-
nal 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, o magistrado 
concedeu inúmeras liminares 
possibilitando a transferência 
irregular de alunos de facul-
dades privadas e estrangeiras 
para o curso de Medicina da 
Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA) em Caxias.

Contra Sidarta Gautama 
pesam acusações graves de 
irregularidades na concessão 
de liminares nas quais alunos 
que não passaram pelo tra-
dicional processo seletivo da 
Universidade Estadual do Ma-
ranhão foram matriculados no 
Curso de Medicina da UEMA 
(Campus Caxias). Ele concedeu 

17 decisões com o mesmo 
argumento: os estudantes que 
pediam transferência sofriam 
de doenças psicológicas e 
distância da família.

“Naquela época, recebe-
mos denúncias de profes-
sores e estudantes da Uema 
em Caxias, que nos relata-
ram que a transferências de 
alunos por decisão judicial 

sobrecarregaram o curso de 
Medicina em todos os aspec-
tos, tanto estrutural quanto 
em recursos humanos, pre-
judicando a qualidade do 
ensino”, lembrou César Pires. 

O deputado ressaltou, 
ainda, que à época pediu 
providências que de ime-
diato foram tomadas pelo 
então corregedor de Justiça, 

Marcelo Carvalho. “Agora 
parabenizo também o Tribu-
nal de Justiça, por cortar na 
própria carne e abrir investi-
gação para apurar a conduta 
do juiz”, enfatizou.

Falecimento – Outro as-
sunto abordado por César 
Pires foi o falecimento do ex-
-prefeito de Poção de Pedras, 
Gildásio Ângelo, ocorrido se-
gunda-feira (6). Ele destacou 
a trajetória política e de ges-
tor do amigo que não resistiu 
às complicações decorrentes 
da Covid-19.

“Gildásio foi um grande 
companheiro, amigo de lon-
gas datas, sempre presente 
nas nossas lutas eleitorais. 
Lamento profundamente sua 
perda, e declaro minha total 
solidariedade à sua família e 
amigos, principalmente os 
da nossa querida Poção de 
Pedras. O munícipio perdeu 
um grande líder e eu perdi 
um grande amigo”, finalizou.

Duarte Jr (Republicanos), segue firmando apoios e aliados 

ELEIÇÃO 2020

Pastor Enos declara apoio à pré-candidatura
de Duarte Jr à Prefeitura de São Luís

As movimentações para 
a disputa da Prefeitura de 
São Luís continuam inten-
sas  e  o  pré - candidato a 
prefeito Duarte Jr (Repu-
blicanos), melhor nome do 
grupo governista, confor-
me todas as pesquisas já 
divulgadas, segue firman-
do apoios e aliados. Nesta 
semana, após diálogo na 
sede do partido Republi-
canos, o secretário de Re-
lações  I nst i tuc ionais  do 
Maranhão (SRI), Pastor Enos 
Ferreira, declarou apoio à 
coligação de Duarte.

 “Estamos aqui hoje para 
declarar o nosso apoio ao 
deputado Duarte Jr nessa 
caminhada para a Prefeitura 
de São Luís, pois compreen-
demos que ele reúne todas 
as qualidades para fazer 
uma gestão jovem e a polí-
tica hoje está demandando 
essa renovação,  pessoas 
que estão entrando agora, 
sem influências políticas 
profissionais.  E o Duar te 

representa muito isso,  a 
competência, como gestor 
do PROCON, e tem demons-
trado muita dinâmica como 
parlamentar”, destacou. 

O secretário também é 
coordenador da União de 
Mocidade da Assembleia 
de Deus em São Luís/MA 
(UMADESL) e chega para 
reforçar o projeto, que con-
ta também com o apoio do 
Partido Social Liberal (PSL), 

do Partido Trabalhista Cris-
tão (PTC) e de importantes 
vereadores de mandato, 
como Pereirinha, Genival 
Alves, Antônio Garcez e o 
próprio Chico Carvalho. 

 A expectativa do depu-
tado é de que nas próximas 
semanas sejam apresenta-
dos outros aliados e parti-
dos que integrarão a coli-
gação. “Mais um importante 
apoio para a nossa pré-can-

didatura 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”, dis-
se Duarte.

 Também esteve presen-
te no encontro o secretário-
-adjunto de Turismo de São 
Luís, Israel Ferreira (PTC). 
“Estamos juntos para abra-
çar 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 reno-
vação para gerar emprego 
e renda aos ludovicenses”, 
pontuou. O jovem Mateus 
Ferrei ra ,  f i lho do Pastor 
Enos e acadêmico de Direi-
to, também participou do 
diálogo.

Deputado César Pìres



A vacinação contra o sa-
rampo está disponível em 52 
postos de saúde e em três es-
colas da rede pública da capi-
tal maranhense. A aplicação 
das doses é uma orientação 
expressa do Ministério da 
Saúde e uma recomendação 
da gestão do prefeito Edival-
do Holanda Junior. Devem 
ser protegidos, de forma 
prioritária, adultos entre 20 
e 49 anos que precisam de 
proteção imunológica. No 
entanto, a Secretaria Munici-
pal de Saúde (Semus) orienta 
que, mesmo quem já tomou 
uma dose anterior da vacina, 
deve procurar os postos para 
a dose extra. É fundamental 
ainda que o cidadão esteja 
portando a sua carteira de 
vacinação.

Durante a última etapa da 
campanha contra a Influenza/
H1N1, alguns usuários recebe-
ram as doses contra o sarampo 
nos postos de saúde. “É uma 
vacina considerada de rotina e 
cujas doses estão disponíveis 
nos postos. É fundamental que 
as pessoas procurem um dos 

Adultos entre 20 e 49 anos que precisam de proteção imunológica têm prioridade; 
imunização integra política de saúde preventiva da gestão do prefeito Edivaldo.

Prefeitura disponibiliza vacina contra o sarampo em 52 
postos de saúde e três escolas da rede pública da capital

REPRESENTAÇÃO

MPE ingressa com Representação contra 
pré-candidatos por divulgação indevida durante live
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Qualificação online

Com a escalada do novo coronavírus no País e as 
recomendações de isolamento e distanciamento social, estudar 
em casa pode ser um bom remédio para manter a mente sã. A 
Universidade Estadual do Maranhão, uma das pioneiras na oferta 
de educação à distância no Nordeste, entende do assunto. A 
instituição possui uma plataforma exclusiva de cursos abertos, 
chamada Eskada (eskadauema.com), que conta com cursos de 
aperfeiçoamento gratuitos e com certificação. 

Na plataforma, é possível aprimorar conhecimentos e 
desenvolver novas habilidades, com uma estrutura 100% 
online, sem qualquer contato presencial. Os cursos, que são de 
rápida duração e com conteúdos constantemente atualizados, 
qualificam para o mercado de trabalho e contribuem para a 
democratização do conhecimento. 

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.

Mais 30 leitos de UTI

O governador Flávio Dino anunciou  a oferta de mais 30 leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de casos 
severos de coronavírus (Covid-2019). 

Os leitos, que estão prontos, serão alugados do Hospital das 
Clínicas Integradas (HCI), que fica localizado no Angelim, em 
São Luís. Parte do hospital foi desativado em 2018, ficando em 
funcionamento apenas a parte de exames de imagem. 

“Estamos anunciando que alugamos mais 30 leitos de 
UTI no HCI. Já estamos com esses leitos montados, fizemos 
a operação contratual com um grupo privado e, com isso, 
na próxima semana, esses leitos já estarão disponíveis para 
a eventualidade do agravamento dos casos de coronavírus”, 
garantiu o governador Flávio Dino. 

O Maranhão está ampliando em caráter de emergência a 
rede de assistência para enfrentar a pandemia de coronavírus e 
diminuir os impactos da doença no estado. 

“Vamos vencer esta batalha, a rede assistência de saúde 
do Governo do Maranhão está sendo ampliada para garantir 
atendimento à população”, disse.

As obras de requalifica-
ção das praças da Saudade 
e Misericórdia, no Centro, 
seguem avançando e devem 
abrilhantar, quando entre-
gues, ainda mais a cidade. 
Os dois espaços em reforma 
coordenada pela Secretaria 
Municipal de Projetos Espe-
ciais (Sempe) integram-se 
aos outros grandes projetos 
desenvolvidos pela Prefei-
tura,  que tem executado 
revitalizações em diversos 
logradouros da região cen-
tral da cidade, por meio do 
programa São Luís em Obras.

“O programa São Luís em 
Obras é um marco para a 
cidade de São Luís. Com ele 
estamos concretizando um 
amplo pacote que engloba 
pavimentação de bairros, 
reformas de unidades de 
saúde, mercados e ainda 
logradouros públicos em di-
versos locais da nossa capital. 
No Centro, temos trabalhado 
com a finalidade de revitali-
zar os cartões-postais impor-
tantes por seu valor histórico 
e cultural, como por exemplo, 
as praças da Saudade e Mise-
ricórdia”, observou o prefeito 
Edivaldo. 

As ações do programa 

Logradouros, que são importantes cartões-postais da capital, recebem 
requalificação por meio do programa São Luís em Obras.

Prefeitura avança com reformas das praças da 
Saudade e Misericórdia no Centro da capital
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estão transformando diver-
sos logradouros por toda a 
cidade. No caso das praças 
da Saudade e Misericórdia, 
a Prefeitura de São Luís pen-
sou em projetos que melhor 
pudessem acolher a popu-
lação, que deverá desfrutar, 
dentro de poucos meses, dos 
resultados. Serão espaços to-
talmente redesenhados para 
atender e proporcionar mais 
lazer aos ludovicenses, pois, 
além do embelezamento que 

Cidade

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Administração Penitenci-
ária (Seap), deu início, nesta 
semana, ao ‘Plano de Con-
tingência’ como medida de 
identificação, prevenção e 
controle do coronavírus (Co-
vid-19) no sistema prisional 
do Maranhão. Como parte da 
ação, foi desenvolvida a ‘Ins-
trução Normativa’, que trata 
das visitas sociais, escoltas e 
atendimentos jurídicos. 

Até o momento, nenhum 
caso de contágio pelo coro-
navírus foi confirmado no 
ambiente prisional do Mara-
nhão. O plano, que já está em 
execução,  é constituído por 
protocolos da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
Ministério da Saúde (MS) e do 
Plano de Medidas de Controle 
e Prevenção do Sistema Peni-
tenciário Federal, bem como 
orientações da Secretaria de 
Estado da Saúde do Maranhão 
(SES/MA).

“A Seap está agindo na 
divulgação de informações 
quanto à prevenção aos ser-
vidores, presos e visitantes, 

de modo que todos sejam 
orientados de como proceder 
quanto às medidas que devem 
ser adotadas tanto no trabalho 
quanto na identificação de 
algum caso suspeito”, conta o 
secretário de Estado de Admi-
nistração Penitenciária, Murilo 
Andrade.

Uma das medidas é que 
durante 15 dias ficam suspen-

as novas áreas vão trazer à 
capital, está a importância 
de manter logradouros bem 
conservados para convivên-
cia entre as famílias.

“As obras de requalifica-
ção para melhoria das praças 
da Saudade e Misericórdia 
seguem obedecendo o cro-
nograma previsto e nós, da 
Prefeitura Municipal de São 
Luís e a empresa executora 
da obra, estamos trabalhan-
do em todos os sentidos 

para cumprir a previsão de 
entrega para a população 
ludovicense, respeitando 
tanto o cenário atual como 
os processos institucionais 
e participativos. Ressalvo, 
ainda, o cumprimento dos 
trabalhos de salvaguardas 
sociais e ambientais do pro-
jeto. Essa obra financiada 
pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID)”, 
destacou o titular da Sempe, 
Gustavo Marques.

sos os serviços de assistência 
religiosa e capelania, cele-
brações e eventos, e ativida-
des educacionais, exceto os 
programas educacionais de 
alfabetização pelovIbraema, 
o projeto Remição pela Leitura 
e os cursos em de Educação 
a Distância (EAD), visto que 
eles são desenvolvidos pelos 
próprios custodiados. 

Para reduzir os riscos, 
também são utilizados ma-
teriais necessários para pre-
venção e controle da doença, 
tais como máscaras, protetor 
ocular ou protetor de face, 
luvas, sabão líquido, álcool 
em gel,  higienização dos 
ambientes e desinfecção de 
superfícies, a fim de evitar a 
transmissão do vírus.

CORONAVÍRUS

Governo do MA realiza ações de prevenção no sistema prisional

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 
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 Júnior.

A atuação de forma 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. 

Instituições apoiam a Justiça 
Eleitoral para a retomada das 
atividades presenciais
 
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 
Yuri Bethovens comparecer na sede da Justiça Eleitoral 
maranhense para dar orientações sobre combate a incêndio 
e armazenamento do álcool em gel, visto que para o retorno 
das atividades presenciais o produto está sendo adquirido em 
grande quantidade para atender as demandas.

As orientações repassadas pelo oficial constam na íntegra 
no canal TRE-MA do Youtube e no perfil @tremaranhao tem um 
vídeo dele de 40 segundos postado no formato stories e salvo 
no destaque “Responsabilidade”.

Yuri Bethovens explicou que para o álcool em gel entrar em 
combustão é preciso que a temperatura ambiente chegue ao 
mínimo de 365 graus, o que só em situações extremas pode 
ocorrer. Alertou que o produto, assim como outros inflamáveis, 
deve ser armazenado em locais arejados e sempre longe de 
fontes de calor ou próximo de crianças e animais domésticos para 
evitar intoxicações. Divulgou, por último, o número de telefone 
para os casos de emergência que é o 193.

locais de vacinação. Impor-
tante não esquecer o uso da 
máscara”, disse o secretário de 
Saúde de São Luís, Lula Fylho.

Ainda de acordo com o 
gestor, dependendo da de-
manda, novas estrategias para 
aplicação das vacinas podem 
ser adotadas. “Diariamente, é 

feita uma avaliação do traba-
lho com nossos vacinadores. 
Dependendo da demanda, 
essas estrategias bem-sucedi-
das, como o atendimento das 
pessoas por ordenamento al-
fabético, podem ser aplicadas, 
visando evitar aglomeração 
social”, disse Lula Fylho.

No início deste ano, a Se-
mus promoveu uma cam-
panha contra o sarampo. Na 
ocasião - com a promoção de 
Dia D das ações em shoppings 
antes da pandemia, São Luís 
se aproximou das 12,9 mil va-
cinadas no segundo semestre 
do ano passado.

A  p r o m o t o r a  e l e i t o -
r a l  d a  8 9 ª  Zo n a  d e  S ã o 
Luís ,  M oema Figueiredo 
Viana Pereira,  ingressou, 
em 4  de  ju l ho,  com R e -
presentação por  Prát ica 
Eleitoral I rregular contra 
os pré-candidatos Eduardo 
Braide (prefeito) e Marcial 
Lima (vereador), além da 
Associação Cultural Bum-
ba 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  t r a n s m i s s ã o  co n t i -
nha propaganda eleitoral 
antecipada dos dois pré-
-candidatos e a divulgação 
constante dos nomes des-
tes. Eduardo Braide esteve 
presencialmente durante o 
evento. Até a manhã desta 
segunda, 6, o vídeo obtinha 
8.248 visualizações.

Na Representação, ba-
s e a d a  n o  Pro ce d i m e nto 
Preparatório Eleitoral  nº 
03/2020-89ªZE, Moema Pe-

reira destaca que Braide 
e Lima promoveram suas 
pré-candidaturas, vinculan-
do 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 

inf lu i r  na  percepção do 
eleitorado sobre os pré-can-
didatos, 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 conhe-

cimento.
PEDIDOS
Na Representação, o MPE 

solicita, liminarmente, que 
a Associação Cultural retire 
o vídeo da live do YouTube 
q u e  d i v u l g o u  o s  n o m e s 
dos dois pré -candidatos. 
Também pede que Eduardo 
Braide e Marcial Lima sejam 
notificados para apresenta-
rem defesa.


