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

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

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

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

Apesar do forte abalo na economia brasileira, a indústria cresceu 11,4% no 
mês de maio deste ano, conforme pesquisa divulgada pela Confederação Na-
cional da Indústria(CNI). A informação indica que nem tudo está perdido e 
que o pior, parece que já passou. 

Retomar é preciso 

Ação social celebra 30 anos do ECA na Ilha
Moradores  do bairro Residencial Olímpico, em São José de Ribamar 

participaram de uma grande ação social promovida pela Fundação Justiça e Paz 
se Abraçarão e Fundação Josué Montelo para celebrar as três décadas do ECA e 

em memória de páscoa do Padre Bráulio Ayres.  PAGINA 8
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Documentário de Walter Mercado estreia
Captar a figura de Walter Mercado não é uma tarefa simples. Vidente, 

milagreiro, profeta, extraterrestre, astrólogo e rei dos memes. Todas essas são 
facetas da excêntrica personalidade do porto-riquenho que ganhou fama na 

década de 1970 com suas emblemáticas aparições na TV e no rádio. PÁGINA 6

A história da indústria têxtil do Maranhão, data do século XVI e consta que na segunda metade daquela era, o Rei D. José I, através do seu pri-
meiro Ministro, Sebastião José de Carvalho e Melo – Marquês de Pombal, com o propósito de garantir o fornecimento de matéria prima para a 

nascente indústria manufatureira da Metrópole, criou várias companhias de comércio em regiões de suas colônias.  PÁGINA 7

Especialista acredita que São Luís 
está caminhando para novo pico

São Luís está sofrendo uma reaceleração de casos de coronavírus. É o que diz um estudo do professor da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA) e médico epidemiologista, Antônio Augusto Moura Silva. Segundo ele , “essa já é a 2ª semana consecutiva que nós temos 

aumento no número de novos casos na ilha, praticamente confirmando que a doença novamente entrou em reaceleração". PÁGINA 2

PANDEMIA DA COVID-19

PÁGINA 9

Médico suspeito 
de fraude deve 
depor à Polícia 
na quarta-feira

Mais de 1,3 milhão 
de pessoas estavam 

afastadas do trabalho 
na quarentena

Imperatriz deve 
desistir de participação 

na última rodada da 
Copa do Nordeste

Concurso Público de 
Alto Alegre do Pindaré 

tem suas inscrições 
prorrogadas até dia 20
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REGISTROS DA HISTÓRIA: Relembre os tempos áureos das fábricas do Maranhão

Pré-candidatos mostram  porque os eleitores 
devem escolhê-los ao invés dos adversários

O jornal O Imparcial continua a série intitulada “A pergunta é...”  direcionada aos pré-candidatos à Prefeitura de São 

Luís para que possam responder, semanalmente, sobre diversos temas inerentes ao cotidiano  .   PÁGINA 3

ELEIÇÕES 
SÃO LUÍS}
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Segundo o mapeamento, os atuais bairros com maior taxa de transmissão da doença
são o Anjo da Guarda, Bairro de Fátima e o Anil

Re cur sos

ESPECIALISTA

“São Luís está indo 
para um novo pico”
BRUNA TAVARES

No vos bair ros com mais au men to de 
ca sos

S
ão Luís es tá so fren do uma re a- 
ce le ra ção de ca sos de co ro na- 
ví rus. É o que diz um es tu do do 
pro fes sor da Uni ver si da de Fe- 

de ral do Ma ra nhão (UF MA) e mé di co 
epi de mi o lo gis ta, Antô nio Au gus to 
Mou ra Sil va.

De acor do com o bo le tim di vul ga- 
do pe la Se cre ta ria de Es ta do da Saú de 
do Ma ra nhão (SES), a ca pi tal já con ta- 
bi li za 14.159 ca sos con fir ma dos e 940 
óbi tos por co vid-19.

Se gun do Antô nio Au gus to Mou ra 
Sil va, a ten dên cia de di mi nui ção de 
ca sos foi in ter rom pi da des de a se ma- 
na pas sa da. “Es sa já é a se gun da se- 
ma na con se cu ti va que nós te mos au- 
men to no nú me ro de no vos ca sos na 
ilha, pra ti ca men te con fir man do que a 
do en ça no va men te en trou em uma 
ten dên cia de re a ce le ra ção de trans- 
mis são”.

Com re la ção aos óbi tos, o mé di co 
co men ta que os pi cos acon te ce ram 
nos me ses de maio e ou tro em ju nho. 
Po rém, as mor tes no ti fi ca dos no úl ti- 
mo mês seis são de ou tros di as, se ma- 
nas e até me ses. Is so acon te ce por 
con ta do atra so no re sul ta dos do exa- 
me de pes so as que mor re ram com 
sus pei ta do ví rus.

O Gru po de Es tu dos de Di nâ mi cas 
Ter ri to ri ais (GE DI TE), da UE MA, ma- 
pe ou os bair ros da ca pi tal que es tão 
au men tan do os ca sos de co ro na ví rus 
de pois da fle xi bi li za ção do dis tan ci a-

Ta xa de trans mis são do ví rus (RT)
Ce ná rio pa ra a Ilha

NOVOS BAIRROS COM MAIS AUMENTO DE CASOS NA CAPITAL MARANHENSE

men to so ci al. Se gun do o ma pe a men- 
to, os atu ais bair ros com mai or ta xa de 
trans mis são da do en ça são o An jo da 
Guar da, Bair ro de Fá ti ma e o Anil.

In do con trá rio a es se au men to, os 
bair ros do Tu ru, Ci da de Ope rá ria e 
Re nas cen ça ti ve ram uma di mi nui ção 
de ca sos, ape sar de ain da dis po rem 
dos mai o res nú me ros de ca sos no to- 
tal.

O RT cal cu la a ta xa de trans mis são 
do ví rus, que es te ve di mi nuin do ao 
lon go dos me ses, ten do seu me nor 
nú me ro em ju nho, che gan do em – 1, 
res pon den do as me di das de con ten- 
ção, co mo lock down, iso la men to so- 
ci al e uso de más ca ra.

Se gun do o epi de mi o lo gis ta, o RT 

abai xo de um po de ria ser o si nal pa ra 
a di mi nui ção da pan de mia, pois se 
uma pes soa in fec ta da pas sa a do en ça 
ape nas pa ra uma pes soa, o ví rus não 
cres ce.

Po rém, com o ini cio da fle xi bi li za- 
ção do iso la men to so ci al, o RT vol tou 
a cres cer, su ge rin do que a pan de mia 
es tá vol tan do a ga nhar for ça.

De acor do com o mé di co, em cur to 
pra zo, não há ris co de sa tu ra ção dos 
ser vi ços de saú de na ca pi tal. Po rém, o 
uso de más ca ra e o dis tan ci a men to 
so ci al de até 40% da po pu la ção não 
se rá su fi ci en te pa ra fa zer o RT fi car 
abai xo de 1, des se mo do, a ilha es tá se 
lo co mo ven do na di re ção de um se-
gun do pi co do co ro na ví rus.

ESTRATÉGIA

CNS discute enfrentamento à pandemia

MINISTÉRIO DA SAÚDE TAMBÉM PARTICIPOU DA REUNIÃO E ESTUDARAM AS AÇÕES E ABORDAGEM DA PASTA PARA O TEMA

Con se lho Na ci o nal de Saú de (CNS)
dis cu tiu a si tu a ção da pan de mia do
no vo co ro na ví rus no país e os de sa fi os
pa ra o en fren ta men to do fenô me no.
Na reu nião, en ti da des da so ci e da de
ci vil apre sen ta ram as ações do con se- 
lho e di ri gen tes do Mi nis té rio da Saú- 
de co lo ca ram as ações e abor da gem
da pas ta pa ra o te ma.

O CNS é um ór gão com pos to por
di ver sos seg men tos, do go ver no a tra- 
ba lha do res, pas san do por usuá ri os do
sis te ma de saú de. É o prin ci pal es pa ço
de par ti ci pa ção na ela bo ra ção, mo ni- 
to ra men to e ava li a ção das po lí ti cas
pú bli cas de saú de nas três es fe ras da
Fe de ra ção, com con gê ne res es ta du ais
e mu ni ci pais.

A me sa di re to ra do CNS apre sen tou
as ações re a li za das ao lon go da pan- 
de mia. Foi cri a do um co mi tê pa ra
acom pa nha men to das me di das ado- 
ta das em fa ce do ce ná rio. O co le gi a do
re for çou e re co men dou a cam pa nha
pa ra que as pes so as fi cas sem em ca sa.
A Co mis são Na ci o nal de Éti ca em Pes- 
qui sa (Co nep), li ga da ao con se lho,
emi tiu apro va ção éti ca de 537 pro to- 

co los de pes qui sa ci en tí fi ca re la ci o na- 
das ao co ro na ví rus. O Co nep lan çou
cam pa nha de pro te ção dos tra ba lha- 
do res en vol vi dos no com ba te ao co ro- 
na ví rus.

En tre as pro vi dên ci as elen ca das
pe los re pre sen tan tes do ór gão na reu- 
nião es tão aler tas com ob je ti vo de in- 
for mar a po pu la ção so bre ris co do uso
de me di ca ção sem ori en ta ção mé di- 
ca, co mo en fren tar con sequên ci as do
no vo co ro na ví rus na saú de men tal,
cui da dos quan do fi zer o exa me rá pi- 
do, pre cau ções com as in for ma ções
fal sas di fun di das em re la ção à pan de- 
mia e saú de e di rei tos das mu lhe res.

O con se lho se uniu a vá ri as or ga ni- 
za ções e lan çou a cam pa nha Fren te
pe la Vi da, mo vi men to com ba se em
evi dên ci as ci en tí fi cas que lan çou um
pla no na ci o nal de en fren ta men to à
pan de mia.

O pre si den te do con se lho e re pre- 
sen tan te da Con fe de ra ção Na ci o nal
das As so ci a ções de Mo ra do res (Co- 
nam), Fer na do Pi gat to, de fen deu mai- 

or par ti ci pa ção do CNS na des ti na ção
dos re cur sos. “Lu ta mos por mais fi- 
nan ci a men to e agi li da de nos re pas ses
or ça men tá ri os, mas tam bém in sis ti- 
mos em aju dar a de ci dir on de uti li zar,
acom pa nhar a exe cu ção e fis ca li zar a
apli ca ção des tes re cur sos, que não
são de ne nhum go ver no e sim ge ra dos
pe lo su or do tra ba lho do po vo bra si- 
lei ro”, dis se.

O re pre sen tan te do Mi nis té rio da
Saú de no Con se lho, Neil ton Araú jo,
ma ni fes tou o de se jo que a reu nião sir-
va de exem plo pa ra que ou tros con se- 
lhos pos sam atu ar mais efe ti va men te
no acom pa nha men to das ações das
au to ri da des de saú de nas di ver sas es- 
fe ras da Fe de ra ção.

“Creio que es te es for ço nos so pre- 
ci sa va ser uma re per cus são mui to
ani ma do ra. Al guns lo cais têm ti do
atu a ção mais co ti di a na, mas al guns
con se lhos es ta du ais ain da es tão um
pou co apá ti cos. Es ta reu nião de ve
ser vir de âni mo pa ra to da a re de do
con se lho e a par ti ci pa ção da so ci e da-
de ca da vez mais ar ti cu la da na de fe sa
da saú de”, sa li en tou.

Ocu pa dos

Mais de 1,3 mi lhão
es ta vam afas ta das
do tra ba lho

Ape sar de o nú me ro de pes so as que pro cu ra ram os
hos pi tais ter se man ti do es tá vel, mais 1,3 mi lhão que es- 
ta vam afas ta das do tra ba lho de vi do ao dis tan ci a men to
so ci al, com a fle xi bi li za ção em al gu mas ci da des, vol ta- 
ram a tra ba lhar na ter cei ra se ma na de ju nho (en tre os
di as 14 e 20), pas san do de 12,4 mi lhões pa ra 11,1 mi- 
lhões, na com pa ra ção com a se ma na an te ri or, o que re- 
pre sen tam 13,3% da po pu la ção ocu pa da, apon tou a
Pnad Co vid 19 se ma nal, uma ver são da Pes qui sa Na ci o- 
nal por Amos tra de Do mi cí li os (Pnad Con tí nua), do Ins- 
ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE). Es sa
pro por ção caiu em re la ção à se ma na an te ri or (14,8%) e
fren te à pri mei ra se ma na da pes qui sa, de 3 a 9 de maio
(19,8%).

Na se ma na de 14 a 20 de ju nho, a Pnad Covid19 es ti- 
mou que 15,3 mi lhões de pes so as (ou 7,2% da po pu la- 
ção do país) apre sen ta vam pe lo me nos um dos 12 sin to- 
mas de sín dro me gri pal (fe bre, tos se, dor de gar gan ta,
di fi cul da de pa ra res pi rar, dor de ca be ça, dor no pei to,
náu sea, na riz en tu pi do ou es cor ren do, fa di ga, dor nos
olhos, per da de ol fa to ou pa la dar e dor mus cu lar) que
são in ves ti ga dos pe la pes qui sa. Es se con tin gen te fi cou
es tá vel fren te à se ma na an te ri or (15,6 mi lhões ou 7,4%
da po pu la ção) e caiu em re la ção a de 3 a 9 de maio (26,8
mi lhões ou 12,7%).

A pes qui sa apon ta, ain da, que cer ca de 3,1 mi lhões de
pes so as (ou 20,1% da que les que apre sen ta ram al gum
sin to ma) pro cu ra ram es ta be le ci men to de saú de em
bus ca de aten di men to (pos tos de saú de, equi pe de saú- 
de da fa mí lia, UPA, Pron to So cor ro ou Hos pi tal do SUS
ou, ain da, am bu la tó rio /con sul tó rio, pron to so cor ro ou
hos pi tal pri va do). Es se con tin gen te fi cou es tá vel em re- 
la ção à se ma na an te ri or (3 mi lhões ou 19,2%), mas te ve
que da em va lo res ab so lu tos fren te à se ma na de 3 a 9 de
maio (3,7 mi lhões ou 13,7%). Mais de 85% des tes aten di- 
men tos fo ram na re de pú bli ca de saú de.

En tre 14 e 20 de ju nho, 440 mil pes so as (14,3%) que ti- 
ve ram sin to mas de sín dro me gri pal pro cu ra ram aten di- 
men to em am bu la tó rio ou con sul tó rio pri va do ou li ga- 
do às for ças ar ma das. Es sa pro por ção re pre sen ta au- 
men to tan to na com pa ra ção com a se ma na an te ri or
(271 mil ou 9,1%), quan to em re la ção à pri mei ra se ma na
de maio (320 mil ou 8,7%).  Cer ca de 976 mil pes so as
pro cu ra ram aten di men to em hos pi tal, pú bi co, par ti cu- 
lar ou li ga do às for ças ar ma das na se ma na en tre 14 e 20
de ju nho.

Es se con tin gen te fi cou es ta tis ti ca men te es tá vel em
re la ção à se ma na an te ri or (900 mil) e, tam bém, fren te à
se ma na de 3 a 9 de maio (1,1 mi lhão), apon ta a pes qui sa.
En tre os que pro cu ra ram aten di men to, 110 mil (11,3%)
fo ram in ter na dos. Nes se ca so, tam bém hou ve es ta bi li- 
da de fren te à se ma na an te ri or (110 mil ou 12,2%) e a se- 
ma na de 3 a 9 de maio (97 mil ou 9,1%). Na pri mei ra se- 
ma na de maio, quan do a pes qui sa co me çou, 16,6 mi- 
lhões es ta vam afas ta das tem po ra ri a men te do tra ba lho.

“No acom pa nha men to se ma nal da pes qui sa, ve ri fi- 
ca mos es ta bi li da de na po pu la ção ocu pa da (84 mi lhões)
e de so cu pa da (11,8 mi lhões), mas uma que da no gru po
de pes so as ocu pa das que não es ta va tra ba lhan do na se- 
ma na de re fe rên cia de vi do à pan de mia. Es se mo vi men- 
to se re pe te na ter cei ra se ma na de ju nho em re la ção à
se gun da se ma na, in di can do uma con ti nu a ção do re tor- 
no des sas pes so as às su as ati vi da des de tra ba lho”, afir- 
ma a co or de na do ra da pes qui sa, Ma ria Lú cia Vi ei ra.

De acor do com a Pnad Co vid 19, 84 mi lhões de pes so- 
as fa zi am par te da po pu la ção ocu pa da do país na se ma- 
na de 14 a 20 de ju nho, com es ta bi li da de em re la ção à se- 
ma na an te ri or (83,5 mi lhões de pes soa) e em re la ção à
se ma na de 3 a 9 de maio (83,9 mi lhões de pes so as). En- 
tre es ses, 8,7 mi lhões (ou 12,5% dos ocu pa dos) es ta va
em tra ba lho re mo to, con tin gen te que fi cou es ta tis ti ca- 
men te es tá vel em re la ção à se ma na an te ri or (8,5 mi- 
lhões ou 12,5%) e, tam bém, em re la ção à se ma na de 3 a 9
de maio (8,6 mi lhões ou 13,4%).

O ní vel de ocu pa ção foi de 49,3%, per ma ne cen do es- 
tá vel fren te à se ma na an te ri or (49%) e em re la ção à se- 
ma na de 3 a 9 de maio (49,4%). A proxy da ta xa de in for- 
ma li da de caiu pa ra 33,9%, tan to em re la ção à se ma na
an te ri or (35%) quan to fren te à se ma na de 3 a 9 de maio
(35,7%). Ma ria Lú cia Vi ei ra ob ser va tam bém que di mi- 
nuiu o gru po de pes so as fo ra da for ça de tra ba lho que
gos ta ri am de tra ba lhar, mas que não pro cu ra ram ocu- 
pa ção por cau sa da pan de mia ou por fal ta de va gas no
lo cal on de vi vem, de 18,2 mi lhões na se gun da se ma na
de ju nho pa ra 17,3 mi lhões na ter cei ra se ma na.

Ou se ja, com a fle xi bi li za ção do dis tan ci a men to so ci- 
al, pa ra 827 mil pes so as, a pan de mia dei xou de ser um
em pe ci lho à bus ca de tra ba lho. “Caiu a po pu la ção fo ra
da for ça de tra ba lho que gos ta ria de tra ba lhar (362 mil),
mas aque la que ti nha o dis tan ci a men to so ci al co mo
prin ci pal mo ti vo pa ra não pro cu rar tra ba lho caiu ain da
mais (827 mil)”, co men tou a co or de na do ra da pes qui sa.
O to tal de pes so as fo ra da for ça, que não tra ba lham nem
pro cu ra ram tra ba lho, tam bém re cu ou de 76,2 mi lhões
pa ra 74,5 na pri mei ra se ma na de maio, quan do a pes- 
qui sa co me çou.

Na ter cei ra se ma na de ju nho, o IB GE es ti ma que 170,2
mi lhões pes so as es ta vam em ida de pa ra tra ba lhar, mas
so men te 84 mi lhões es ta vam ocu pa das. Es se nú me ro
per ma ne ceu es ta tis ti ca men te es tá vel des de a pri mei ra
se ma na de maio, e mos tra que me nos da me ta de
(49,3%) das pes so as es ta vam tra ba lhan do na ter cei ra se- 
ma na de ju nho. En tre os ocu pa dos, 8,7 mi lhões tra ba- 
lha ram de for ma re mo ta, o que re pre sen ta 12,5% de não
afas ta dos do tra ba lho pe la pan de mia. Es se gru po se gue
es tá vel des de a pri mei ra se ma na de maio (8,5 mi lhões).

São Luís, segunda-feira, 13 de julho de 2020
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De acordo com informações divulgadas pela Operação Ramsés, as movimentações
bancárias são estimadas em valor superior a R$ 500 milhões

• Ní vel Fun da men tal: Au xi li ar Ope ra -
ci o nal de Ser vi ços Di ver sos (13); Cui -
da dor de Cri an ças na Edu ca ção In fan -
til (5) e Mo to ris ta (2);
• Ní vel Mé dio: Téc ni co Ad mi nis tra ti -
vo (22); Au xi li ar Ad mi nis tra ti vo (4);
Téc ni co Agrí co la (2); Téc ni co em

Agro pe cuá ria (2), Ra di o lo gia (4), Téc -
ni co em En fer ma gem da ESF (10),
Téc ni co em En fer ma gem Plan to nis ta
(10); Téc ni co em La bo ra tó rio (5); Au -
xi li ar de Con sul tó rio Den tá rio (5);
Pro fes sor de Edu ca ção In fan til (25);
• Ní vel Su pe ri or: Pro fes sor do 1º ao 5º
ano (25); Pro fes sor do 1º ao 9º ano –
Ma te má ti ca (25), Por tu guês (25), Edu -
ca ção Fí si ca (5), In glês (4), Ci ên ci as
(5), Edu ca ção Es pe ci al (3), In tér pre te
de Li bras (2); Su per vi sor Es co lar (6);
Téc ni co em as sun tos edu ca ci o nais
(4); Ori en ta dor edu ca ci o nal (2); Nu -
tri ci o nis ta (3); Psi có lo go (6); As sis ten -
te So ci al (6); Edu ca dor Fí si co (2); En -
fer mei ro da ESF (10); En fer mei ro
Plan to nis ta (5); Odon tó lo go (2); Mé -
di co da ESF (2); Fi si o te ra peu ta (2); Te -
ra peu ta Ocu pa ci o nal (1); Ve te ri ná rio
(1); Bi o mé di co (1); Fo no au dió lo go (1);
Bi oquí mi co (1); Bió lo go (1).

Sa lá rio

PIRÂMIDE FINANCEIRA

Médico suspeito de
fraude vai depor quarta
SAULO DUAILIBE

Ope ra ção Ram sés

A
pós iden ti fi car um es que ma 
mi li o ná rio de pi râ mi de fi- 
nan cei ra, sen do con si de ra do 
um dos mai o res do pais, o 

prin ci pal sus pei to de co man dar as 
frau des, que che gam ul tra pas sar R$ 
500 mi lhões, vai de por na De le ga cia 
do Vi nhais, o 4º Dis tri to Po li ci al, na 
quar ta-fei ra (15).

É mui to es pe ra da a ida do mé di co 
Ab don Mu rad Jú ni or nes te dia à po lí- 
cia, pois ele de ve ex pli car as mo vi- 
men ta ções ban cá ri as es ti ma das em 
va lor su pe ri or a R$ 500 mi lhões.

Na úl ti ma sex ta-fei ra (10), a Ope ra- 
ção Ram sés de fla grou bus cas e apre- 
en sões do mi ci li a res no en de re ço do 
mé di co, em um con do mí nio lo ca li za- 
do na Pe nín su la, área no bre de São 
Luís. A ação faz par te das in ves ti ga- 
ções que vi sa iden ti fi car e apon tar a 
au to ria e ma te ri a li da de.

Na oca sião, fo ram apre en di dos do- 
cu men tos, ipads, CPUs, e no te bo oks, 
em dois apar ta men tos per ten cen tes 
ao in ves ti ga do.

Além dis so, tam bém fo ram re a li za- 
das bus cas em uma re si dên cia, na 
qual te ria fun ci o na do a se de da em- 
pre sa AMJ Par ti ci pa ções, tam bém in- 
ves ti ga da.

Se gun do a Po lí cia Ci vil, as in ves ti- 
ga ções fo ram ini ci a das há cer ca de 8 
me ses, após de nún ci as de vá ri as ví ti- 
mas que ale ga vam ter re a li za do in ves- 
ti men tos na re fe ri da em pre sa. De 
acor do com os re la tos, che ques sem

POLICIAIS FORAM AO APARTAMENTO DO MÉDICO ABDON MURAD JÚNIOR, NA PENÍNSULA

DIVULGAÇÃO

fun dos te ri am si do re pas sa dos às ví ti- 
mas dos gol pes.

Atu al men te, as in ves ti ga ções se 
con cen tram na fi gu ra do prin ci pal 
sus pei to de li de rar o es que ma de frau- 
de fi nan cei ra. Ab don Mu rad Jú ni or 
es tá sob mo ni to ra ção de tor no ze lei ra 
e com pas sa por te re ti do. Ele vai ser in- 

ves ti ga do pe los cri mes de es te li o na to, 
cri mes con tra eco no mia po pu lar e la- 
va gem de di nhei ro.

O inqué ri to tra mi ta em si gi lo e a 
po lí cia ci vil es tu da a ado ção de ou tras 
me di das com ob je ti vo de es cla re cer 
os fa tos e en ca mi nhar os au tos ao po- 
der ju di ciá rio.

ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

Inscrições para concurso são prorrogadas

A PROVA OBJETIVA DO CONCURSO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ DEVE SER NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2020

DIVULGAÇÃO

As ins cri ções do con cur so pú bli co
que abre opor tu ni da des pa ra a Pre fei- 
tu ra de Al to Ale gre do Pin da ré, anun- 
cia a pror ro ga ção das ins cri ções. São
259 va gas pa ra pro fis si o nais de ní veis
fun da men tal, mé dio e su pe ri or.

As can di da tu ras, que ti ve ram iní cio
às 10h de 1º de ju nho de 2020, ago ra
po dem ser re a li za das até 20 de ju lho
de 2020, no si te Ins ti tu to Le ga tus. O
va lor da ta xa de ins cri ção a ser pa go
pe lo can di da to é de R$ 80, R$ 90 ou R$
120.

Sen do as sim, os car gos dis po ní veis
pa ra es te cer ta me são:

O pe río do de tra ba lho é de 20 a 40
ho ras se ma nais com ven ci men to a ser
re ce bi do pe lo can di da to apro va do e
con tra ta do va ri an do no va lor de R$
1.045 a R$ 6 mil mais sa lá rio ba se, re- 
pou so re mu ne ra do, gra ti fi ca ções e re-
pou so re mu ne ra do.

Quan to à clas si fi ca ção, cons ta rá de
pro va ob je ti va, pre vis ta pa ra o dia 13
de se tem bro de 2020, em lo cais a se-
rem di vul ga dos no si te das ins cri ções.
O con teú do pro gra má ti co abor da rá
ques tões de lín gua por tu gue sa, ra ci o- 
cí nio ló gi co – ma te má ti co, no ções de
in for má ti ca e co nhe ci men to es pe cí fi- 
cos e lo cais.

Es te Con cur so Pú bli co te rá va li da- 
de de dois anos, pror ro gá vel por igual
pe río do. Pa ra mais in for ma ções, aces- 
se o edi tal dis po ní vel em nos so si te
pa ra con sul ta.

SAMARTONY MAR TINS

DI REI TOS SO CI AIS

Ação so ci al
ce le bra os 30 anos
do ECA na ilha

A co me mo ra ção dos 30 anos do Es ta tu to da Cri an ça e
do Ado les cen te (ECA), que é o con jun to de nor mas do
or de na men to ju rí di co bra si lei ro que tem co mo ob je ti vo
a pro te ção in te gral da cri an ça e do ado les cen te, não
pas sou des per ce bi da em São Luís.  Mo ra do res  do bair ro
Re si den ci al Olím pi co, em São Jo sé de Ri ba mar par ti ci- 
pa ram on tem, do min go (12), de uma gran de ação so ci al
pro mo vi da pe la Fun da ção Jus ti ça e Paz se Abra ça rão e
Fun da ção Jo sué Mon te lo pa ra ce le brar as três dé ca das
do ECA e em me mó ria de pás coa do Pa dre Bráu lio Ayres,
pre si den te do Con se lho Cu ra dor da Fun da ção JPA.

A ação faz par te do pro je to Vi da Nas cen te, que já é de- 
sen vol vi do por am bas as ins ti tui ções, des de 2007, vi san- 
do for ta le cer e ins tru men ta li zar fa mí li as nas apren di za- 
gens bá si cas so bre os cui da dos e de sen vol vi men to in- 
fan til, as com pe tên ci as das fa mí li as mo ra do ras da re- 
gião do bair ro Re si den ci al Olím pi co e ad ja cên ci as, com
vis tas ao en fren ta men to ao uso de ál co ol, ta ba co e ou- 
tros dro gas. “A ação que Pa dre Braú lio vi ve é uma pro- 
pos ta que nas ceu de pois que ele foi pa ra o hos pi tal aco- 
me ti do pe la co vid-19 co mo for ma de dar mos con ti nui- 
da de à ações so ci ais que ele já vi nha de sen vol ven do co- 
mo pa dre da Ci da de Olím pi ca com o pro je to cha ma do
“Es pe ran çar”. A ideia é le var es pe ran ça pa ra as pes so as
mais ca ren tes, mais vul ne rá veis das co mu ni da des. De- 
pois da pas sa gem de le, nós ami gos, fa mi li a res e ad mi ra- 
do res, re sol ve mos con ti nu ar es se pro je to com ver ten tes
fei ta pe la Fun da ção Jus ti ça e Paz Abra ça rão, en ti da de
que es tá na Ci da de Olím pi ca des de 1997, aju dan do as
co mu ni da des. E com o mo men to vul ne rá vel que a so ci- 
e da de es tá pas san do por con ta da co vid-19, re sol ver fa- 
zer ações de aten ção à fa mí lia. Pen sa mos no pri mei ro
mo men to dis tri buir ces tas bá si cas, quen ti nhas, se ma- 
nal men te nes tas co mu ni da des, além de kits de hi gi e ne.
E vi si tan do as fa mí li as ca ren tes per ce be mos que mui tas
cri an ças   com ver mi no ses, der ma ti tes e ou tras do en ças
e re sol ve mos fa zer uma ação so ci al vol ta da pa ra cri an- 
ças de 0 a 6 anos. Que re mos mos trar que nem a co vid-19
con se guiu der ro tar a es pe ran ça que pa dre Braú lio con- 
se guia tra zer pa ra to dos nós por meio de nos sa mo ti va- 
ção”, ex pli cou Eli va nia Es tre la Ai res, exe cu ti va So ci al da
Fun da ção Jus ti ça e Paz se Abra ça rão.

Pa ra Jho na tan So a res, mem bro do Con se lho cu ra dor
da Fun da ção JPA, a ação é im por tan te pa ra dar mais vi si- 
bi li da de ao ECA e ações so ci ais do le ga do de Pa dre Brau- 
lio. “É uma ação que man tem vi va o le ga do dei xa do por
pa dre Braú lio, além de es tar mos ce le bran do os 30 anos
do ECA em nos so país, que foi uma das ações per cus so- 
ras pa ra a ga ran tia dos di re tos da cri an ça e do ado les- 
cen te”, dis se So a res.

Em en tre vis ta a O Im par ci al Clau de te Ri bei ro, con sul- 
to ra da Fun da ção Jo sué Mon tel lo e do Pro je to Ci da da- 
ne ar, com apoio do Uni cef, res sal tou que ECA é o mar co
le gal e re gu la tó rio dos di rei tos hu ma nos de cri an ças e
ado les cen tes. “O ECA nes ses anos trou xe du as con tri- 
bui ções: a pri mei ra de in for mar que cri an ças e ado les- 
cen tes são su jei tas de di rei tos. E a se gun da que eu con si- 
de ro um avan ço que é cri ar uma cul tu ra de di re tos vol ta- 
do pa ra as cri an ças e ado les cen tes. Nes se ani ver sá rio de
30 anos do ECA exis te um es for ço de mo bi li za ção pa ra
que as fa mí li as des ses jo vens se lem brem que re cor dem
e co lo quem na sua ro ti na e in te ri o ri ze ain da mais so bre
es ses avan ços pa ra que pos sa mos jun tos exi gir que nos- 
sos re pre sen tan tes pú bli cos se jam mais efe ti vos e fo ca- 
dos na ga ran tia des ses di rei tos”, res sal tou Clau de te Ri- 
bei ro.

Du ran te o even to, fo ram ofe re ci dos ser vi ços de saú de
bá si ca, ori en ta ções so bre os cui da dos e pre ven ção pa ra
evi tar con tá gio do no vo Co ro na ví rus, além da en tre ga
de kits de ali men ta ção e hi gi e ne às cri an ças aten di das. A
par ce ria con tou com o apoio de ou tros mo bi li za do res,
en tre eles, a As so ci a ção Asa dos Pre tos, a Or ga ni za ção
Me di cus Mun di Itá lia, o Cen tro Mis si o ná rio de Ve ro na,
Co le ti vo Ci da da ne ar e a Uni cef.

São Luís, segunda-feira, 13 de julho de 2020

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


MP denuncia Assis Ramos à Justiça por nepotismo
Publicado em 13 de julho de 2020 por gilbertoleda

O Ministério Público do Maranhão propôs Ação Civil Pública na última terça-feira, 7, contra o prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, a esposa
dele, Janaína Lima de Araújo Ramos, e o cunhado da esposa, Dorivan da Mota Bandeira, por prática de nepotismo.

A ACP foi proposta pela 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Probidade Administrativa de Imperatriz e foi motivada por denúncias de
que parentes do prefeito Assis Ramos e ligadas ao círculo de amizades dele estariam ocupando cargos na administração pública sem
qualificação exigida em lei.

Janaína Lima de Araújo Ramos ocupa o cargo de secretária municipal de Desenvolvimento Social de Imperatriz, fato já questionado
anteriormente pelo Ministério Público. O cunhado de Janaína, Dorivan da Mota Bandeira, é o diretor do Matadouro Municipal desde janeiro
de 2017 e recebe remuneração aproximada de R$ 4.200,00.

A representação informou que todos os irmãos de Dorivan, que é casado com Jamaica Lima Araújo, irmã de Janaína Ramos, também
foram nomeados para cargos comissionados na Administração Pública Municipal, circunstância que revela, além de nepotismo, quebra do
princípio da impessoalidade na escolha de servidores públicos municipais.

As investigações, que levaram em conta buscas no Portal da Transparência e em bancos de dados de acesso restrito, revelaram que três
irmãos e um sobrinho de Dorivan detêm cargos em secretarias diversas da administração.

Daiane da Mota Bandeira Oliveira é irmã de Dorivan e está lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social no cargo de diretora
de departamento, recebendo a quantia de R$ 2.220,00. Com o mesmo grau de parentesco, Ilsivan da Mota Bandeira está lotado na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, também no cargo de diretor de Departamento, pelo qual recebe salário no valor de R$
1.764,00.

Também irmão de Dorivan, Josivan da Mota Bandeira, está lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura no cargo de diretor executivo e
ganha R$ 4.286,00. Sobrinho de Dorivan, Divinilson da Mota Bandeira está à disposição da Secretaria Municipal de Agricultura e recebe
remuneração em torno de R$ 1.300,00.

Durante o levantamento das informações também verificou-se que Magvânia do Carmo Bandeira, esposa de Ilsivan Bandeira e cunhada
de Dorivan, exerceu o cargo de diretora de departamento na Secretaria Municipal de Administração e Modernização entre abril de 2017 e
junho de 2018.

Após a colheita de informações, todos os investigados prestaram depoimento à Promotoria de Probidade Administrativa. Nas declarações,
os depoentes confirmaram a relação de parentesco que possuem entre si e afirmaram que nunca haviam desempenhado outra função no
serviço público nem demonstraram ter capacidade técnica que os qualificasse para o exercício dos cargos públicos para os quais foram
nomeados.

Pedidos

O MPMA pede à Justiça concessão de medida liminar para o afastamento de Dorivan da Mota Bandeira, Ilsivan da Mota Bandeira, Josivan
da Mota Bandiera, Daiane da Mota Bandeira e Divinilson Silva Bandeira, dos cargos públicos que ocupam no Município, com nulidade das
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nomeações.

A ACP pede também a condenação do prefeito Francisco de Assis Andrade Ramos, Janaína Lima de Araújo Ramos e Dorivan Mota
Bandeira, de acordo com a Lei de Probidade Administrativa, com a perda da função pública, suspensão de direitos políticos por cinco anos,
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração recebida pelos agentes, dentre outras sanções.


