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MP denuncia militares à Justiça
Por Zeca Soares
14 de julho de 2020
Deixe um comentário

O Poder Judiciário, por meio da Vara de Auditoria Militar, recebeu, no último dia 10, duas
denúncias apresentadas pelo Ministério Público do Maranhão contra cinco policiais
militares e três bombeiros militares, por descumprimento do artigo 324 do Código Penal
Militar.
Com o recebimento da denúncia, os militares irão responder a Ação Penal instaurada junto
à Auditoria Militar. Pelo despacho da juíza Janaína Araújo de Carvalho, os denunciados
devem ser requisitados aos Comandos Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
do Maranhão para que se apresentem, no prazo de 10 dias, na Auditoria, e sejam citados.
Com a citação, os acusados serão notificados para responder à acusação, por escrito,
também no prazo de 10 dias.

Conforme as denúncias da titular da 2ª Promotoria de Justiça Militar, Márcia Haydée Porto
de Carvalho, os militares mantiveram-se filiados a partidos políticos mesmo após terem
ingressado na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, o que é vedado pela Constituição
Federal. Todos ingressaram nas corporações militares diretamente nos cargos de capelães.
O artigo 324 do Código Penal Militar tipifica como crime a conduta de “deixar no exercício
da função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato
prejudicial à administração militar”.
O artigo 142 da Carta Constitucional e os artigos 2º e 63 da Lei Estadual 6.513/1995
determinam que “o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos
políticos”.
Para a representante do Ministério Público, a conduta dos policiais militares levou “a
especulações na opinião pública de que tinham como objetivo satisfazer seus interesses
partidários, diversos da função de ministros de fé, prestadores de assistência religiosa e
espiritual aos militares e seus familiares”.
A promotora de justiça observa, ainda, que a atitude dos réus negligencia os ditames
constitucionais destinados às Forças Armadas e Forças Auxiliares (Polícias Militar e Corpo
de Bombeiros Militar), que vedam a filiação partidária de militares em serviço ativo. “Em se
tratando da seara militar, as condutas ora denunciadas extrapolam a via do ilícito
administrativo e alcança a seara penal, uma vez que encontra no art. 324 do Código Penal
Militar a tipificação do crime de inobservância de lei regulamento ou instrução”,
argumenta.
Primeira denúncia – São alvos da primeira denúncia os seguintes policiais militares: os
primeiros-tenentes Ernamilson Gomes de Macedo – ingresso na PMMA em 08/03/2018,
filiado ao PL, desde 03/10/2003, permanecendo na sigla até, pelo menos, 09/03/2020;
Pedro de Lima Villela – que está na PM desde 28/08/2017 e é filiado ao PDT; Jessé Lemos
Coutinho – ingressou na PM em 15/04/2015, mesmo estando filiado ao DEM desde
30/04/1998, onde permanecia filiado até 03/12/2019; e Cícero Batista Martins Guimarães –
que ingressou na PM em 13/03/2018, é filiado ao PSC desde 06/10/2011, permanecendo
assim até, pelo menos, em 03/12/2019. Também está sendo denunciado o capitão
Francisco Fábio Silva Leite – que ingressou na PM em 15/04/2015, é filiado ao PSC desde
03/10/2011, permanecendo filiado até pelo menos 03/12/2019.
Segunda denúncia – A segunda denúncia apresentada na mesma data do último dia 16
de abril tem como alvos três integrantes dos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do
Maranhão. Todos ingressaram na corporação já estando filiados a partidos políticos,

mantendo-se nessa condição até recentemente, conforme atos de nomeação e certidões
expedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.
Os bombeiros militares denunciados pelo MPMA são: o major Ailton César Alves de Sousa
– ingresso na corporação em 13/03/2018, mesmo estando filiado ao PTB desde
28/09/1999, permanecendo filiado pelo menos até 03/12/2019; o capitão Paulo Guilherme
Fernandes de Oliveira – ingresso em 06/02/2018, é filiado ao Patriotas desde 05/10/2013,
permanecendo filiado pelo menos até 03/12/2019; e o primeiro-tenente Antônio Márcio
da Silva – ingresso em 29/09/2017, é filiado ao Republicanos desde 27/09/2007,
permanecendo filiado pelo menos até 03/12/2019.
Foto: Divulgação

Ministério Público denuncia capelães
militares por filiação partidária
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Indicados por lideranças evangélicas – a maior parte da Assembleia de Deus
– esses militares sem concurso tiveram que ingressar em agremiações
ligadas ao governo Flávio Dino, onde permaneceram mesmo depois de
assumir patentes na PMMA e no Corpo de Bombeiros

Alguns dos capelães nomeados por Flávio Dino na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros:
interesses partidários se confundindo com o evangelho

A promotora de Justiça Militar Márcia Haydée Porto de Carvalho denunciou à Justiça
pelo menos nove capelães nomeados para a Polícia Militar e para o Corpo de
Bombeiros no governo Flávio Dino (PCdoB).
Eles são acusados de se manter filiado a partidos políticos da base dinista mesmo
após receber patentes de oficiais militares, afrontando o Código Militar.
Todos eles vão responder a ação penal pelo crime.

Da PMMA foram denunciados o capitão Francisco Fábio Silva Leite (ex-PSC, hoje
Podemos), e os primeiros-tenentes Ernamilson Gomes de Macedo (PL), Pedro de Lima
Villela (PDT), Jessé Lemos Coutinho (DEM) e Cícero Batista Martins Guimarães
(PSC).
No Corpo de Bombeiros a denúncia do Ministério Público alcançou o major Ailton
César Alves de Sousa (PTB), o capitão Paulo Guilherme Fernandes de Oliveira
(Patriotas) e o primeiro-tenente Antônio Márcio da Silva (Republicanos).
Esses mesmos, e outros capelães militares – todos nomeados sem concurso público –
já respondem a Ação Eleitoral, por abuso de poder e outros crimes eleitorais
praticados tanto nas eleições de 2014 quanto nas eleições de 2018.
As ações eleitorais correm no Tribunal Superior Eleitoral.
A promotora chegou a alertar na ação que a filiação dos capelães
gerava“especulações na opinião pública de que tinham como objetivo satisfazer seus
interesses partidários, diversos da função de ministros de fé”.
Mesmo assim, pela articulação política entre o governo e a Assembleia de Deus, eles
permaneceram filiados;
E alguns só pediram desfiliação após tomar conhecimento da investigação do
Ministério Público.
Agora vão ter que responder a ação penal…
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Procurador-geral deu posse aos promovidos

O procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau, deu posse hoje (13) aos três promotores de Justiça
promovidos na última sessão do Conselho Superior do MPMA, realizada na última sexta-feira, 10.
“Trata-se de um momento de renovação em suas carreiras e de novos desafios. Desejo boa sorte aos
senhores e destacamos o apoio da administração para que o trabalho em defesa da população seja
realizado com êxito”, afirmou Eduardo Nicolau.
O promotor de Justiça Thiago de Oliveira Costa Pires foi promovido, por antiguidade, de Cedral para a
5ª Promotoria de Justiça de Imperatriz. Pelo critério de merecimento, o promotor de Justiça Felipe
Augusto Rotondo deixou a comarca de São João Batista para a 1ª Promotoria de Justiça de Buriticupu.
Já o promotor de justiça Júlio Aderson Borralho Magalhães Segundo, também por antiguidade, foi
promovido de Guimarães para a 2ª Promotoria de Justiça de Pedreiras.

LUTO NO MP-MA: Morre Promotora de Viana, que atuou
em Paulo Ramos, Matinha e Coelho Neto
Comente

A promotora de justiça Karini Kirimis Viegas, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Viana, morreu neste domingo, dia 12, ela fazia
tratamento de um câncer. Por meio de nota, o Ministério Público do Maranhão (MP-MA) se manifestou. Acompanhe:
NOTA DE FALECIMENTO
É com muito pesar que o Ministério Público do Maranhão comunica o falecimento, neste
domingo, 12, da promotora de justiça Karini Kirimis Viegas, titular da 2ª Promotoria de
Justiça de Viana.
Natural de Santos (SP), Karini Kirimis Viegas ingressou no Ministério Público do Maranhão
em junho de 2011.
Foi titularizada em 2012, na Comarca de Paulo Ramos. Atuou ainda nas Comarcas de
Matinha e Coelho Neto, até ser removida, em julho de 2019, para a 2ª Promotoria de
Justiça de Viana, onde exercia suas funções atualmente.
Sensibilizado com a dolorosa perda de uma destacada integrante dos seus quadros, o
Ministério Público do Maranhão, por meio da Procuradoria Geral de Justiça, manifesta
solidariedade aos familiares e amigos neste momento de profunda dor.
– PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Dra. Karini Viegas fazia tratamento de um câncer.

Ministério Público lamenta o falecimento da promotora
Karini Karimis
É com muito pesar que o Ministério Público do Maranhão comunica o falecimento, neste
domingo, 12, da promotora de justiça Karini Kirimis Viegas, titular da 2ª Promotoria de
Justiça de Viana.
Natural de Santos (SP), Karini Kirimis Viegas ingressou no Ministério Público do
Maranhão em junho de 2011.
Foi titularizada em 2012, na Comarca de Paulo Ramos. Atuou ainda nas Comarcas de
Matinha e Coelho Neto, até ser removida, em julho de 2019, para a 2ª Promotoria de
Justiça de Viana, onde exercia suas funções atualmente.
Sensibilizado com a dolorosa perda de uma destacada integrante dos seus quadros, o
Ministério Público do Maranhão, por meio da Procuradoria Geral de Justiça, manifesta
solidariedade aos familiares e amigos neste momento de profunda dor.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Ministério
Público do MA
aciona Assis
Ramos por
nepotismo
Além da esposa e do cunhado, prefeito de
Imperatriz emprega mais cinco pessoas do
círculo pessoal na gestão municipal
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O Ministério Público do
Maranhão propôs ação
civil pública contra o
prefeito de Imperatriz,
Assis Ramos (DEM), por
prática de nepotismo.
Também foram
acionados a mulher do
democrata, Janaína
Lima de Araújo Ramos;
e o cunhado desta,
Dorivan da Mota
Bandeira,
A ação foi proposta pela
1ª Promotoria de Justiça
Especializada de
Probidade
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Administrativa de
Imperatriz, na última
quinta-feira 9.
Janaína Ramos ocupa o
cargo de secretária
municipal de
Desenvolvimento Social
de Imperatriz, fato já
questionado
anteriormente pelo
Ministério Público.
Público. Já o
cunhado de Janaína é o
diretor do Matadouro
municipal.
Além deles, segundo o
MP-MA, três irmãos, um
sobrinho e uma cunhada
de Dorivan, que é casado
com Jamaica Lima
Araújo, irmã de Janaína
Ramos, também foram
nomeados para cargos
comissionados na
Prefeitura de Imperatriz.
Daiane da Mota
Bandeira Oliveira é irmã
de Dorivan e está lotada
na Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Social no cargo de
diretora de
departamento. 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. Também

irmão de Dorivan,
Josivan da Mota
Bandeira está lotado na
Secretaria Municipal de
Infraestrutura, no cargo
de diretor executivo. E o
Sobrinho de Dorivan,
Divinilson da Mota
Bandeira, está à
disposição da Secretaria
Municipal de
Agricultura.
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,
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.
Na ação, o MP-MA pede
à Justiça concessão de
medida liminar para o
afastamento de Janaína
Ramos e das pessoas
ligadas ao círculo de
amizades de Assis
Ramos dos cargos
públicos que ocupam na
gestão municipal, com
nulidade das
nomeações.
Também que sejam
condenados o prefeito
de Imperatriz, a mulher
do democrata e o
cunhado desta à 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.

MPMA aciona prefeito Assis Ramos por
prática de nepotismo
Publicado em 13 de julho de 2020

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.
DOS 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
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.

MPMA aciona prefeito Assis Ramos por prática de nepotismo
JULHO 13, 2020
CORRUPÇÃO, GOVERNO ASSIS RAMOS, NEPOTISMO

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.
DOS 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 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.

MP aciona prefeito Assis Ramos por
prática de nepotismo
por Jorge Aragão
13 jul 2020

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.
DOS 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 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.

Imperatriz: MPMA aciona prefeito Assis Ramos por prática
de nepotismo
Por Daniel Matos • segunda-feira, 13 de julho de 2020
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Além da esposa e do cunhado, prefeito emprega mais cinco pessoas do círculo pessoal na administração
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
Prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, e a esposa
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.
Dos 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 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.
Fonte: Ministério Público do Maranhão
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Maranhão tem pior taxa de
isolamento social do país
Levantamento da start up brasileira de tecnologia In Loco revelou que a taxa no estado é de
44,44%; na esteira, São Luís também apresenta a pior taxa entre as capitais brasileiras.
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demonstra
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Pesquisa Escutec/O Estado, que simulou dois cenários espontâneos,
aponta que o emedebista seria reeleito em Grajaú. POLÍTICA 2

Entrevista

Assista ao vídeo pelo
celular ou em
oestadoma.com/488524

Divulgação

Ventania deixa rastro
de destruição em SL
No bairro Forquilha, pelo menos sete postes de energia elétrica
foram arrastados pela ventania, sendo que alguns ficaram no meio da
Avenida Guajajaras. Várias árvores foram arrancadas e veículos
ficaram com os para-brisas estilhaçados. CIDADES 1
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MA tem a menor taxa
de isolamento social

5

Paulo Soares

Levantamento feito por startup apontou, ainda, que São Luís é a capital onde
menos se respeita a recomendação de ficar em casa para conter o coronavírus
reaceleração da transmissão do novo coronavírus na Grande Ilha
acendeu o alerta para
uma “segunda onda” da Covid-19.
O aumento de casos seria consequência da flexibilização precoce das
atividades comerciais, segundo estudo feito por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do
Maranhão (UFMA). Um levantamento da start up brasileira de tecnologia In Loco revelou que São Luís
tem a pior taxa de respeito ao isolamento social entre as capitais brasileiras, com 44,20%. Dentre os estados, o Maranhão também é o
último nesse aspecto.
Conforme o boletim, divulgado
pelo Governo do Mato Grosso do Sul
(MS) em seu portal, São Luís possui
uma taxa de isolamento social de
44,20%. Na sequência, aparecem
Campo Grande (MS), com 46,04%;
Palmas (Tocantins), com 46,22%; Rio
de Janeiro (RJ), com 46,91%; Belém
(Pará), com 46,94%; Manaus (Amazonas), com 47,03%; Boa Vista (Roraima), com 47,65%; João Pessoa
(Paraíba), com 47,72%; Goiânia
(Goiás), com 48,08%; Brasília (Distrito Federal), com 48,66%; Macapá
(Amapá), com 48,69%; São Paulo
(SP), com 48,70%; Fortaleza (Ceará),
com 48,84%; e Belo Horizonte
(Minas Gerais), com 49,04%.
Após Belo Horizonte, aparecem
Natal (Rio Grande do Norte), com
49,64%; Maceió (Alagoas), com
49,72%; Recife (Pernambuco), com
49,78%; Vitória (Espírito Santo), com
50,20%; Cuiabá (Mato Grosso), com
51,05%; Aracaju (Sergipe), com
51,77%; Porto Velho (Rondônia),
com 51,90%; Rio Branco (Acre), com
52,14%; Salvador (Bahia), com
52,30%; Florianópolis (Santa Catarina), com 54,59%; Curitiba (Paraná),
com 55,23%; Teresina (Piauí), com
55,71%, e Porto Alegre (Rio Grande
do Sul), com 60,12%.
Importante destacar que, segundo as instituições de saúde, a

De Jesus

A

Corpo de paciente morto por Covid-19 é colocado em carro funerário

Covid-19 mata mais
brancos e pardos
no Maranhão
Novo módulo do Portal da Transparência do
Registro Civil apresenta dados de cartórios do país

Shoppings estão entre os locais onde há registro de desrespeito à recomendação de isolamento social no país

taxa ideal para controle da doença
é acima de 60%. Isso significa que
apenas Porto Alegre está nesse patamar. Com relação aos estados, o
Maranhão tem a pior taxa de respeito ao isolamento social, com um
índice de 44,44%. Depois, aparecem
Tocantins, com 44,99%; Pará, com
45,65%; Paraíba, com 46,09%; Mato
Grosso do Sul, com 46,67%; Rio de
Janeiro, com 46,91%; Amazonas,

com 46,99%; Minas Gerais, com
47,22%; Rio Grande do Norte, com
47,46%; Goiás, com 47,47%; São
Paulo, com 47,48%; Ceará, com
47,67%; Roraima, com 47,79%; Pernambuco, com 48,12%, e Alagoas,
com 48,64%.
Reaceleração da transmissão
O último boletim epidemiológico
divulgado pela Secretaria de Estado

FIQUE POR DENTRO

Índice de isolamento social nas capitais
Porto Alegre (RS) – 60,12%
Teresina (PI) – 55,71%
Curitiba (PR) – 55,23%
Florianópolis (SC) – 54,59%
Salvador (BA) – 52,30%
Rio Branco (AC) – 52,14%
Porto Velho (RO) – 51,90%
Aracaju (SE) – 51,77%
Cuiabá (MT) – 51,05%
Vitória (ES) – 50,20%
Recife (PE) – 49,78%
Maceió (Alagoas) – 49,72%
Natal (RN) – 49,64%
Belo Horizonte (MG)– 49,04%

Fortaleza (CE) – 48,84%
São Paulo (SP) – 48,70%
Macapá (AP) – 48,69%
Brasília (DF) – 48,66%
Goiânia (GO) – 48,08%
João Pessoa (PB) – 47,72%
Boa Vista (RR) – 47,65%
Manaus (AM) – 47,03%
Belém (PA) – 46,94%
Rio de Janeiro (RJ) – 46,91%
Palmas (TO) – 46,22%
Campo Grande (MS) – 46,04%
São Luís (MA) – 44,20%

da Saúde (SES), na noite de domingo
(12), mostrou que houve 554 novos
casos do novo coronavírus no Maranhão. Desse total, 472 ocorreram
no interior e 82 na Grande Ilha. Em
São Luís e nos demais municípios
metropolitanos, semanalmente, há
um crescimento das notificações da
Covid-19. Isso pode ser um reflexo
da flexibilização das atividades comerciais, como está apurando o
Grupo de Modelagem Covid-19 da
Universidade Federal do Maranhão.
O professor doutor e médico epidemiologista Antônio Augusto de
Moura da Silva, do Departamento
de Saúde Pública da UFMA informou que junho foi relativamente
tranquilo com relação à doença,
mas, no final daquele mês e início
de julho, o aumento no contágio do
novo coronavírus foi registrado.
Conforme o pesquisador, em sua última live no Instagram, o risco de
transmissão continua elevado e os
casos ativos interromperam a tendência de queda. Além disso, o nível
de testagem está em 2,1. O ideal seria
mais de 10 exames por caso. 
Íntegra em oestadoma.com/488518

As populações de pessoas declaradas como brancas e pardas foram as
que mais tiveram óbitos por causas
naturais no Maranhão, desde o início da pandemia causada pelo novo
coronavírus. Entre 16 de março e 30
de junho deste ano, o estado registrou aumento de 49,7% no total geral
de mortes, em comparação com
2019, mas a distribuição foi desigual
entre sua população. Enquanto a população branca, registrou um aumento de 88,6% no número de mortes, os pardos tiveram crescimento
de 81,3%; entre os pretos, o número
cresceu 72,1%. Os óbitos entre a população indígena registraram aumento de 6,3%, enquanto os de amarelos tiveram uma queda de -6,3%.
As informações estão no novo
módulo do Portal da Transparência,
plataforma desenvolvida pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que reúne os registros de óbitos
feitos pelos Cartórios brasileiros, e
disponível à sociedade desde
ontem, na página Especial COVID
(http://transparencia.registrocivil.org.br/especial-covid). Os dados
utilizam como base as informações
contidas nas Declarações de Óbitos
(DOs), emitidas pelos médicos no
ato de falecimento, e que são a base
da certidão de óbito.
Em números absolutos, as mortes registradas em cartório neste período totalizaram 8.323, sendo 1.677
óbitos de pessoas declaradas brancas, 5.503 de pardos e 666 de pretos.
Foram 67 falecimentos de indígenas, e 59 de pessoas declaradas
como amarelas 59. Constam, ainda,
351 óbitos cuja raça/cor não foi declarada pelo médico e/ou o declarante no momento do registro.
Os óbitos apenas por COVID-19

atingiram a população maranhense,
basicamente, na mesma proporção
de sua distribuição. Foram 23,7%
óbitos de pessoas declaradas brancas, 62,8% de pessoas declaradas
pardas, e 9,6% da população preta.
Indígenas representaram 0,6% dos
mortos pelo novo coronavírus, amarelos representaram 0,5%; constam
como raça/cor ignorada 2,9% dos
óbitos causados pela doença. No
Brasil, 44,4% de óbitos por COVID19 foram de pessoas declaradas
brancas, já as pessoas pardas correspondem a 38,4% desses óbitos e
8,2% representam os declarados
pretos. Os indígenas foram um total
de 0,24% e os amarelos 1,5%; constam com raça/cor ignorada 7,2%
dos óbitos causados pela doença.
Doenças Respiratórias
Considerando-se apenas as doenças respiratórias disponíveis no Portal - COVID, Insuficiência Respiratória, Pneumonia, Septicemia e
Síndrome Respiratória Grave (SRAG)
- Maranhão registrou aumento de
146,9% no número de óbitos entte
16 de março a 30 de junho de 2020
em relação a 2019. No Brasil, o total
foi de 34,5%. No estado, os brancos
e os pardos foram os mais atingidos:
a população branca totalizou
275,9%, enquanto a população
parda registrou 227,9%. Os pretos
vêm em terceiro, com aumento de
221,3%. Os amarelos registram aumento de 76,9%, enquanto a indígena registrou 88,2%. No Brasil, os
pardos e pretos são os mais atingidos: a população parda viu crescer
72,8% os óbitos por estes tipos de
doença, enquanto os pretos registraram aumento de 70,2%. 
Íntegra em oestadoma.com/488539
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Assassinatos marcam
fim de semana na capital
e no interior do estado
Um dos casos ocorreu no Residencial Albino Soeiro, na zona rural de São Luís,
onde mais de 10 homens invadiram uma casa para matar jovem de 24 anos
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

fim de semana foi marcado por violência na capital e no interior do estado.
Os policiais ainda ontem
não haviam efetuado a prisão dos
acusados de terem executado Elic
Oliveira da Costa, de 24 anos. Segundo a polícia, ele teve a sua casa,
localizada no Residencial Albino
Soeiro, zona rural de São Luís, invadida por integrantes de uma facção
criminosa e foi morto a tiros durante a noite do último sábado.
Mais de 10 criminosos participaram desse assassinato. Ainda de
acordo com a polícia, os inegrantes
da facção invadiram a residência do
jovem de arma em punho e, em seguida, efetuaram vários tiros. A vítima foi baleada e levada pelos populares ao Hospital Municipal Socorrão II, na área da Cidade Operária,
mas morreu antes de ser submetida
a tratamento cirúrgico.
O corpo de Elic Oliveira foi removido para o Instituto Médico Legal
(IML), no Bacanga, para ser autopsiado e, logo após, liberado para os
familiares. Segundo a polícia, os acusados do assassinato tomaram rumo ignorado.
A equipe da Superintendência
de Homicídio e Proteção a Pessoas
(SHPP) está investigando o caso e
não informou a motivação desse
crime.

O

Outra invasão e morte
Edson Carlos Almeida, de 25 anos,
também teve a sua casa, em Pedro
do Rosário, invadida e foi morto a tiros. A polícia informou que três homens, não identificados, participaram desse ato criminoso. A vítima le-

No crime ocorrido na zona rural de São Luís, mais de 10 homens invadiram casa para matar Elic Oliveira Costa

TENTATIVA DE HOMICÍDIO
Uma mulher, de nome não
revelado, foi presa no
domingo (12), suspeita de
tentativa de homicídio e a
vítima foi o próprio marido,
Jhonatas Nascimento Silva,
idade não revelada, em Alto

vou vários tiros, inclusive na cabeça,
e morreu ainda no local. Existem informações de que a vítima tinha envolvimento com roubo e tráfico de
entorpecente, mas a polícia está investigando o caso.
Mais mortes
No bairro Antenor Viana, em Caxias,
ocorreu o assassinato de Mario José
da Silva Santos, de 25 anos, no último domingo. O crime está sendo in-

Alegre do Maranhão. A
detida disse para a polícia
que está gestante de seis
meses e foi agredida
fisicamente pelo esposo com
chutes, inclusive, no
abdômen.

vestigado pela equipe da Delegacia
de Homicídio e Proteção a Pessoas
(DHPP), que é coordenada pelo delegado Jair Paiva.
A polícia informou que o crime
ocorreu em plena via pública por
volta das 12h30. A vítima estava caminhando quando foi baleada no tórax e morreu ainda no local. Os militares realizaram incursões na cidade, mas não conseguiram prender
os acusados.

No município de Trizidela do Vale foi morto a golpes de faca José Morais Costa, de 31 anos, no último sábado. Segundo a polícia, a vítima foi
golpeada nas costas, braço e tórax
durante uma discussão com um homem, identificado como Buruzinho,
em um bar, no bairro Jerusalém.
Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
foram acionados e levaram a vítima
para o Hospital Doutor João Alberto, localizado nessa cidade, mas ele
teve que ser transferido para o Hospital Geral de Peritoró, onde veio a
falecer.
Segundo a polícia, Buruzinho se
apresentou no domingo (12), na Delegacia Regional de Pedreiras. Ele já tinha passagem pelo Poder Judiciário.
Em Imperatriz, um homem foi
morto a tiros, no bairro Itamar Guará, no último sábado. A polícia não
sabe a motivação do crime e segue
investigando o caso. 
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Acidente com van
termina com 16
feridos na BR-135
Passageiros do veículo são profissionais
da saúde, e ninguém teve ferimentos graves
Um total de 16 profissionais da
área de saúde, entre médicos, enfermeiros e assistentes sociais, ficaram feridos durante um acidente de trânsito envolvendo
uma van, que ocorreu na madrugada de segunda-feira (13), no Km
33 da BR-135, em Campo de Perizes, na cidade de Bacabeira.
A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) informou que a van saiu de
São Luís com destino a Barreirinhas. Em Bacabeira, o veículo
acabou descendo o barranco e capotou. Os passageiros e o condutor sofreram lesões e foram atendidos pelos bombeiros militares
e os socorristas do Serviço de
Atendimento Urgente (Samu).
As vítimas foram levadas para
um hospital na capital, mas não

correm risco de morte. Ainda de
acordo com a PRF, existe a possibilidade de o motorista ter dormindo ao volante. Ele disse que
chegou a ouvir um som forte vindo do pneu e, em seguida, desceu
o barranco. A Polícia Civil está investigando o caso.
Outra ocorrência
O maranhense da cidade de Arame, Juscelino Sousa Freitas Filho,
de 30 anos, morreu durante um
acidente de trânsito, ocorrido no
domingo (12), no município paraense de Itaituba.
De acordo com a polícia, a vítima estava em uma motocicleta
Bros e colidiu com outra Bros. Os
condutores envolvidos no acidante morreram. 

Senarc apreende
35 kg de maconha
no Alto do Turu
Droga estava sendo comercializada em uma casa,
e o proprietário foi levado para a sede do órgão
Trinta e cinco quilos de maconha
foram apreendidos e uma pessoa
foi presa durante cerco da equipe
da Superintendência de Repressão ao Narcotráfico (Senarc), no
bairro do Alto do Turu, neste domingo (12). Ainda foram apreendidos material para embalar a
droga e balança de precisão.
O delegado Breno Galdino, que
é superintendente da Senarc, disse que a polícia constatou que o
detido estava utilizando a própria
residência como local de distribuição e armazenamento de entorpecente.

De posse de mandado de busca e
apreensão, os policiais tiveram
acesso ao local onde encontraram
a droga e realizaram a prisão.
Mais drogas
A equipe da Senarc, no último dia
9, apreendeu 120 quilos de maconha e prendeu cinco criminosos,
na zona rural de Vitória do Mearim. Foram apreendidos também
arma de fogo e veículos.
Os detidos são da mesma família e foram encaminhados para o presídio, em Pedrinhas, em
São Luís. 

Mundo

Mortes por Covid-19 na
América Latina superam
total da América do Norte
América Latina totaliza pelo menos 144.672 mortes devido ao novo
coronavírus, em comparação com 143.840 mortes na América do Norte
Paulo Pinto/FotosPublicas

SÃO PAULO
O número de mortes por coronavírus na América Latina superou o de
óbitos registrados na América do
Norte pela primeira vez desde o início da pandemia, mostrou uma
contagem da Reuters nesta segunda-feira.
A América Latina totaliza pelo
menos 144.672 mortes devido à Covid-19, em comparação com
143.840 mortes na América do Norte - Canadá e Estados Unidos -, segundo dados compilados pela Reuters, com base em levantamentos
oficiais.
Os Estados Unidos são o país
com o maior número de mortes no
mundo, com 135.055, seguidos pelo Brasil, que registra 72.100. Mas a
América Latina também tem o México e o Peru entre os 10 países com
o maior número de mortes, com
35.006 e 11.870, respectivamente.
Chile, Colômbia e Equador também têm mais de 5.000 mortes ca-

São Paulo reabriu alguns dos seus parques públicos nesta segunda-feira

da. Enquanto isso, o número de
mortos no Canadá é de menos de
8.800 pessoas.
As infecções por coronavírus no
mundo ultrapassaram 13 milhões
na segunda-feira, segundo uma

contagem da Reuters, em outro
marco na disseminação da doença
que matou mais de meio milhão de
pessoas em sete meses.
O primeiro caso foi registrado na
China no início de janeiro, e foram

necessários três meses para o mundo atingir 1 milhão de infecções.
Com a aceleração constante da
doença, em apenas cinco dias o
mundo passou de 12 milhões para
13 milhões de casos confirmados.
O número de infecções já é aproximadamente o triplo do registrado anualmente de influenzas graves, de acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS).
Casos nos EUA
O Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados
Unidos informou nesta segundafeira 3.296.599 casos do novo coronavírus, um aumento de 60.469 casos em relação à contagem anterior,
e disse que o número de mortes aumentou em 312, para 134.884.
O CDC divulgou sua contagem
de casos da doença respiratória, conhecida como Covid-19, causada
pelo novo coronavírus, com base
em dados levantados até o fim da
tarde de domingo. 

Presidencia Perú

Funcionária do governo em Lima, no Peru, no combate à Covid-19

Crise do coronavírus
pode ficar “pior e
pior e pior”, diz OMS
Infecções superaram a marca de 13 milhões em
todo mundo nesta segunda-feira (13), diz agência
GENEBRA
A pandemia do novo coronavírus tem o potencial de piorar
muito se os países não aderirem às precauções básicas de
saúde, alertou a Organização
Mundial da Saúde (OMS) nesta
segunda-feira.
“Deixe-me ser franco, muitos países estão indo na direção
errada, o vírus continua sendo
o inimigo público número um”,
disse o diretor-geral da OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
em entrevista pela internet na
sede da OMS, em Genebra.

“Se o básico não for seguido,
o único caminho dessa pandemia será ficar cada vez pior e
pior e pior.”
As infecções superaram a
marca de 13 milhões em todo o
mundo nesta segunda-feira, de
acordo com uma contagem da
Reuters, aumentando um milhão em apenas cinco dias, em
uma pandemia que matou mais
de meio milhão de pessoas.
Tedros disse que de 230.000
novos casos no domingo, 80%
eram de 10 países e 50% de
apenas dois países. 
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Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA)
completa 30 anos
O Estado reuniu relatos de representantes de órgãos de apoio; o Estatuto
surgiu da necessidade de acabar vestígios do autoritarismo do Regime Militar

D

e acordo com levantamento realizado pelo
Fundo das Nações Unidas para a infância – Pobreza na Infância e na Adolescência
– no Brasil, 20,3% das crianças e dos
adolescentes de 4 a 17 anos têm o direito à educação violado, no entanto,
o número ainda é bem menor do que
em 1990 quando o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) foi
publicado. Nesta segunda-feira (13)
de julho, o Estatuto completou 30
anos, a comemoração deve ser feita,
mas muita coisa ainda pode melhorar no que se refere aos cuidados com
crianças e adolescentes.
Instituído pela Lei 8.069 no dia 13
de julho de 1990, durante o governo
de Fernando Collor, o projeto de lei
do ECA é de autoria do Congresso Nacional. O estatuto surgiu a partir da
necessidade de acabar os vestígios do
autoritarismo do Regime Militar,
então, tinha como um dos seus objetivos, extinguir com o Código de
Menores que havia sido elaborado
durante a Ditadura Militar no Brasil,
foi também uma maneira do país se
alinhar com a comunidade internacional em termos de Direitos Humanos, logo após um período de absolutismo estatal.
Conselho Tutelar
O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo
cumprimento dos direitos da
criança e do adolescente, sendo
assim, o ECA é fundamental para o
trabalho dos conselheiros tutelares, que pautam suas decisões e
ações nesse Estatuto.
“Para nós Conselheiros Tutelares
é uma bíblia sagrada, uma bússola,
é quem nos dá o norte de como agir,
vivenciamos ele todos os dias. O
ECA, completa 30 anos neste mês
de julho e acreditamos que é o responsável por assegurar juridicamente a proteção integral das crianças e adolescentes brasileiras, o
Estatuto promoveu avanços fundamentais na defesa dos direitos humanos para as pessoas até 18 anos
incompletos, mas, ainda há muito
o que melhorar”, diz o ConselheiroTutelar, Rodrigo Santos. “Infelizmente, costumamos dizer que existe
uma grande diferença entre a lei e a
prática. No Brasil, isso infelizmente
é comum, no Maranhão, nem se
fala. Nós temos excelentes leis para
proteger crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres, mas essas leis não são efetivadas até porque o próprio
Judiciário não dá prioridade para
essas questões”, frisa o conselheiro.

Divulgação

Divulgação

Durante as ações, houve interdição de lojas de conveniências de postos

Fim de semana teve
fiscalização contra
aglomeração na Ilha
Cerco teve como foco pontos comerciais,
principalmente, postos de combustíveis

Direitos enunciados no ECA aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento

CMDCA
Já o Conselho Municipal da Criança
e do Adolescente (CMDCA), é uma
instituição paritária – formada por
um número igual de elementos para
que não exista diferenciação de categoria – que conta com a participação
da sociedade civil e do Poder Executivo municipal.
Esse é o órgão responsável por
propor, deliberar e controlar as políticas públicas municipais voltadas
para crianças e adolescentes, além,
de fazer o registro de entidades que
atuam com crianças e adolescentes
e acompanha se os projetos e programas realizados atendem aos requisitos da legislação. E ainda, gerencia e estabelece os critérios de
utilização de recursos dos fundos de
direitos da criança e do adolescente
municipais, seguindo orientação do
parágrafo 2º do artigo 260 da Lei n°
8.069/1990.
“O ECA garante direitos da maternidade até a fase adulta, é a leia
mais importante do mundo na proteção de direitos de criança e adolescente”, afirma o presidente do
CMDCA, Marcos Japi, em entrevista
a O Estado. Ele diz ainda, que enfrentamos muitos desafios para que
a lei seja cumprida de forma integral
e que garanta direitos que proporcionam o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social. “O
Art. 4º do ECA assegura que é dever
da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”, explica
Marcos Japi. O presidente do órgão
conclui dizendo que no dia a dia mui-

OCORRÊNCIAS
Segundo a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente
(DPCA), de janeiro até agora, foram mais de 300 ocorrências
registadas contra essa parte da população. Segundo a Delegada
da unidade, Adriana Meireles, o número reduziu em comparação
com o mesmo período de 2019, ela explica que a diminuição se
deve ao contexto da pandemia do novo coronavírus.
tas violações de direitos ainda acontecem, como falta de vaga na escola,
ausência de pediatra nas unidades de
saúde, aumento de casos de violência sexual, trabalho infantil e falta de
equipamento para pratica esportivas
nos bairros. “Temos sempre que lembrar que assegurar direitos de crianças e adolescentes é garantir um futuro digno”, finalizou.
Combate ao trabalho infantil
O Fórum Estadual de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil no
Maranhão (Fepetima), é uma instância autônoma de controle social
que tem como objetivo prevenir e
erradicar todas as formas de trabalho infantil, e também, garantir proteção ao adolescente trabalhador
em situação de aprendiz, conforme
estabelece o ECA.
Tarcila Nascimento de Moraes, secretária executiva do Fepetima esclarece, que o trabalho infantil sempre foi uma das violações presentes
na história da humanidade, e que a
partir do ECA, se iniciou um novo
processo de olhar para crianças e
adolescentes. “Como indivíduos que
precisam ser protegidos, que precisam ter acesso a direitos básicos, para
então no momento adequado ingressarem no mundo trabalho. O Trabalho infantil deixa de ser bom para
algumas crianças. E o acesso aos direitos fundamentais passa a ser uma
necessidade para proteção integral

de todas as crianças e adolescentes”,
ressalta Tarcila de Moraes.
“Antes do Eca existia o Código de
Menores, que era mais uma forma
de higienização social e que culpabilizava as crianças e adolescentes
por estarem em situação de abandono, rua, trabalho infantil, ao invés,
de garantir a dignidade para viverem
a infância com melhores perspectivas para idade adulta”, completa.
Programação
Em comemoração ao aniversário do
Estatuto, o CMDCA em parceria com
a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (Semcas), realizou uma
live nesta segunda-feira, 30. A transmissão foi feita, por meio do Facebook
do órgão e contou com a presença de
MárcioThadeu Silva Marques – 1° Promotor de Justiça da Infância e da Juventude de São Luís, e especialista em
Direitos Humanos, Coletivos e Gestão
Fiscal – e Reinaldo Balbino – Conselheiro Tutelar, Palestrante, Conferencionista, Coordenador do Fórum de
Conselheiros Tutelares da Macrorregião de Campinas-SP. A solenidade foi
mediada pela vice-presidente do
CDMCA, Janicelma Fernandes.
Outra ação realizada em comemoração, foi um tuitaço que teve início às 15h da tarde de ontem (13 de
julho). As hashtags utilizadas foram:
#30AnosECA; #30AnosECAMA; #ReduçãoNãoÉSolução; #EstudopraGeral e #juventudeNegraViva.

Mais de 30 pontos comerciais vistoriados, 211 abordagens a pessoas, 11
veículos apreendidos, seis notificações e cinco lojas de conveniências
interditadas. Este foi o resultado da
ação conjunta feita pela Vigilância Sanitária (Suvisa), do Procon/MA, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares e da Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes (SMTT) durante mais um fim de semana na
Grande Ilha com o objetivo de evitar
aglomerações como ainda de contenção ao coronavírus (Covid-19).
A ação conjunta se iniciou na noite de sexta-feira, dia 10, e se estendeu
até a madrugada de domingo, 12. Um
total de 30 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados, principalmente bares, conveniências e postos
de combustível da Ilha. O diretor de
Fiscalização do Procon/MA, Carlos
Eduardo Garcia, declarou que esse trabalho faz parte de uma série de fiscalizações que visam constatar se os
pontos comerciais estão cumprimento com as medidas sanitárias gerais decretadas pelo governo.
Ele ainda informou que essa ação
tem caráter pedagógico, para orientar os consumidores e os proprietários dos pontos comerciais sobre o risco da Covid-19. “O objetivo principal
é resguardar a vida, saúde e segurança do consumidor e do cidadão nesse período tão complicado de pandemia”, frisou Carlos Garcia.
Posto Seguro
Ainda na sexta-feira (10), ocorreu uma
reunião na sede do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran/MA), naVila Palmeira, com os representantes de todos os órgãos envolvidos na Operação Posto Seguro,
que tinha como propósito coibir o
consumo de álcool por condutores e
evitar a formação de aglomeração.
Apenas no último sábado, dois
postos de combustíveis, localizados
na Cohab e na Cidade Operária, foram vistoriados. Nestes pontos havia
grande movimentação, inclusive, de
veículos. A equipe do Detran/MA com
o apoio dos militares realizaram testes do etilômetro e orientaram os condutores sobre os perigos do consumo
de álcool antes de dirigir.
Segundo a coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran-MA,
Rositânia de Farias, iniciativas como
essa são fundamentais ocorreram durante o período de pandemia. “Ações
coordenadas de órgãos que promovam a cidadania, a segurança e a saúde pública são muito importantes
nesse momento para promover a

SAIBA MAIS
Os postos de combustíveis da
Grande Ilha, mesmo durante a
pandemia do novo coronavírus,
estão servindo de ponto de
aglomeração de pessoas,
principalmente, no fim de
semana. Além do acúmulo de
pessoas, há poluição sonora
produzida pelo som automotivo
e não estão sendo obedecida as
medidas sanitárias.
Ainda no começo deste mês,
ocorreu uma briga entre duas
mulheres em um posto de
combustíveis, localizado no
bairro Cohab. A ação de agressão
física foi filmada e viralizou nas
redes sociais. No vídeo, também
é possível observar várias
pessoas sem usar máscara de
proteção e veículos parados, com
o som alto. Pessoas ingerindo
bebidas, aglomeração de pessoas
e vários veículos parados e
sendo que a maioria com o som
alto também é possível observar
em postos, nos bairros Turu, na
área do Coroadinho e no IpemSão Cristóvão.

conscientização das pessoas e alcançar o nosso objetivo maior que é salvar vidas”, afirmou.
Ronaldo Pereira, que é coordenador das Equipes de Fiscalização daVigilância Sanitária, disse que é importante a participação do Detran-MA na
operação. “O Detran-MA vem realizando um trabalho educativo importantíssimo no sentido de coibir acidentes através de ações de conscientização. Esse trabalho conjunto dos
diversos órgãos do estado e municipal favorece a realização de uma ação
de maior impacto sobre essas irregularidades que vêm acontecendo em
alguns postos da capital”, explicou.
Eventos clandestinos
A Polícia Militar, ainda na noite de sábado (11), interrompeu três festas
clandestinas na Grande Ilha. Uma delas estava ocorrendo em uma casa de
eventos, na Vila Sarney Filho. No local, era possível observar várias pessoas ingerindo bebida alcoólica.
O outro evento fechado foi a festa “Off Heineken”, na Estrada do Ubatuba, no Laranjal, em São José de Ribamar, e a outra interditada estava
ocorrendo no bairro Turiúba. Ainda
durante o cerco, os militares conduziram pessoas suspeitas de desacato, desobediência e resistência durante a abordagem.
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Governo Federal zera
tarifa de importação de
34 medicamentos para
combate à covid-19

FioCruz deve criar
um protocolo para
evitar contágio
durante a eleição
O TSE anunciou ontem(13)
um acordo para que a Fiocruz e os
hospitais Sírio-Libanês e Albert
Einstein participem da elaboração
de um protocolo de segurança para
a realização das eleições municipais
PÁGINA 7

Entre os medicamentos beneficiados pela
medida, estão Ivermectina, Fondaparinux,
Varfarina, Nitazoxanida, Edoxabana e
Rivaroxabana. O órgão também zerou a tarifa
de máquinas para produção e embalagem
de máscaras descartáveis. PÁGINA 2

AMEAÇA AO ESTADUAL

Time de futebol maranhense
tem 26 atletas com covid-19
Com o retorno marcado para o início de agosto, o Campeonato Maranhense pode ter alguns jogos adiados por conta dos casos
confirmados de coronavírus de jogadores de vários clubes. O caso do Juventus, da cidade de São Mateus, é o mais grave com praticamente
todo o elenco contaminado, bem como vários membros da comissão técnica e diretoria. PÁGINA 11

VENTOS NA
FORQUILHA
Tempestade
gera estragos
na Avenida
Guajajaras
e região
Mais uma chuva com fortes ventanias foi registrada na capital maranhense. O episódio, que aconteceu no início da tarde de ontem, arrastou telhados, derrubou postes e árvores no bairro da Forquilha, em São Luís. Os ventos fortes quebraram até mesmo algumas grades de proteção de uma
loja de material de construção, que fica localizada no bairro. Dentro do estabelecimento, outros objetos também foram quebrados. PÁGINA 9

Mais de 70 pessoas detidas em rinhas de galo
Uma operação conjunta das forças de segurança do Maranhão resultou na
prisão de 70 pessoas que participavam de rinha de galos no município de Grajaú.
A ação aconteceu após denúncias de que acontecia um torneio de rinha de galos,
na Chácara São Jorge, Povoado São Raimundo. PÁGINA 10
TEMPO E TEMPERATURA

Joãozinho Trinta pode perder homenagem no RJ
O vereador, Marcelo Siciliano, apresentou um projeto de lei na Câmara
Municipal do Rio de Janeiro, para rebatizar a “Cidade do Samba Joãozinho
Trinta”, um gesto de destrato ao artista maranhense, que dedicou toda a sua
vida e inteligência à cidade que o adotou por tantos anos. PÁGINA 12

BASTIDORES
jato emparedado
APARTE Lava
Transparentes
Por incrível que possa parecer, a barulhenta Operação Lava jato voltou estremecer
o poder federal. Não mais pelos espetáculos midiáticos que promoveu durante seus
anos de existência, mas por ação e reação partida de dentro do Ministério Público
e do Poder Judiciário.

TÁBUA DE MARÉ
SEG 14/07/2020
04H26 ................ 0.5M
10H39 ................ 6.0M
16H51 ................ 0.7M
23H02 ................ 6.0M
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FORQUILHA

LANÇAMENTOS EM ALCÂNTARA

Edital aberto para
empresas interessadas

Chuva com ventania
causa estragos na Ilha

Empresas poderão fazer lançamentos de veículos não-militares no Centro Espacial de
Alcântara. Ação faz parte do edital divulgado pela Agência Espacial Brasileira, neste ano
DIVULGAÇÃO/AEB

SAULO DUAILIBE

E

mpresas nacionais e internacionais interessadas em fazer
lançamentos de veículos nãomilitares no Centro Espacial
de Alcântara (CEA), no Maranhão, podem se qualiﬁcar através de edital integra um dos passos do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST), que
tem o objetivo de inserir o Brasil no
mercado internacional e regional na
área espacial.
O AST foi assinado no dia 18 de
maio de 2019 e prevê um acordo entre
os governos do Brasil e Estados Unidos para uso comercial da base maranhense.
No dia 1º de junho, a AEB também
publicou uma Portaria com os requisitos e procedimentos relativos à concessão de “Licença de Operador” como mais um passo para viabilizar o
lançamento de veículos espaciais não EMPRESAS PODERÃO LANÇAR VEÍCULOS NÃO-MILITARES A PARTIR DE ALCÂNTARA
militares no CEA.
vilegiada dos sítios disponíveis, a nal. Desde maio deste ano, a AEB lanaproximadamente 2º18’ a sul da Li- çou Chamamento Público para idenAgências faz as tratativas
Especiﬁcamente com relação ao nha do Equador, proximidade do mar, tiﬁcar empresas, nacionais e internaCentro Espacial de Alcântara, o Co- o que possibilita lançamentos em ór- cionais, que tenham interesse em reamando da Aeronáutica é o responsá- bitas polares e equatoriais, baixa den- lizar operações de lançamentos orbivel por sua gestão. Assim, em Acordo sidade demográﬁca, ausência de inci- tais e suborbitais, utilizando o Centro
de Cooperação Nº 01/2020, ﬁrmado dência de terremotos e furacões, bai- Espacial de Alcântara (CEA), no Maraentre o Comando da Aeronáutica e a xa densidade de tráfego aéreo, e loca- nhão.
AEB, foi delegada à Agência a compe- lidade ideal para lançamentos sob deO CEA consiste em um conjunto de
tência para realizar as tratativas inici- manda (responsive launches), entre bens e serviços utilizados para lançaais com as empresas, nacionais ou es- outras.
mento de veículos espaciais não militrangeiras para o lançamento de veítares em território nacional, proporciculos espaciais não militares empre- Chamamento público
onando uma infraestrutura necesságando o CEA.
A Agência Espacial Brasileira (AEB), ria para dar suporte às atividades esé vinculada ao Ministério da Ciência, pecíﬁcas de empresas de lançamento.
Tecnologia, Inovações e Comunica- Com este chamamento o Brasil inicia
Características únicas
Em termos comparativos, o Centro ções (MCTIC), e tem a ﬁnalidade de as atividades espaciais não-militares e
Espacial de Alcântara possui caracte- promover o desenvolvimento das ati- torna-se a janela de acesso ao espaço
rísticas únicas como a localização pri- vidades espaciais de interesse nacio- no hemisfério sul.

DESAPARECIDOS NA RAPOSA

Barco com rede é usado nas buscas dos pescadores

GRADE DE PROTEÇÃO DE LOJA FOI ARRANCADA NA FORQUILHA
Mais uma chuva com fortes ventanias foi registrada
na capital maranhense. O episódio, que aconteceu no
início da tarde de ontem, segunda-feira (13), arrastou
telhados, derrubou postes e árvores no bairro da Forquilha, em São Luís.
Os ventos fortes quebraram até mesmo algumas grades de proteção de uma loja de material de construção,
que ﬁca localizada no bairro. Dentro do estabelecimento outros objetos também foram quebrados.
Tesoura de vento
Há exatamente uma semana, uma tesoura de vento
causou estragos no bairro do Coroadinho. Apesar do espanto da população diante de um fenômeno da natureza e dos prejuízos causados, o que se viu não foi um redemoinho, nem ciclone ou tornado. “Esse fenômeno é
muito semelhante, praticamente o mesmo que ocorreu
no mês passado, no Turu“, atesta o meteorologista Hallan Cerqueira, do Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão.
O fenômeno, conhecido como ‘tesoura de vento’
(‘gradiente’, ‘cisalhamento’ ou ‘cortante de vento’) se caracteriza por uma brusca variação de direção e velocidade do vento em uma certa distância, de acordo com os
meteorologistas.
O especialista Hallan Cerqueira esclarece que a condição climática do momento favoreceu a ocorrência. “É
uma nuvem cumulonimbus, que provoca esse tipo de
condição de tempo. Inclusive, é esse fenômeno que costuma provocar atrasos nos aeroportos. Quando há uma
nuvem CB [cumulonimbus] nas proximidades, o aeroporto praticamente cessa todos os pousos e decolagens,
mas por cerca de 10 minutos apenas”, comenta.

GRADUAÇÃO

MEC diz que resultado
do Sisu deve sair hoje

MARCELLO CASAL JR/ AGÊNCIA BRASIL

MATRÍCULA DA CHAMADA REGULAR SERÁ DE 16 A 21 DE JULHO

FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, LUCAS DOS SANTOS, E ANDRÉ VERAS SILVA ESTÃO DESAPARECIDOS DESDE O DIA 25 DE JUNHO
LUCIANA GOMES

Buscas

Na manhã do dia 6, o Corpo de
O Corpo de Bombeiros e o Centro Bombeiros e o Grupo Tático Aéreo
Tático Aéreo (CTA) continuam as bus- (CTA) realizaram um sobrevoo na área
cas pelos três pescadores que estão do Porto do Braga, onde os três teriam
desaparecidos há cerca de 19 dias, desaparecido, mas até o momento naapós terem saído do Porto do Braga, da foi encontrado.
no município de Raposa, região meDe acordo com as informações, só
tropolitana de São Luís.
foram encontradas caixas de isopor,
De acordo com informações do redes de pesca, bandeiras e sinalizachefe de departamento de resgate do dores do barco nas proximidades de
CTA, tenente-coronel Alcir, as buscas Sinibutiu e Cararaí.
estão com equipe reduzida e um barJá no dia 9, as buscas se intensiﬁcaco com rede está sendo utilizado para ram na Baía de São José e Baía do Artentar encontrar a embarcação nau- raial, próximo a região onde foram
fragada.
encontrados os objetos.
Os pescadores, identiﬁcados como
Ainda na manhã do mesmo dia, foFrancisco José Pereira de Araújo, de 25 ram localizadas partes de um corpo
anos, Lucas dos Santos, de 18 anos e ao lado do cais do Porto do Barbosa,
André Veras Silva, de 37 anos, saíram na cidade de São José de Ribamar, recom destino ao Farol de Santana, no gião metropolitana de São Luís. No
município de Humberto de Campos, entanto, ainda não há conﬁrmação de
onde eram acostumados a pescar, ligação com o caso dos três pescadodesde o dia 25 de junho.
res desaparecidos.

Entenda o caso

Desde do dia 25 de junho, três pescadores desapareceram após terem
saído do Porto do Braga, com destino
ao Farol de Santana, no município de
Humberto de Campos, onde eram
acostumados a pescar.
Segundo as informações, a viagem
teria duração cinco dias, mas caso a
pesca fosse boa, o trio poderia estender o tempo de viagem. Por isso, alguns familiares demoraram a registrar
o desaparecimento dos pescadores,
que foi feito somente no dia 5 de junho.
Desde então, o Corpo de Bombeiros e o Centro Tático Aéreo (CTA) foram acionados para tentar localizar os
três homens, mas, até agora, somente
parte do material das vítimas foi encontrado. As equipes conversaram
com outros pescadores da região para
entender como funcionam as correntes marítimas.

Em todo país, mais de 814 mil estudantes estão na expectativa pelo resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Uniﬁcada (Sisu), que sai hoje, terça-feira
(14). Segundo o Ministério da Educação (MEC), mais de
50% desses estudantes – 424.991 mil – disputam 51.924
mil vagas ofertadas em 57 instituições públicas de educação superior do país. O período para matrícula da
chamada regular será de 16 a 21 de julho.
Pela primeira vez, além dos cursos de graduação presenciais, o Sisu vai ofertar vagas na modalidade a distância (EaD). Além de terem feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, os interessados não podem
ter zerado a redação. Estudantes que ﬁzeram o exame na
condição de treineiros também não podem participar.
Segundo o Ministério da Educação, o Sisu foi desenvolvido para selecionar os candidatos às vagas das instituições públicas de ensino superior que usarão a nota
do Enem como única fase de seu processo seletivo.
De acordo com o edital do Sisu, a ordem dos critérios
para a classiﬁcação de candidatos é a seguinte: maior
nota na redação, maior nota na prova de linguagem, códigos e suas tecnologias; maior nota na prova de matemática e suas tecnologias; maior nota na prova de ciências da natureza e suas tecnologias e maior nota na prova de ciências humanas e suas tecnologias.
O candidato que não foi selecionado em uma das duas opções, em primeira chamada, deverá manifestar seu
interesse em participar da lista de espera, por meio da
página do Sisu na internet, entre os dias 14 e 21 de julho.
A partir daí, basta acompanhar as convocações feitas
pelas instituições para preenchimento das vagas em lista de espera, observando prazos, procedimentos e documentos exigidos para matrícula ou para registro acadêmico, estabelecidos em edital próprio da instituição,
inclusive horários e locais de atendimento.
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São Luís, terça-feira, 14 de julho de 2020

ACIDENTE

GRAJAÚ

70 pessoas detidas
em rinha de galo

Van capota e 16 pessoas
ficam feridas na BR-135

FOTOS: PRF

A operação aconteceu após denúncias de que acontecia um torneio de rinha de galos,
na Chácara São Jorge, Povoado São Raimundo, em Grajaú
SAULO DUAILIBE

U

ma operação conjunta das
forças de segurança do Maranhão resultou na prisão
de 70 pessoas que participavam de rinha de galos no município
de Grajaú, distante cerca de 670 km da
capital maranhense.

VAN CAPOTOU NO KM 33 DA BR-135, DO CAMPO DE PERIS

ALÉM DE ANIMAIS, JAULAS DE AÇO FORAM APREENDIDAS DURANTE A OPERAÇÃO

A ação aconteceu após denúncias
de que acontecia um torneio de rinha
de galos, na Chácara São Jorge, Povoa-

do São Raimundo.
Os agentes deﬂagraram a operação
e foram até o local. Chegando na Chácara São Jorge foi constatada a veracidade da denúncia e as pessoas envolvidas foram detidas, entre organizadores, criadores de animais, apostadores e espectadores, muitos, inclusive, vindos de outros municípios e estados.
No local foram resgatadas e apreendidas 80 aves, muitas delas apresentando sinais de mutilação, além de
diversos materiais como esporas, biqueiras de aço, jaulas e bolsas de
transporte, seringas, serras, gaiolas,
ringues e 15 veículos, além de outros
objetos. Todos os envolvidos e o mate-

rial apreendido foram apresentados
na Delegacia de Grajaú. Os envolvidos
autuados pelo crime previsto no artigo 32 da Lei n. 9.605/98 (Leis de Crimes Ambientais).
As aves apreendidas foram entregues aos cuidados da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Grajaú.
Além de responderem pelos crimes
previstos na legislação ambiental, em
virtude da pandemia provocada pela
Covid-19, os conduzidos também foram autuados pelo crime do artigo
268 do Código Penal, uma vez que
descumpriram determinação do Poder Público destinada a impedir propagação de doença contagiosa, dada
a aglomeração de pessoas no local.

SALÁRIO DE ATÉ R$ 4 MIL

Na madrugada de ontem, segunda-feira (13), foi registrado um grave acidente na BR-135, na altura do km
33, no Campo de Peris, envolvendo uma van que transportava passageiros de São Luís para Barreirinhas, região dos Lençóis maranhenses.
O motorista da van perdeu o controle da direção o
que ocasionou o capotamento. Cerca de 16 pessoas ﬁcaram feridas, entre as quais o próprio condutor, que reclamava de uma pancada no peito, três médicos, alguns
enfermeiros, assistentes sociais e outros proﬁssionais
da saúde, que viajavam da capital para Barreirinhas, no
litoral leste maranhense.
Às vítimas foram socorridas por equipes do Samu e
do Corpo de Bombeiros, sendo levadas para hospitais
de São Luís.
Uma criança, de aproximadamente um ano de idade,
nada sofreu. Só a mãe dela, que teve um corte na cabeça.

O condutor da van relatou aos agentes da Polícia Rodoviária Federal que ouviu um som forte vindo do pneu
do veículo, logo em seguida perdeu o controle da van,
desceu o barranco e capotou. O veículo foi retirado do
local do acidente por volta das 15h30 de ontem. (S.D)

SÃO LUÍS

Prefeitura abre mais de 110 vagas Veja as vagas de emprego disponíveis
A Prefeitura de Codó publicou edital de
concurso público oferecendo 115 vagas
com salários de até R$ 4 mil. Os aprovados
serão lotados nas Secretarias Municipais
de Administração, Agricultura, Assistência
Social, Educação, Meio Ambiente e Saúde.
A banca organizadora do certame é o Instituto Legatus.
Vagas
As vagas são destinadas aos candidatos de
níveis médio, técnico e superior:

Nível Médio/Técnico

Aqueles que forem contratados irão trabalhar em jornadas de 40 horas semanais e
o vencimento básico inicial varia entre R$
1.248,88 e R$ 1.351,83.
• Agente de Arrecadação: 1 vaga;
• Assistente de Administração: 6 vagas;
• Atendente em Saúde: 5 vagas;
• Técnico em Enfermagem: 10 vagas;
• Técnico em Higiene Bucal: 2 vagas;
• Técnico em Imobilização Ortopédica: 2
vagas;
• Técnico em Laboratório: 2 vagas;
• Técnico em Meio Ambiente: 1 vaga;
• Técnico em Radiologia: 2 vagas;
• Técnico em Segurança do Trabalho: 1 vaga.

Magistério

A carga horária para Professores será de
25 horas de trabalho semanal com vencimento inicial de R$ 2.705,76. Já os Supervisores irão receber R$ 4.329,24 para jornadas de 40 horas semanais.
• PEI – Professor de Educação Infantil: 13
vagas;
• PEF I – Professor de Ensino Fundamental
I (1º ao 5º ano): 4 vagas;
• PEF II – Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano): 17 vagas;
• Supervisor Escolar: 13 vagas.

Inscrições

As inscrições estão abertas entre os dia
13 de julho a 17 de agosto de 2020, por meio
do site do Instituto Legatus. Os interessados devem clicar em inscrição e preencher
a ﬁcha com seus dados pessoais.

LUCIANA GOMES

Nível superior

Os aprovados contarão com cargas horárias de 30 ou 40 horas semanais de trabalho, com vencimentos de R$ 2.500,00.
• Arquiteto: 1 vaga;
• Assistente Social: 3 vagas;
• Biblioteconomista: 1 vaga;
• Biomédico: 1 vaga;
• Bioquímico: 2 vagas;
• Contador: 1 vaga;
• Enfermeiro: 10 vagas;
• Engenheiro Agrônomo: 1 vaga;
• Engenheiro Ambiental: 1 vaga;
• Fisioterapeuta: 3 vagas;
• Fonoaudiólogo: 1 vaga;
• Médico Veterinário: 1 vaga;
• Nutricionista: 3 vagas;
• Odontólogo: 3 vagas;
• Psicólogo: 3 vagas;
• Terapeuta Ocupacional: 1 vaga.

AS OPORTUNIDADES DE TRABALHO SÃO PARA VÁRIAS ÁREAS DE ATUAÇÃO E ESCOLARIDADE

As taxas de inscrições variam entre os níveis de escolaridade:
• R$ 90 para cargos de nível médio/técnico;
• R$ 115 para nível superior.
As provas objetivas do concurso da Prefeitura de Codó estão previstas para acontecer no dia 11 de outubro de 2020. O certame terá validade de dois anos, podendo ser
prorrogada uma única vez por igual período de acordo com a necessidade do município.

Atendente – Ensino médio completo,
boa comunicação oral e escrita, experiência com atendimento ao cliente. Interessados devem encaminhar o currículo para
o e-mail: rh@alquimiaprodutosquimicos.com.br
Auxiliar comercial – Experiência, disponibilidade em horário comercial. Interessados devem encaminhar currículo
para
o
email: rhodontocompanyslz@gmail.com
Recepcionista – Experiência na vaga,
disponibilidade em horário comercial. Interessados devem encaminhar currículo
para
o
email: rhodontocompanyslz@gmail.com
Vendedora – Ensino médio completo,
experiência com vendas de móveis e eletros. Interessados devem encaminhar
currículo
para
o
e-mail:
slzvaga@gmail.com
Operador de monitoramento – Ensino
médio completo, informática intermediária, conhecimento em sistemas CFTV. Interessados devem encaminhar currículo
para
o
email: saoluisrecrutamento086@gmail.com

Estágio em design – Interessados devem encaminhar currículo e portfólio para o e-mail: rh@bmoov.com.br – Coloque
a vaga que deseja no assunto do e-mail.
Estágio em administração – Interessados devem encaminhar currículo e portfólio para o e-mail: rh@bmoov.com.br –
Coloque a vaga que deseja no assunto do
e-mail.
Estágio estética, cosmetologia ou biomedicina – Atendimento ao cliente, esclarecimento de dúvidas sobre serviços e suporte na rotina clínica, cursando ensino
técnico ou superior em estética, cosmetologia ou biomedicina. Interessados devem encaminhar currículo para o email: otimizeconsultoriarh@gmail.com
Confeiteiro – Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: oportunidadevelvet@gmail.com
Estágio em engenharia – Cursando a
partir do 8° período em engenharia mecânica, elétrica ou civil; nível excel básico,
conhecimento nível intermediário em autocad e inglês, desejável conhecimento
Power Bi e MS Project. Interessados devem
encaminhar
currículo
para:
serhum.gupy.io

