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Assis Ramos diz que levará ao CNMP promotora
que o acusa de nepotismo
Publicado em 14 de julho de 2020 por gilbertoleda

O prefeito de Imperatriz, Assis Ramos (DEM), decidiu reagir e anunciou, nesta terça-feira (14), uma ação contra a
promotora de Justiça Nahyma Abas, que o acusa da prática de nepotismo (saiba mais).

Ramos se baseia na Súmula Vinculante nº 13, do Supremo Tribunal Federal (STF), para contestar a acusação de
nepotismo, e diz que vai levar o caso ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), alegando perseguição política.

“Trata-se de uma ação especulativa, de argumentos confusos e interpretações contraditórias; faz juízo de valor sobre a
pessoa, isso vicia todas as suas iniciativas contra o prefeito”, aponta o advogado Daniel Macedo, que defende Assis
Ramos no caso.

Nahyma pediu o enquadramento do chefe do executivo municipal por improbidade administrativa.

Em sua ação, a promotora questiona a nomeação de Dorivan da Mota Bandeira, que é cunhado da secretária de
Desenvolvimento Social, Janaina Ramos.

Ramos questiona dois fatos na ação da promotora: o primeiro diz respeito a Dorivan, nomeado há 3 anos e 4 meses e só
agora denunciado por ela, às vésperas da eleição; o segundo é o fato de a pasta de Janaina não ter relação com o
matadouro, ou seja, ela não é parte nomeante.
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“Pelo que determina o Supremo Tribunal Federal, não se verifica aí caso de nepotismo. Assim mesmo a promotora fez a
denúncia, convocando a imprensa para uma coletiva; aliás, em todas as suas demandas contra Assis, Nahyma espalha a
notícia primeiro pelos blogs da oposição, para somente depois registrar no portal do MP”, acusa o advogado do prefeito.

De acordo com a denúncia de Assis Ramos, a própria promotora reconheceu não haver crime nas nomeações. Mesmo
assim, fez a denúncia.

“Na página 8 da ação proposta, a promotora inicia o terceiro parágrafo com a seguinte redação: ‘Vale reforçar que, apesar
de não compreendidas como nepotismo, de acordo com a redação da Súmula Vinculante nº. 13, as nomeações de
parentes de Dorivan Bandeira…’; ou seja, Nahyma sabe que não há crime, mas acusa”, argumenta Macedo.



Ministério Público lança nota de repúdio
contra o prefeito Assis Ramos
Publicado em 14 de julho de 2020

O prefeito de Imperatriz, Assis Ramos (DEM), anunciou que entrará com uma ação contra a
promotora de Justiça Nahyma Abas, que o acusa da prática de nepotismo.

https://johncutrim.com.br/mp-lanca-nota-de-repudio-contra-o-prefeito-assis-ramos/
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“Trata-se de uma ação especulativa, de argumentos confusos e interpretações contraditórias; faz
juízo de valor sobre a pessoa, isso vicia todas as suas iniciativas contra o prefeito”, afirma o
advogado do prefeito, Daniel Macedo.

Abaixo, a nota de repúdio do MP contra o prefeito Assis Ramos.

A SECRETARIA PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO MARANHÃO vem a público manifestar repúdio às declarações atribuídas, nesta terça (14),
por alguns veículos noticiosos, ao Prefeito Municipal de Imperatriz, Assis Ramos, que classifica
como tentativa de rotulação indevida a ação civil pública proposta pela Promotora de Justiça
Nahyma Ribeiro Abas, titular da 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Imperatriz.

O ocorrido guarda relação com a aguerrida atuação da mencionada Promotora na temática do
nepotismo. Vale ressaltar que outras duas recomendações foram enviadas anteriormente ao
aludido chefe do Executivo Municipal. A primeira data de janeiro de 2017, orientando que o
prefeito não nomeasse qualquer pessoa no município que configurasse relação de nepotismo. A
segunda é de dezembro de 2018, orientando a exoneração da esposa do prefeito, que ocupa o
cargo de Secretária de Desenvolvimento Social do Município. Não há, portanto, qualquer relação
entre a atuação ministerial e o pleito eleitoral vindouro.

Por oportuno, expressa publicamente irrestrito apoio às ações desenvolvidas pela honrosa
Promotora de Justiça. Trata-se de profissional respeitada e reconhecida pelos seus pares e pela
sociedade maranhense como exemplo de integridade e de excelência em seu mister.

Desta forma, a Secretaria para Assuntos Institucionais do Ministério Público do Estado do
Maranhão repudia veementemente quaisquer declarações que visem macular a imagem da citada
agente ministerial. Esclarece ainda que o trabalho da instituição seguirá firme e norteado pelos
ditames legais e constitucionais.

São Luís/MA, 14 de julho de 2020.

Joaquim Ribeiro de Souza Junior
Diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais, em exercício

COMPARTILHE ISSO:



Assis Ramos denuncia promotora ao
Conselho do Ministério Público
POSTED ON 14/07/2020  BY MARCO AURÉLIO D'EÇA

Prefeito de Imperatriz acusa Nahyma Abas de perseguição às vésperas das
eleições municipais; a representante do Ministério denunciou o prefeito por
nepotismo, que ele contesta, baseado na Súmula Vinculante nº 13, do STF

 

Assis Ramos decidiu denunciar a promotora Nahyma Abas por entender estar sendo perseguido
pela representante do Ministério Público

O prefeito de Imperatriz, Assis Ramos (DEM), anunciou nesta terça-feira, 14, uma ação
contra a promotora de Justiça Nahyma Abas, que o acusa da prática de nepotismo.

Ramos se baseia na Súmula Vinculante nº 13, do Supremo Tribunal Federal, para
contestar a acusação de nepotismo; e diz que vai levar o caso ao Conselho Nacional
do Ministério Público, alegando perseguição política da representante do Parquet.

– Trata-se de uma ação especulativa, de argumentos confusos e interpretações
contraditórias; faz juízo de valor sobre a pessoa, isso vicia todas as suas iniciativas
contra o prefeito – observou o advogado Daniel Macedo, que defende Assis Ramos na
demanda iniciada, nesta segunda-feira, 13, por Nahyma Abas.
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Nahyma pediu o enquadramento do chefe do executivo municipal por improbidade
administrativa.

Em sua ação, a promotora questiona a nomeação de Dorivan da Mota Bandeira, que é
cunhado da secretária de Desenvolvimento Social, Janaina Ramos.

Ramos questiona dois fatos na ação da promotora: o primeiro diz respeito a Dorivan,
nomeado há 3 anos e 4 meses e só agora denunciado por ela, às vésperas da eleição;
o segundo é o fato de a pasta de Janaina não ter relação com o matadouro, ou seja,
ela não é parte nomeante.

– Pelo que determina o Supremo Tribunal Federal, não se verifica aí caso de
nepotismo. Assim mesmo a promotora fez a denúncia, convocando a imprensa para
uma coletiva; aliás, em todas as suas demandas contra Assis, Nahyma espalha a
notícia primeiro pelos blogs da oposição, para somente depois registrar no portal do
MP – acusou o advogado do prefeito.

De acordo com a denúncia de Assis Ramos, a própria promotora reconheceu não
haver crime nas nomeaçõe; mesmo assim fez a denúncia.

– Na página 8 da ação proposta, a promotora inicia o terceiro parágrafo com a seguinte
redação: “Vale reforçar que, apesar de não compreendidas como nepotismo, de
acordo com a redação da Súmula Vinculante nº. 13, as nomeações de parentes de
Dorivan Bandeira…”; ou seja, Nahyma sabe que não há crime, mas acusa –
argumenta Daniel Macedo.

Assis Ramos ressalta que é o prefeito de Imperatriz que mais acatou recomendações
do MP, inclusive, por conta disso, apesar de amparado pela Lei, ficou maior parte da
sua gestão sem propaganda institucional,

– Mas essa acusação descabida, que agride frontalmente questão pacificada pela
mais alta Corte do país, requer, da minha parte, uma reação, sob pena de ficar visto da
forma como a promotora nos rotula – disse.

Os advogados de Assis Ramos preparam ação de abuso de autoridade cometida pela
promotora Nahyma Abas, que será protocolizada no Conselho Nacional do Ministério
Público ainda nesta semana.

Ao mesmo tempo, pedem à Justiça que indefira, liminarmente, o pedido da ação
proposta.

Com informações da Ascom/Imperatriz



MPMA pede anulação de contrato de quase R$ 4
milhões para compra de álcool em gel em Imperatriz
O MPMA analisou que não houve licitação para a compra de álcool em gel pela Secretaria
Municipal de Educação, no valor total de R$ 3.844.000,00.

Por G1 MA
14/07/2020 16h13  Atualizado 

    

O Ministério Público do Maranhão expediu uma Recomendação pedindo que a Secretaria
Municipal de Educação da cidade de Imperatriz, a segunda maior cidade do Maranhão, anule o
contrato, no valor de quase R$ 4 milhões, para compra de álcool em gel 70%, destinado ao
enfrentamento da pandemia da Covid-19.

A Recomendação foi assinada pela 1ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do
Patrimônio Público. O pedido de anulação do contrato foi feito após o Grupo Especializado de
Proteção ao Patrimônio Público do MPMA (Gepatri) averiguar que não houve licitação para a
compra de álcool em gel.

Por meio de contrato com a empresa Impacta Indústria e Comércio LTDA, a Secretaria de
Educação adquiriu frascos de 500ml e galões de 5 litros de álcool em gel no valor total de R$
3.844.000,00

há 3 horas

http://g1.globo.com/globo-news/
http://g1.globo.com/blogs-e-colunas/
https://g1.globo.com/podcast/
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http://g1.globo.com/principios-editoriais-do-grupo-globo.html
https://g1.globo.com/noticia/2019/12/12/equipe-do-g1.ghtml


Segundo as investigações, o contrato foi feito por contratação direta. De acordo com o relatório,
não foram apresentados orçamentos e requisições formais da pesquisa de preços no processo de
contratação, necessários para demonstrar a cotação de preços com empresas que atuam neste
ramo.

A Promotoria de Probidade Administrativa solicitou informações à Secretaria de Educação, que
afirmou não haver um plano de retorno às aulas presenciais. Diante dos dados, o MPMA conclui
que não há projeção de riscos a pessoas ou outros bem públicos ou particulares nem urgência
que justificassem a Contratação Direta, sem a realização de procedimento licitatório.

O Ministério Público destaca ainda que o objeto da contratação se refere a bens de natureza
comum, encontrados com facilidade no mercado, havendo, portanto, a necessidade de adoção de
processo licitatório, na modalidade pregão eletrônico, a fim de ampliar a concorrência, garantir o
melhor preço à Administração Pública e a celeridade do processo.

Pedidos do MPMA

O MPMA recomenda que o secretário de Educação de Imperatriz, José Antônio Silva Pereira,
determine a anulação da dispensa de licitação realizada com a empresa Impacta Indústria e
Comércio LTDA e de todos os atos praticados no curso do processo.

O gestor deve ainda obter de forma integral os valores eventualmente pagos à empresa,
abstendo-se de realizar qualquer outro pagamento. O secretário tem cinco dias úteis para informar
sobre a adoção de medidas, sob pena de sanções na esfera judicial.



Senadora Eliziane participa de live sobre 30 anos do
Estatuto da Criança e do Adolescente

A senadora Eliziane Gama participou na manhã de segunda-feira, dia 13 de julho, de
live sobre os 30 anos Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que contou com
a participação do promotor de Justiça, Márcio Thadeu e da ex-conselheira tutelar e
membro do Fórum Maranhense de Mulheres, Sandra Silva. 

Com o tema “Estatuto da Criança e Adolescente: desafios pós-pandemia” os participantes
da transmissão ao vivo pautaram as dificuldades enfrentadas por crianças e adolescentes
durante o isolamento social em virtude da Covid-19, como desigualdade social,
dificuldades de acesso à educação e o crescimento do número de casos de violência
doméstica, violência sexual e trabalho infantil.

“O ECA é um marco regulatório de proteção da criança e adolescentes, mas ainda temos
muitos desafios. A pandemia tirou as crianças da escola e também aumentou o número
de violência doméstica e vulnerabilidade social”, disse Sandra Silva.

https://luiscardoso.com.br/politica/2020/07/senadora-eliziane-participa-de-live-sobre-30-anos-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente/


Eliziane Gama falou sobre seu trabalho no Congresso Nacional e destacou que a
Constituição preconiza que crianças e adolescentes são prioridade absoluta, mas
infelizmente desde o ano passado tem havido cortes no orçamento federal direcionado às
políticas para infância.

“Temos arcabouço legal e uma atuação intensa da Justiça, das Promotorias e entidades
de defesa da infância, mas precisamos também garantir o orçamento para ter efetividade
de políticas de proteção de crianças e adolescentes. Garantir a qualidade de vida dos
nossos meninos e meninas é também garantir o futuro do nosso país”, enfatizou Eliziane
Gama.

Durante a transmissão ao vivo, o promotor de Justiça, Márcio Thadeu falou sobre o atual
contexto, destacou os desafios e os processos de construção das leis de proteção à
infância no Brasil. “A principal visibilidade que tivemos na pandemia foi da perversa
desigualdade econômica e social no nosso país e como essa questão influencia no direito
à vida dessas pessoas. Nossas crianças e adolescentes são a parte da população mais
vulnerável”, afirmou Márcio Thadeu.

Eliziane também lamentou a situação de vulnerabilidade durante a pandemia,
principalmente entre crianças, idosos, comunidades indígenas e quilombolas. “Quando a
gente fala de criança, idosos, comunidades tradicionais não temos atenção a altura para
que essas pessoas que estão situação de vulnerabilidade tenham acesso à proteção”,
destacou a senadora.



MA contabiliza 101.467 casos confirmados da Covid-19
oestadoma.com/488582

Candidatos reclamam que duran-
te a pandemia, a instituição nun-
ca mais se pronunciou sobre as
novas datas para a realização do
vestibular. CIDADES 6
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que Uema 
se posicione
sobre seletivo 

PAES 2021

Unidade Integrada Duque de Ca-
xias, no bairro João Paulo, é a única
no Maranhão a fazer parte do Pro-
grama Nacional das Escolas Cívico-
Militares.  CIDADES 5
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Governador maranhense fala de
corporativismo entre os militares
e avaliou como curiosa a reação
das Forças Armadas contra o mi-
nistro. POLÍTICA 3
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Para minimizar impactos da pandemia no mercado de traballho local, empresas
do comércio, serviços, indústria e outras, formalizaram 135.502 acordos. GERAL  8

Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior (PAES 2021) foi suspenso pela Uema devido à disseminação do novo coronavírus

Maranhão está entre nove
estados listados como piores
situações previdenciárias
do país. POLÍTICA 3
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Empresas preservam
106 mil empregos no MA
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70.066
ACORDOS
foram chancelados por
empresas em São Luís
para preservar empregos 

120.525
ACORDOS
foram formalizados
pelos segmentos de
comércio e serviços

www.oestadoma.com

1.637 NOVOS
casos do coronavírus
foram registrados nas
últimas 24 horas 

81,10%
É A TAXA
de ocupação de leitos
de UTI exclusivos para
a Covid-19 na Ilha

2.536
ÓBITOS
registrados no
Maranhão desde o
início da pandemia

Ontem, dia posterior à ventania que causou destruição na região da 
Forquilha, congestionamentos ocorriam devido ao não funcionameto de

sinais de trânsito, enquanto empregados da Equatorial Maranhão intensifi-
caram o trabalho para religação da rede elétrica.  CIDADES 5

Dia seguinte é de
reparar estragos em SL 

De Jesus

Programa
aborda
retomada dos
times da capital
na pandemia
oestadoma.com/488575
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Pires: falta transparência de
gastos com Covid-19 no MA
Deputado César Pires voltou a denunciar falta de transparência na aplicação dos recursos públicos destinados para
o combate à pandemia do novo coronavírus no estado; fala do parlamentar ocorreu durante votação de MP na AL

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

O
deputado estadual
César Pires (PV) voltou
a denunciar falta de
transparência do go-

verno Flávio Dino (PCdoB)
quanto à aplicação dos recursos
públicos no enfrentamento da
pandemia do novo coronavírus
no Maranhão.

O parlamentar abordou o
tema na tribuna da Assembleia
Legislativa, ontem, durante vo-
tação da Medida Provisória nº
319, que abre crédito extraordi-
nário de R$ 71 milhões no Orça-
mento do Estado. 

O deputado cobrou o plano de
aplicação dessa verba, ignorado
na MP aprovada pela Assembleia,
para possibilitar a atuação dos ór-
gãos de fiscalização e assegurar
que os recursos sejam utilizados
na assistência aos maranhenses
acometidos pela Covid-19.

Pires comparou a situação do
governo com a das prefeituras,
que vêm sendo alvo de fiscaliza-
ções tanto do TCE-MA, quanto do
Ministério Público, justamente
para apresentar planos de traba-
lho que justifiquem os gastos de
recursos destinados ao combate
à crise sanitária.

“O Tribunal de Contas e o Mi-
nistério Público Estadual estão
cobrando dos prefeitos os pla-
nos de aplicação dos recursos
destinados ao combate à pan-
demia nos municípios, cum-
prindo seu papel de fiscalizar
e garantir a correta destinação
das verbas públicas. O Governo
do Estado também tem obriga-
ção de dar explicações aos ór-
gãos de fiscalização e à popula-
ção. A MP aprovada hoje abre
espaço para gastos que vão da
propaganda política a aluguel

de aeronaves. Estamos vivendo
uma ditadura branca no Mara-
nhão”, enfatizou ele.

Propaganda
César Pires ressaltou, por exem-
plo, que o governo estadual gasta
muito com propaganda enga-
nosa, enquanto mente sobre a
instalação de leitos com respira-
dores, e agora já está fechando lei-
tos destinados a pacientes com a
Covid-19, mesmo com alta inci-
dência de casos da doença. “Já fe-
charam setores do Hospital Car-
los Macieira, reduzindo os
investimentos contra a pandemia,
embora continue recebendo mi-
lhões do governo federal”, acres-
centou.

Sem esclarecimentos oficiais –
alegando que todos os seus pedi-
dos baseados na Lei de Acesso à
Informação estão sendo negados

pelo governo -, César Pires de-
fendeu fiscalização do TCE, do
Ministério Público estadual e fe-
deral e da própria Assembleia Le-
gislativa sobre o uso dos recursos
públicos destinados ao combate
à pandemia. “Não podemos dar
carta branca para que gastem o
dinheiro do povo sem dar qual-
quer explicação. Isso é improbi-
dade. É crime”, finalizou ele.

Medida provisória
Os deputados aprovaram a A Me-
dida Provisória 317/2020, oriunda
do Poder Executivo, que abre cré-
dito extraordinário em favor do
Fundo Estadual de Saúde -
FES/Unidade Central, no valor de
R$ 71.2 milhões. Após aprovação,
a MP seguiu à promulgação.

Conforme determina a MP, fica
aberto ao Orçamento do Estado,
em favor do Fundo Estadual de

Saúde - FES/Unidade Central,
crédito extraordinário no valor de
R$ 71.220.650,00, para atender à
programação constante no aten-
dimento hospitalar e ambulato-
rial no Estado do Maranhão.

Em mensagem encaminhando
a MP à Assembleia, o governador
Flávio Dino esclareceu que a re-
levância da matéria tratada na
Medida Provisória reside, em es-
pecial, na necessidade de forta-
lecer as medidas preventivas e
restritivas destinadas à conten-
ção do coronavírus no Maranhão.

O governador esclareceu que a
abertura de crédito extraordiná-
rio para atender a despesas im-
previsíveis e urgentes, a exemplo
das decorrentes do estado de ca-
lamidade pública, é admitida nos
termos do art. 167, § 3º, da Cons-
tituição Federal e do art. 138, § 3º,
da Constituição Estadual.

Divulgação

Pires fez críticas durante debate da votação de MP que abre crédito extraordinário para ações contra a Covid-19

Segue parada no Tribunal de Justiça
uma  ação do Ministério Público em
que se que se pede que o Estado
seja obrigado “a demonstrar e com-
provar, com total transparência, […]
as medidas efetivamente adotadas
e valores financeiros recebidos e
despendidos de repasses da União,
emendas parlamentares e doações
privadas, gastos no enfrentamento
da pandemia ocasionada pela pro-
pagação do coronavírus”.

O caso subiu ao 2º grau depois de
promotor de Justiça da Defesa do
Idoso, José Augusto Cutrim, arguir a
suspeição do juiz Douglas de Melo
Martins, titular da Vara de Interes-
ses Difusos e Coletivos de São Luís,
para julgar o caso, ainda em maio.

O magistrado não reconheceu a
suspeição e solicitou apenas que um
novo juiz fosse designado pela Cor-
regedoria-Geral de Justiça do Mara-
nhão para atuar na Vara por 30 dias
e julgar não apenas esta ação do MP,
mas também outros processos rela-
cionados à pandemia da Covid-19.

O desembargador Guerreiro Jú-
nior, no entanto, suspendeu esse

despacho de Martins. E cabe ao
plenário do TJ definir um novo juiz
para apreciar o caso, o que ainda
não foi feito.

Ação
A Ação Civil Pública que pediu
transparência nos gastos do go-
verno com ações contra o novo co-
ronavírus  foi assinada pelo pro-
motor de Defesa do Idoso, José
Augusto Cutrim e tem por objetivo
a obtenção de provimento jurisdi-
cional para obrigar o Estado do Ma-
ranhão a demonstrar e comprovar,
com total transparência.

Esta transparência deve ocorrer
mediante a veiculação de informa-
ções claras e atualizadas, por todos
os meios de comunicação de
massa, tais como: pronunciamen-
tos, jornais, revistas, televisão, rádio,
sítios da internet, redes sociais, etc;,
as medidas efetivamente adotadas
e valores financeiros recebidos e
despendidos de repasses da União,
emendas parlamentares e doações
privadas, gastos no enfrentamento
da pandemia. �

Ação do MP está
parada no TJ

RÁPIDAS
Exoneração não
tem a ver com 
alertas, diz Pontes

BRASÍLIA - O ministro da
Ciência e Tecnologia, Marcos
Pontes, afirmou que a
exoneração de Lubia Vinhas do
cargo de coordenadora-geral de
Observação da Terra não tem
relação com os alertas sobre
desmatamento na Amazônia.
Pontes deu a declaração ao
conceder entrevista sobre a
"nova estrutura" do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe). O departamento até
então chefiado por Lubia
Vinhas, é responsável pelo
monitoramento da devastação
da Amazônia.

Ministro diz que 
Vinhas vai assumir
outro cargo

BRASÍLIA - A exoneração dela
foi publicada três dias após o
Inpe ter informado que a
Amazônia registrou novo
recorde de desmatamento em
junho."Ela não foi demitida. Só
que aconteceu no momento
desses alertas. O pessoal achou
que tinha uma coisa a ver com a
outra. Não tem. Ela não foi
demitida, continua no time. Nós
ampliamos as funções do Inpe,
ela vai assumir uma delas. Então,
é isso, talvez eu devesse ter
olhado com mais cuidado, deixar
mais para frente”, disse Pontes.
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ESTADO 
MAIOR

O Maranhão é D na previdência

D
ados do governo Federal, por meio da Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da
Economia, mostrou que o Maranhão é um dos nove

estados brasileiros classificados com situação
previdenciária entre as piores do país. Esses estados
tiveram nota D em uma escala de A a D. A informação foi
mostrada na edição de ontem do Valor Econômico.

Para esses estados, há riscos de que a folha dos inativos
não seja honrada. E, por isso, o governo federal
considerou a situação como “bastante preocupante”.

Além do Maranhão, receberam classificação D os
estados de Minas Gerais,
Mato Grosso, Piauí, Paraná,
Rio Grande do Norte, Rio
Grande do Sul e Sergipe e
Bahia. 

Os dados são referentes a
2018 e foram enviados pelos
entes federados até o ano
passado.

No que diz respeito ao
Maranhão, desde 2017 que
a previdência vem
fechando no negativo. Em
2018, por exemplo, o déficit
era de R$ 1,1 bilhão. No ano
seguinte foi de R$ 1 bilhão.

A previsão é de que em 2020 a situação não seja nada
diferente. Na verdade, a projeção é de déficit acima de 
R$ 1,5 bilhão.

E este déficit já esperando vem mesmo após a reforma
da Previdência que o governo estadual enviou a
Assembleia Legislativa do Maranhão, em janeiro, e que foi
aprovada sem qualquer debate.

Nesta reforma, cerca de 70 mil servidores tiveram a
alíquota da contribuição previdenciária aumentada.

• Na tarde de hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffo-
li, fará de maneira virtual, uma reunião com todos os membros do Tribu-
nal Regional Eleitoral do Maranhão.

• A reunião do ministro com o TRE é apenas de cortesia e visa estreitar os
laços da Justiça no Brasil.

• O DEM ainda aguarda posição da direção nacional do PSL que confirma
a aliança dos dois partidos na eleição para prefeito de São Luís.

E MAIS

O Maranhão
recebeu
classificação D (a
pior) da Secretaria
Especial de
Previdência, no
seu regime
previdenciário

Comentário
Nas redes sociais, a ex-governadora Roseana Sarney (MDB) co-

mentou a reportagem do Valor Econômico.
Segundo a ex-governadora, os dados são preocupantes e mere-

cem atenção dos gestores estaduais.
“É preciso que nossos governantes resolvam isso e não deixem

os aposentados e pensionistas sem sua renda”, escreveu Roseana.

Briga
O prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, decidiu denunciar ao Con-

selho Nacional do Ministério Público a promotora Nahyma Abas,
que o acusa da prática de nepotismo.

Ramos vai usar a Súmula Vinculante nº 13, do Supremo Tribunal
Federal (STF), para contestar a acusação.

O Ministério Público Estadual emitiu nota de repúdio às decla-
rações do prefeito contra a promotora.

Cancelamento
Ficou claro o motivo do ministro interino da Saúde, Eduardo Pa-

zuello, para cancelar agenda de trabalho que tinha em São Luís.
As críticas do governador Flávio Dino à presença de membros

das Forças Aramadas no governo de Bolsonaro foi o motivo.
O ministro tinha agenda ontem e hoje na capital. Ontem ele se

reuniria com Carlos Lula, secretário de Saúde, e com o próprio Di-
no, no Palácio dos Leões.

Reação
A reação de Pazuello não foi ao gestor Flávio Dino e sim ao polí-

tico do PCdoB que, mesmo durante a pandemia, mantém postura
de pré-candidato à Presidência da República.

As críticas que Dino fez aos militares e ao governo Bolsonaro ocor-
reu em entrevista ao canal CNN Brasil.

O comunista concordou com o que disse o ministro do STF, Gil-
mar Mendes, que associou o Exército a um genocídio no país.

Conduta irregular
O Ministério Público denunciou e a Justiça aceitou ação contra

oito capelães da PM e do Corpo de Bombeiros que estão filiados a
partidos políticos mesmo sendo contra a lei.

Segundo o órgão, a violação foi ao artigo 324 do Código Penal Mi-
litar. Outro artigo citado pelo MP foi o 142 da Carta Constitucional
e os artigos 2º e 63 da Lei Estadual 6.513/1995.

Nos artigos, é determinado que “o militar, enquanto em serviço
ativo, não pode estar filiado a partidos políticos”.

Pode piorar
A filiação política dos capelães talvez seja o prejuízo menor na

história da nomeação de membros de igrejas tanto católicas quan-
tos evangélicas para cargo no sistema de segurança do Maranhão.

Desde 2018, ainda antes das eleições, que denúncias vinham sen-
do feitas de uso político da religião no pleito no estado.

Após as eleições, representações pedindo investigações devido
à contratação de mais de 50 capelães foi impetrada na Justiça.

DE OLHO

É O VALOR DO CRÉDITO extraordinário aberto no
orçamento estadual previsto em Medida Provisória
aprovada ontem na Assembleia Legislativa.

R$ 71 MILHÕES 

Governador afirmou que há corporativismo entre os militares e avaliou como
curiosa a reação das Forças Armadas contra o ministro Gilmar Mendes

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

O
governador do Mara-
nhão, Flávio Dino
(PCdoB) intensificou nos
últimos dias críticas a mi-

litares após o Ministério da Defesa
ter anunciado pedido de uma ação
na Procuradoria-Geral da República
contra o ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Gilmar Mendes.

Ontem, por exemplo, em seu per-
fil em rede social, Dino afirmou que
os militares atuam com corporati-
vismo. Ele também avaliou como cu-
riosa a reação contra Mendes.  “Re-
centemente tivemos um
comandante do Exército que se de-
dicava a comentar julgamentos do
Supremo com notas públicas. Isso
torna mais curiosa essa reação cor-
porativista dos militares sobre a crí-
tica do ministro Gilmar Mendes a um
serviço público civil”, escreveu.

No domingo, Dino já havia insi-
nuado atuação política nas forças ar-
madas, após a imprensa nacional ter
abordado a crise entre os militares e
o ministro do Supremo.

“A cúpula das Forças Armadas
deve entender que uma instituição
de Estado - que exerce monopólio
de uso da força em nome da nação
- não pode estar atrelada ou subor-
dinada a um lado da política brasi-
leira. Pior quando se cuida de uma
facção extremista e passageira”, disse,
na oportunidade em que também
atacou o governo Jair Bolsonaro.

Crise
A manifestação de Dino é, na ver-

dade, uma demonstração de apoio
a Gilmar Mendes. Somente no pe-
ríodo da quarentena em decorrên-
cia da pandemia da Covid-19, Dino
e Mendes participaram juntos de
duas “lives” sobre o acreditam a res-
peito da democracia.

No fim de semana, em uma live
promovida pela revista IstoÉ, da qual
o ministro participou como convi-
dado, Mendes atacou as Forças Ar-
madas e o Governo Federal. 

Ele disse que o Exército “está se

associando a um genocídio” durante
a pandemia da Covid-19 no Brasil.
Foi uma referência à participação de
militares em postos estratégicos do
governo Jair Bolsonaro. 

Após a manifestação do ministro,
que ganhou forte repercussão, o Mi-
nistério da Defesa repudiou as de-
clarações de Mendes em nota e
pediu providências por parte da Pro-
curadoria-Geral da República (PGR). 

A nota de repúdio às declarações
de Mendes foi assinada pelo mi-
nistro da Defesa Fernando Azevedo
e Silva e pelos comandantes da Ma-
rinha, almirante Ilques Barbosa Ju-
nior, do Exército, general Edson
Leal, e da Aeronáutica, o tenente
brigadeiro Antonio Carlos Moretti
Bermudez.

Dino intensificou críticas contra militares depois que Ministério da Defesa decidiu reagir a Gilmar Mendes

Fotos/Divulgação

Vereadores discutirão retorno
das aulas presenciais em SL
Parlamentares farão audiência pública hoje, às 10h, com o secretário de Educação da capital, Moacir
Feitosa, para saber detalhes sobre o cronograma de reinício das aulas na rede municipal de ensino

A Câmara Municipal de São Luís rea-
lizará hoje, a partir das 10h, no Ple-
nário da Casa, audiência pública re-
mota com o secretário municipal de
Educação, Moacir Feitosa, oportuni-
dade na qual serão debatidas quais
medidas a Prefeitura está adotando
para a retomada das aulas na rede
municipal de ensino da capital.

A audiência, proposta pelo verea-

dor Raimundo Penha (PDT) e que se-
rá transmitida ao vivo pelo canal da
Câmara no YouTube, surgiu da ne-
cessidade do Parlamento de obter in-
formações acerca das ações desen-
volvidas pelo Município no campo
educacional diante da pandemia;
além de se configurar como uma rei-
vindicação da própria sociedade.

De acordo com decreto instituído
pelo Governo do Estado, a retomada
das aulas no Maranhão – redes pú-

blica e privada – se dará a partir do
dia 3 agosto.

Cronograma
Segundo Raimundo Penha, a reunião
servirá para que o secretário apre-
sente todo o cronograma referente
ao reinício das atividades, assim co-

mo as medidas sanitárias que serão
executadas com o objetivo de res-
guardar à saúde de estudantes, do-
centes e demais integrantes do cor-
po técnico das unidades de ensino.

“Também será uma oportuni-
dade para que o secretário faça um
balanço da sua pasta referente ao

que foi feito neste período de pan-
demia do novo coronavírus. É im-
portante que a população tenha co-
nhecimento disso, assim como das
ações que serão implementadas
para que as aulas sejam reiniciadas
de maneira segura”, afirmou o par-
lamentar. �

Dino critica militares
após Ministério anunciar
ação contra Mendes

Moacir Feitosa vai debater com os vereadores de São Luís detalhes sobre o reinício das aulas em agosto

O ministro da Saúde, general
Eduardo Pazuello, cancelou a sua
agenda no Maranhão, que havia
sido solicitada pelo Governo do Es-
tado, após os seguidos ataques do
governador Flávio Dino contra os
militares e o Governo Federal.

O auxiliar do presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) viria ao Ma-
ranhão ontem para uma reunião
com o secretário de Estado da
Saúde, Carlos Lula – que é também
presidente do Conselho Nacional
de Secretários de Saúde (Conass)

Pazuello cancela agenda no
MA após fala do governador

-, e Dino aproveitaria para reunir-
se com ele.

O cancelamento da agenda
ocorreu horas depois de ir ao ar
uma entrevista de Flávio Dino à
CNN, na qual o comunista criticou
a presença de militares no governo. 

“O ministro Gilmar apontou um
problema grave que temos, que é
a alta ocupação de cargos do ser-
viço público civil por militares. Isso

é constitucionalmente perigoso.
Do ponto de vista jurídico não há
razão para essas reações corpora-
tivistas. Os militares não aceitam
críticas e se acham intocáveis. No
momento que eles exercem fun-
ções políticas, serão criticados”,
disse.

A assessoria do ministro infor-
mou que a visita foi cancelada por
“questões de agenda”. �

Divulgação

Flávio Dino acusou
militares de serem

corporativistas

Vereadores
questionarão sobre

cronograma

Tivemos um
comandante

do Exército que
se dedicava a
comentar
julgamentos do
Supremo com
notas públicas.
Isso torna mais
curiosa essa
reação
corporativista
dos militares”

FLÁVIO DINO
Governador do Maranhão



O Estado do Maranhão    São Luís, 15 de julho de 2020. Quarta-feira 7POLÍCIA

Mundo

CIDADE DO MÉXICO 

A Organização Mundial da Saúde
(OMS) está trabalhando para que
nações latino-americanas vulne-
ráveis recebem uma vacina con-
tra a Covid-19 “subsidiada” e a
um preço “acessível” assim que
uma imunização estiver disponí-
vel, disse a diretora regional da
entidade para as Américas, Ca-
rissa Etienne, nesta terça-feira.

A América Latina se tornou o
epicentro mais recente da pan-
demia, e na segunda-feira o nú-

mero de mortes por coronavírus
na região ultrapassou a soma de
óbitos nos Estados Unidos e no
Canadá pela primeira vez desde
o início do surto.

Em uma coletiva de imprensa
virtual, Etienne disse que a Or-
ganização Pan-Americana da
Saúde, escritório regional da OMS
sediado em Washington, está tra-
balhando “para que os países la-
tino-americanos mais vulnerá-
veis da região recebam a vacina
contra Covid-19 de forma subsi-
diada e a um preço acessível”. �

Diretora da entidade ressaltou a vulnerabilidade
do continente, agora o epicentro da pandemia 

Japão rastreia novo surto
de Covid-19 após show
em teatro de Tóquio
Autoridades apelaram para que mais de 800 pessoas que estiveram em
um teatro recentemente façam exames de detecção do novo coronavírus

Ministerio Cultura y Patrimonio

PM acusado de cometer
feminicídio participará
de audiência em fórum

A polícia ainda ontem não havia
efetuado a prisão do suspeito de
ter matado Andreia Rodrigues
Fortes, de 28 anos. De acordo com
a polícia, a vítima foi encontrada
morta e havia um corte profundo
na garganta, no último dia 13, no
povoado Melancias, zona rural de
Magalhães de Almeida.

A Polícia Civil está investigan-
do o caso como feminicídio, já
que a vítima havia pedido uma
medida protetiva para o Poder
Judiciário. Ainda segundo a polí-
cia, na noite anterior ao crime, a
vítima estava ingerindo bebida
alcoólica na companhia de ami-
gos em um bar, localizado nesse
povoado.

Ela somente deixou esse local
durante a madrugada do dia 13

e estava acompanhada de um
homem, nome não revelado. Em
seguida, Andreia Fortes foi acha-
da morta em sua residência e
próximo ao corpo havia um pre-
servativo.

Mais assassinatos
Um homem foi encontrado mor-
to ontem em uma área de lixão,
localizado as margens da BR 226,
na zona rural de Timon. A polícia
informou que o corpo estava car-
bonizado e levado para o IML da
cidade para ser autopsiado.

No bairro Setúbal, em Baca-
bal, foi morto Francisco de Li-
ma Passos, de 23 anos. Segundo
a polícia, dois criminosos são
acusados e seguem sendo pro-
curados. �

Polícia investiga
feminicídio no
interior do estado
Polícia quer saber quem assassinou Andreia
Fortes, de 28 anos, em Magalhães de Almeida

Um empresário, nome não reve-
lado, foi preso ontem em cumpri-
mento de ordem judicial na cida-
de de Dom Pedro acusado de vio-
lência sexual e tráfico de droga. A
polícia informou que o detido foi
ouvido na delegacia e, em segui-
da, encaminhado para o presídio.

Ainda de acordo com a polícia,
no final do mês passado, um ví-
deo circulou na rede social mos-
trando o empresário com duas
menores de idade em um motel,
localizado no município de Barra
do Corda. A polícia investigou o
caso e solicitou ao Poder Judiciá-

rio a prisão do acusado.

Apreensão na Ilha
Na Grande Ilha, três menores de
idade foram apreendidos duran-
te a madrugada de ontem suspei-
tos de terem feito refém um mo-
torista de aplicativo e realizado
vários assaltos na área da Cidade
Olímpica, Operária, Jardim Amé-
rica e Santa Clara.

Em poder deles, a PM apreen-
deram um veículo, arma de fogo,
arma branca, cinco celulares, um
home theater, uma televisão, mo-
chilas e outros produtos. �

Homem é preso
com suspeita de
violência sexual 
Empresário teria sido visto, atráves de vídeo, com
duas menores, em motel, na cidade de Dom Pedro

Carlos Eduardo Nunes é acusado de assassinar a ex-companheira e o suposto
amante dela, em um condomínio, no bairro Vicente Fialho, em janeiro deste ano

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado

O
soldado da Polícia Militar,
Carlos Eduardo Nunes Pe-
reira, de 31 anos, vai par-
ticipar da 1ª audiência de

instrução nesta quarta-feira, 15, no
Fórum Desembargador Sarney Cos-
ta, no bairro do Calhau. Segundo a
polícia, o militar está preso acusado
de assassinar a tiros a ex-compa-
nheira, Bruna Lícia Fonseca Pereira,
de 23 anos; e o suposto amante de-
la, José William dos Santos Silva, de
24 anos. A ação criminosa ocorreu
na tarde do dia 25 de janeiro deste
ano, no apartamento de Bruna, no
Vicente Fialho.

A audiência de instrução vai ser
presidida pela juiz titular da 4ª Vara
do Tribunal do Júri, José Ribamar
Goulart Heluy Júnior. 

Um total de 15 testemunhas fo-
ram arroladas como ainda serão ou-
vidos o acusado e, logo após, o ma-
gistrado vai abrir o espaço para a de-
fesa e a acusação apresentarem os
seus argumentos sobre o caso.

Ação criminosa
Os assassinatos foram investigados
pela equipe do Departamento de Fe-
minicídio, órgão da Superintendên-
cia de Homicídio e Proteção a Pes-
soas (SHPP), que é coordenado pe-
la delegada Viviane Fontenelle. 

A delegada informou que, no dia
18 de janeiro deste ano, o policial ter-
minou a relação amorosa com Bru-
na Lícia e retirou suas roupas e ou-
tros objetos do apartamento, que fi-
ca no bairro Vicente Fialho.

Segundo a polícia, a vítima che-
gou a comentar com amigas próxi-
mas que a partir daquele dia estava
solteira e o seu ex-companheiro ti-
nha deixado o apartamento. Após

cinco dias, o militar tentou reatar a
relação, mas Bruna Lícia não acei-
tou a proposta.

A delegada também frisou que no
dia 25 de janeiro a vítima estava de
folga e recebeu a visita de dois cole-
gas de trabalho em seu apartamen-
to, no horário do almoço. Um deles
era José William. 

De acordo com as investigaçõe,
no começo da tarde desse dia, Car-
los Eduardo foi até esse local, com o

objetivo de convidar Bruna Lícia pa-
ra ir a um aniversário, e, ao encon-
trou a ex-companheira e José Wil-
liam despidos, no quarto, o polícia
teria cometido o crime. 

Ainda segundo a delegada, por
meio de exames periciais, ficou
comprovado que houve luta cor-
poral entre o policial e as vítimas.
As agressões partiram do policial,
que também é acusado de ter efe-
tuado os tiros.

As mortes
José William morreu sentado, en-
quanto a outra vítima, Bruna Lícia,
morreu deitada no piso do quarto,
com um tiro no tórax. 

Após o ato criminoso, o militar
entregou a arma para o tio, que é
sargento da Polícia Militar, e foi
apresentado na sede da SHPP. 

Ele foi preso em flagrante e ao
passar pela audiência de custódia,
no dia 26 de janeiro, no fórum do
Calhau, sua prisão foi convertida

em preventiva, mantido custodiado
no presídio militar.

A delegada disse que durante a
investigação as testemunhas e o
acusado foram ouvidos na sede da
SHPP, na Avenida Beira-Mar, e
também foi solicitado o resultado
dos exames periciais feitos no lo-
cal do crime e nos corpos das víti-
mas. No dia 4 de fevereiro, o in-
quérito policial foi encaminhado
ao Poder Judiciário. �

Divulgação

TÓQUIO   

Autoridades de saúde de Tóquio
apelaram nesta terça-feira para que
mais de 800 pessoas que estiveram
em um teatro recentemente façam
exames de detecção do novo coro-
navírus, porque se descobriu que
uma produção estrelada por mem-
bros de uma boy band japonesa é
a fonte de ao menos 20 casos.

O governo de Tóquio disse que
está se concentrando em um tea-
tro de 190 lugares de Shinjuku, uma
área de entretenimento movimen-
tada que abriga um dos maiores
bairros da luz vermelha da Ásia, que
se tornou o centro de um pico re-
cente de infecções.

O Japão está levando adiante
a reabertura de partes do país e
planeja reabrir uma pista de um
de seus maiores aeroportos, ape-
sar de as infecções persistirem
nas grandes cidades, em áreas ru-
rais e em bases militares dos Es-
tados Unidos.

“É crucial que mantenhamos a
cautela e evitemos uma dissemi-
nação maior das infecções, ao
mesmo tempo em que incentiva-
mos a atividade econômica”, disse
o secretário-chefe de gabinete ja-
ponês, Yoshihide Suga, em uma

coletiva de imprensa.
O foco mais recente foi locali-

zado no Teatro Molière, que apre-
sentou uma peça estrelada prin-
cipalmente por membros de uma
boy band em ascensão durante
seis dias no início deste mês.

Primeira infecção 
O governo da capital disse que
soube da primeira infecção de um
membro do elenco no dia 6 de ju-
lho e que exames revelaram 20 ca-
sos relacionados na noite de se-
gunda-feira, pedindo que todos os
que assistiram à apresentação fa-
çam exames.

Ainda na segunda-feira, os
produtores da peça “Werewolf”
emitiram um comunicado pe-
dindo que os membros da pla-
teia busquem aconselhamento
médico.

“Após um número grande de in-
fecções visto entre nossos espec-
tadores, fomos informados de que
todos os 800 espectadores que vie-
ram ver o espetáculo foram iden-
tificados como contatos de alto ris-
co”, disse a Rise Communications
em seu site.

Enquanto Tóquio luta para con-
ter infecções do vírus, rotas de via-
gem para a cidade continuam a ser
abertas pelo governo. �

Pessoas circulam pelas ruas de Tóquio após reabertura da capital japonesa

Comemoração do Dia dos País na Cidade do México durante pandemia

Carlos Eduardo Nunes é acusado de assassinar a ex-companheira, Bruna Lícia, e o suposto amante dela, em SL  

OMS defende vacina
subsidiada para 
a América Latina 

Reprodução/YouTube

SAIBA MAIS 

18 de janeiro: Militar termina relacionamento com Bruna 

23 de janeiro: policial tenta reatar, mas Bruna não aceita

25 de janeiro: Carlos Eduardo comete o duplo homicídio

26 de janeiro: Justiça converte prisão de Carlos em flagrante

4 de fevereiro: Carlos é indiciado por feminicídio e homicídio

15 de julho: 1ª audiência de instrução, no fórum do Calhau.

Cronologia dos fatos
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Para começo de conversa, é bom que fique claro: o título acima não tem nada a ver com o 
Partidão, apelido do PCdoB do governador Flávio Dino. Muito menos faz qualquer associa-
ção ou insinuação de que o ex-presidente José Sarney, que deu origem ao sarneísmo, este-
ja querendo encerrar sua história política, engajado no Partidão, que está beirando os 100 
anos de fundação, com sua história mais marcante no Maranhão.

O partidão sarneísta 

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

Covid-19  no  Maranhão

Mais de 
100 mil 
infectados em 
100 dias

Desde o dia 19 de março, quando foi registrado o primeiro caso 
do novo coronavírus no Maranhão e após uma série de medidas 

tomadas para conter a pandemia, hoje, o Estado ultrapassou 
a marca de 100 mil casos, chegando ao total de 101.467. Nos 

últimos 100 dias foram registrados, em média, mais de mil casos. 
Por outro lado, o número de curados ultrapassa 80 mil pacientes. 

PÁGINA 3
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A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou medida provisória  que abre crédito
extraordinário em favor do Fundo Estadual de Saúde do Maranhão

COMBATE AO CORONAVÍRUS

Aprovado crédito extra
para Fundo de Saúde

Cri se Sa ni tá ria

A
As sem bleia Le gis la ti va do 
Ma ra nhão apro vou, por una- 
ni mi da de, na ses são ple ná ria 
des ta ter ça-fei ra (14), a Me di- 

da Pro vi só ria 317/2020, oriun da do 
Po der Exe cu ti vo, que abre cré di to ex- 
tra or di ná rio em fa vor do Fun do Es ta- 
du al de Saú de – FES/Uni da de Cen tral, 
no va lor de R$ 71.2 mi lhões. Após 
apro va ção, a MP se guiu à pro mul ga- 
ção.

Con for me de ter mi na a MP, fi ca 
aber to ao Or ça men to do Es ta do, em 
fa vor do Fun do Es ta du al de Saú de – 
FES/Uni da de Cen tral, cré di to ex tra- 
or di ná rio no va lor de 
R$ 71.220.650,00, pa ra aten der à pro- 
gra ma ção cons tan te no aten di men to 
hos pi ta lar e am bu la to ri al no Es ta do 
do Ma ra nhão.  Em men sa gem en ca- 
mi nhan do a MP à As sem bleia, o go- 
ver na dor Flá vio Di no es cla re ce que a 
re le vân cia da ma té ria tra ta da na Me- 
di da Pro vi só ria re si de, em es pe ci al, na 
ne ces si da de de for ta le cer as me di das 
pre ven ti vas e res tri ti vas des ti na das à 
con ten ção do co ro na ví rus no Ma ra- 
nhão.

O go ver na dor es cla re ceu que a 
aber tu ra de cré di to ex tra or di ná rio pa- 
ra aten der a des pe sas im pre vi sí veis e 
ur gen tes, a exem plo das de cor ren tes 
do es ta do de ca la mi da de pú bli ca, é 
ad mi ti da nos ter mos do art. 167, § 3º, 
da Cons ti tui ção Fe de ral e do art. 138, 
§ 3º, da Cons ti tui ção Es ta du al.

Ex pli cou, ain da, que em ra zão dos 
re fle xos da cri se sa ni tá ria nas fi nan ças 
pú bli cas, em es pe ci al, na in de fi ni ção 
das re cei tas e des pe sas, foi ins ti tuí do

APÓS APROVAÇÃO, A MEDIDA PROVISÓRIA  SEGUIU À PROMULGAÇÃO

o Pro gra ma Fe de ra ti vo de En fren ta- 
men to ao co ro na ví rus, por meio da 
Lei Com ple men tar Fe de ral nº 173, de 
27 de maio de 2020, que, den tre ou tras 
ações, é com pos to pe la en tre ga de re- 
cur sos da União, na for ma de au xí lio 
fi nan cei ro, aos Es ta dos, ao Dis tri to 
Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, no exer cí cio 
de 2020, pa ra for ta le ci men to das me- 
di das de con ten ção da Co vid-19 e mi- 
ti ga ção dos efei tos fi nan cei ros da 
pan de mia.  Por tan to, des ta ca o go ver- 
na dor, que “em ra zão da trans fe rên cia 

de re cur sos fe de rais (au xí lio fi nan cei- 
ro) ao Es ta do do Ma ra nhão, no va lor 
de R$ 71.220.650,00, em vir tu de da re- 
fe ri da Lei Com ple men tar, a Me di da 
Pro vi só ria apre sen ta da abre cré di to 
ex tra or di ná rio, no mes mo mon tan te, 
em fa vor do Fun do Es ta du al da Saú-
de/Uni da de Cen tral, tu do em con so-
nân cia com o art. 167, § 3º, da Cons ti-
tui ção Fe de ral, com o art. 138, § 3º, da 
Cons ti tui ção Es ta du al e com a Lei Fe-
de ral nº 4.320, de 17 de mar ço de 
1964”.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Alterada idades para reforma dos militares

A PROPOSIÇÃO ALTERA AS IDADES DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA RENUMERADA E DE REFORMA DOS MILITARES.

A As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão apro vou, na ses são des ta ter ça-
fei ra (14), a Me di da Pro vi só ria
317/2020, que al te ra a Lei 6.513, de 30
de no vem bro de 1995, re la ci o na da ao
Es ta tu to dos Po li ci ais Mi li ta res do Es- 
ta do do Ma ra nhão. A pro po si ção al te- 
ra as ida des de trans fe rên cia pa ra a re- 
ser va re nu me ra da e de re for ma dos
mi li ta res.

Com a al te ra ção, pa ra efei to de
trans fe rên cia pa ra a re ser va re nu me- 
ra da e de re for ma, as ida des pas sam a
ser de 65, 70 e 72 anos, sen do a úl ti ma
exi gi da so men te pa ra as pa ten tes de
co ro nel, te nen te-co ro nel e ma jor. A
mu dan ça per mi te que to dos os pos tos

e gra du a ções pos sam co la bo rar por
mais tem po com as mis sões ins ti tu ci- 
o nais de su as cor po ra ções e al can çar
os graus hi e rár qui cos mais ele va dos
de seus qua dros.

A ma té ria foi apre ci a da pe las Co- 
mis sões de Cons ti tui ção, Jus ti ça e Ci- 
da da nia (CCJ), ten do co mo re la tor o
de pu ta do Ra fa el Lei toa (PDT); e de
Se gu ran ça Pú bli ca, re ce ben do pa re- 
cer fa vo rá vel. Após a vo ta ção, o pre si- 
den te da As sem bleia, de pu ta do Othe- 
li no Ne to (PC doB), en ca mi nhou a
pro po si ção à pro mul ga ção.

Re le vân cia
Na Men sa gem Go ver na men tal de

en ca mi nha men to da pro po si ção à As- 

sem bleia, o go ver na dor Flá vio Di no
(Pc doB) jus ti fi ca que sua re le vân cia
re si de na ne ces si da de de for ta le cer o
efe ti vo da Po lí cia Mi li tar e do Cor po
de Bom bei ros do Ma ra nhão pa ra,
des sa ma nei ra, ga ran tir a ma nu ten- 
ção da pres ta ção ade qua da e con tí- 
nua dos ser vi ços na área da se gu ran ça
pú bli ca.

Flá vio Di no ar gu men ta que a ur- 
gên cia da ma té ria de cor re dos prin cí- 
pi os da efi ci ên cia e da su pre ma cia do
in te res se pú bli co, que de man dam ve- 
lo ci da de na re a li za ção de mu dan ças
ad mi nis tra ti vas, pa ra as se gu rar a ade- 
qua da pres ta ção dos ser vi ços pú bli-
cos.

1
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Fu são PC doB/PSB?

Em ba ra lha da

Gil mar iro ni za

“Tem que se re tra tar”

Nos dois ex tre mos

O par ti dão sar neís ta
Pa ra co me ço de con ver sa, é bom que fi que cla ro: o tí tu lo

aci ma não tem na da a ver com o Par ti dão, ape li do do PC- 
doB do go ver na dor Flá vio Di no. Mui to me nos faz qual quer
as so ci a ção ou in si nu a ção de que o ex-pre si den te Jo sé
Sarney, que deu ori gem ao sar neís mo, es te ja que ren do en- 
cer rar sua his tó ria po lí ti ca, en ga ja do no Par ti dão, que es tá
bei ran do os 100 anos de fun da ção, com sua his tó ria mais
mar can te no Ma ra nhão. Sarney, na ju ven tu de, che gou a
ban de ar pe las es quer das, co mo de pu ta do in te gran te da
exal ta da da “Bos sa No va”, ala re no va do ra da UDN, on de
era vi ce-lí der na Câ ma ra en tre 1959 e 1960. Es sa ala era ca- 
rac te ri za da por pro je tos po lí ti cos cen tris tas pau ta dos pe la
dou tri na ca tó li ca de jus ti ça so ci al – da igre ja pro gres sis ta.
Mais re cen te, em 2005, Sarney fez um dis cur so no Se na do,
com pa la vras que mais pa re ci am de um pe tis ta: “Não se
po de ba nir a es quer da da po lí ti ca bra si lei ra”. Mas o que es- 
te ar ti go quer mes mo abor dar é ou tro te ma, em bo ra li ga do
di re ta men te ao ex-pre si den te da Re pú bli ca, fi lho de Pi- 
nhei ro, ho je com 90 anos, o MDB.

 Da dos es ta tís ti cos que po dem ser cap tu ra dos no sí tio
do Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE), o Bra sil tem ho je
16,499 mi lhões pes so as fi li a das aos 33 par ti dos po lí ti cos re- 
gis tra dos. Des sa mul ti dão de par ti dá ri os, o MDB que, no
Ma ra nhão, é co man da do pe las fa mí li as Sarney, Lo bão e
Mu rad, é o mai or, com exa tos 2.163.783 fi li a dos. Por iro nia
do des ti no, na Câ ma ra, o MDB só tem 35 de pu ta dos, con tra
53 do PT, o mai or de to dos.  Mes mo com um con tin gen te
tão gran di o so de fi li a dos no Bra sil, em São Luís, o MDB e
sa té li tes com os quais go ver nou o Ma ra nhão por meio sé- 
cu lo, ja mais ele geu um pre fei to pa ra o Pa lá cio La Ra var- 
dière. Em 2020, Ro se a na Sarney, cam peã de tem po no Pa lá- 
cio dos Leões, 14 anos, é o úni co no me for te que o MDB dis- 
põe ho je pa ra lan çar à su ces são do pre fei to Edi val do Ho- 
lan da Jú ni or (PDT). Mas ela re cu sa a pres são e pre fe re fi car
dis tan te da pe le ja. Acha me lhor cui dar do pai Jo sé Sarney e
da mãe Marly, 87 anos. No sá ba do, ela pas sou por uma ci- 
rur gia, após no va que da no ba nhei ro, mas es tá se re cu pe- 
ran do bem. Marly e Sarney es tão ca sa dos há 68 anos. Uma
his tó ria bem vi vi da, que a fi lha Ro se a na pre fe re cui dar nos
anos que ad vi rão. Achar me lhor des ven tu rar-se de no va
dis pu ta po lí ti ca.

O go ver na dor Flá vio Di no dis se que ocor re rão mui tas
in cor po ra ções, fu sões par ti dá ri as, tan to na es quer da,
quan to na di rei ta, após as elei ções mu ni ci pais. Ad mi te fu- 
são do PC doB com o PSB, mas não co gi ta dei xar o Par ti dão,
no qual fez car rei ra po lí ti ca.

Di no não ad mi te a ex tin ção do PC doB. “Vo cê po de ter as
cha ma das fe de ra ções par ti dá ri as, co mo nós fi ze mos na
prá ti ca es sa fe de ra ção PC doB-PPL”, dis se Flá vio Di no, que
“ja mais tro ca ria um par ti do por ou tro, pa ra con cor rer ao
Pla nal to”.

Em meio a cri se pro vo ca da por sua fa la, as so ci an do o
mi li ta res do Exér ci to que es tão no go ver no Bol so na ro, a su- 
pos to ge no cí dio, Gil mar Men des dis se a in ter lo cu to res que
in co mo dou For ças Ar ma das por “ba ter em per na que bra- 
da” do go ver no.

 

Do vi ce-pre si den te Ha mil ton Mou rão, co bran do pe di do
de des cul pas do mi nis tro Gil mar Men des, que as so ci ou o
Exér ci to à pa la vra ge no cí dio, que se ria a po lí ti ca do go ver no

Bol so na ro na pan de mia. De ta lhe: Gil mar é re la tor dos
pro ces sos con tra o se na dor Flá vio Bol so na ro, fi lho de Jair
Mes si as, no ca so do fo ro pri vi le gi a do.

 
O Se na do apro vou no dia 7, Pro je to de Lei (PL)

1.846/2020, que de ter mi na a in de ni za ção de R$
50 mil aos pro fis si o nais de saú de que se tor na- 

ram in ca pa ci ta dos por cau sa de ati vi da des li ga- 
das ao com ba te à co vid-19.

 
Em ca so de óbi to, o va lor se rá pa go aos de pen den- 

tes. Já a Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís, apro vou
o Pro je to de Lei nº 060/2020, com ob je ti vo idên- 
ti co, de au to ria do mé di co e ve re a dor Dr. Gu tem- 

berg Araú jo (PSC).
 

O PL de Gu tem berg Araú jo per mi te que a Pre fei tu- 
ra de São Luís in de ni ze, em R$ 25 mil, por da nos
ex tra pa tri mo ni ais e pen são es pe ci al à de pen- 
den tes de pro fis si o nais da saú de, ser vi do res mu- 

ni ci pais, que mor re rem em ra zão do com ba te à pan- 
de mia .

De pois de se tor nar o Es ta do com me nor per cen tu al de
con tá gio do co ro na ví rus no Bra sil, o Ma ra nhão, che gou ao
me nor ín di ce de iso la men to so ci al do Bra sil. Es tá com
44,4%. O ín di ce ide al em tem pos de pan de mia de ve ria ser
de 70%.

Al dei as em pâ ni co
Pan de mia já ma tou mais de 500 in dí ge nas no Bra sil, vá- 

ri os de les no Ma ra nhão, on de a con ta mi na ção avan ça sol- 
ta. A co or de na do ra da Apib, Sô nia Gua ja ja ra, diz que, com
178 ví ti mas fa tais, o Ama zo nas é o es ta do com mai or re gis- 
tra de óbi tos.

São Luís, quarta-feira, 15 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Na zona urbana da capital, a ventania forte já teve ocorrência nos bairros Turu,
Coroadinho e Forquilha, mas fenômeno é mais comum em área não habitada

PA TRÍ CIA CU NHA

Pe río do de tran si ção

Re lem bre

THA LIA LE MOS

Frau des no Ma ra nhão

De vo lu ção

FENÔMENO É IMPREVISÍVEL

Ventos chegaram a
75 km/h em São Luís

A
po pu la ção de São Luís fi cou
alar ma da com a for te ven ta- 
nia que atin giu a re gião da
For qui lha na tar de da úl ti ma

se gun da-fei ra e cau sou al guns es tra- 
gos co mo que da de pos te, des te lha- 
men to de ca sas, pla cas ar ran ca das,
car ros da ni fi ca dos.

 O fenô me no, clas si fi ca do, se gun do
o Nú cleo Ge o am bi en tal (Nu Geo) da
Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão,
co mo ven da val, acon te ceu pe la ter- 
cei ra vez. 

A pri mei ra foi no dia 8 de ju nho no
Tu ru, e a ou tra mais re cen te, no dia 6,
no Co ro a di nho. 

Ape sar do sus to, dos trans tor nos,
pre juí zos e da nos ma te ri ais, as três
ocor rên ci as não ti ve ram pes so as fe ri- 
das. “Foi o mes mo fenô me no o que
ocor reu nos três bair ros. O ven da val é
co mum só que acon te ce em áre as de- 
sa bi ta das, por is so, às ve zes não te mos
co nhe ci men to. Ape sar de ser bas tan te
cho can te do pon to de vis ta vi su al,
por que vo cê vê coi sas vo an do, mas
não ofe re ce ris co de mor te das pes so- 
as. É pra ti ca men te pre juí zo ma te ri al.
Ape sar do sus to a gen te não pre ci sa fi- 
car pre o cu pa do das pes so as per de- 
rem a vi da por cau sa do fenô me no. O
que po de acon te cer é a pes soa ser
atin gi da por uma te lha, mas is so já é
con sequên cia”, dis se o me te o ro lo gis- 
ta do Nu Geo, Hal lan Cer quei ra.

Mas en tão por que acon te ceu na
zo na ur ba na? “Ca su a li da de”. 

Es sa foi a res pos ta do me te o ro lo- 
gis ta. “Se fos se um ne gó cio tão pre ci so
ia acon te cer qua se no mes mo lu gar.
Mas acon te ce em pon tos di fe ren te da
ci da de. A mes ma coi sa ocor re com a

chu va, que às ve zes cho ve em um
bair ro e em ou tro, que é vi zi nho, não.
A pre vi si bi li da de é mui to ruim pa ra
es se ti po de fenô me no e é as so ci a do
mais à ca su a li da de. É mui to ale a tó- 
rio”. 

“Com cer te za ho je vai acon te cer
em al gum ou tro lu gar. Por que na ver- 
da de o fenô me no em si é mui to con- 
cen tra do. Acon te ceu na For qui lha,
Co ro a di nho, Tu ru, mas fo ram even tos
iso la dos. Nós te mos (o Nu Geo) uma
es ta ção no ae ro por to, que fi ca per to
da For qui lha, que não re gis trou na da.
Ou se ja, é mui to lo ca li za do, di fí cil de
pre ver. A gen te con se gue pre ver a ne- 
bu lo si da de, mas exa ta men te on de vai
acon te cer o fenô me no não tem co mo
por que é mui to pe que no e a pos si bi li- 
da de sem pre há”, dis se Hal lan.

O es pe ci a lis ta pe diu que a po pu la- 
ção não se alar mas se, em bo ra o fenô- 
me no pos sa as sus tar. 

Di fe ren te men te do que al guns pu- 
bli ca ram em su as re des so ci ais, não se
tra tou de um tor na do. “Exis te uma
clas si fi ca ção uni ver sal pe la ve lo ci da- 
de do ven to. Ca da fai xa de ven to pro- 
duz um ti po de es tra go. Por exem plo o
tor na do já é ca paz de vi rar car ros, des- 
truir ca sas… No ca so dos três even tos
que acon te ce ram aqui, clas si fi ca dos
co mo ven da val, o fenô me no le van tou
te lha, der ru bou mu ro, mas na da mais
gra ve”, dis se o es pe ci a lis ta.

O ven to atin giu a ve lo ci da de de
75km/h e du rou cer ca de 10 mi nu tos.
Se ain da vai acon te cer, quan do ou on- 
de? Im pos sí vel de pre ver. Se gun do
Cer quei ra, po de acon te cer em qual- 
quer lu gar, es pe ci al men te por que es- 
ta mos em um pe río do em que as con- 
di ções cli má ti cas fa vo re cem a ocor- 

rên cia. A par tir de agos to co me ça no
pe río do se co no nor te do es ta do, que
vai até no vem bro sem gran des pre ci-
pi ta ções de chu va. “Es ta mos pas san- 
do por um pe río do de tran si ção da
épo ca chu vo sa pa ra a se ca. Au men ta a
pro ba bi li da de por se rem as con di ções
ide ais pa ra for ma ção de fenô me nos,
por que pre ci sa de ca lor, pre ci sa de
umi da de al ta, e a gen te es tá pró xi ma
ao mar. A as so ci a ção des ses dois po de
for mar es se ti po de fenô me no. Nor- 
mal men te os ven tos que que vem do
mar são mais cons tan tes e me nos in- 
ten sos. Na ocor rên cia da For qui lha,
Tu ru e Co ro a di nho fa la mos de uma
ra ja da mui to for te, con cen tra da e rá- 
pi da, com uma ca pa ci da de ex plo si va
mui to gran de e que en tra na ca te go ria
de even to ex tre mo que faz par te da
na tu re za do cli ma e do tem po’, fi na li- 
za.

8 de ju nho
Ven ta nia for te ocor ri da, que an te-

ce deu uma chu va rá pi da, mas in ten- 
sa, ocor reu no Tu ru des truin do es tru- 
tu ras de es ta be le ci men tos co mer ci-
ais, ar ran can do pla cas e te lhas. Não
hou ve re gis tro de pes so as fe ri das ou
de sa bri ga das.

6 de ju lho
Às 14h30 for te ven ta nia no Co ro a-

di nho, Vi la Fra des e Al to do São Fran-
cis co des te lhou ca sas, ar ran cou ga- 
lhos de ár vo res e ob je tos fo ram le va-
dos pe lo ven to, que du rou pou cos mi-
nu tos.

13 de ju lho
For te ven ta nia re gis tra da com mais

in ten si da de na re gião da For qui lha,
mas tam bém com ocor rên cia na Ci- 
da de Ope rá ria, cau sou des trui ção no
iní cio da tar de.

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Servidor público será obrigado a devolver dinheiro

O Ma ra nhão é o es ta do com o mai- 
or per cen tu al de frau de ao au xí lio
emer gen ci al quan do se tra ta do re ce- 
bi men to in de vi do do be ne fí cio por
par te dos ser vi do res pú bli cos. De
acor do com a Su pe rin ten dên cia da
Con tro la do ria-Ge ral da União (CGU)
no Ma ra nhão, so bre as ir re gu la ri da- 
des no es ta do, uma fer ra men ta de
iden ti fi ca ção dos ser vi do res vai ser
uti li za da pa ra no ti fi car os ges to res es- 
ta du ais e mu ni ci pais. 

Ca so o ser vi dor no ti fi ca do te nha
re ce bi do o be ne fí cio, ele se rá obri ga- 
do a de vol ver o di nhei ro aos co fres
pú bli cos.

No en tan to, se al gum ser vi dor pú- 
bli co ti ver o no me uti li za do, po de rá
apre sen tar uma de nún cia re fe ren te a

es sa ir re gu la ri da de, é o que in for ma a
Su pe rin ten dên cia da CGU no Ma ra- 
nhão. Con for me a CGU e o Tri bu nal
de Con tas do Es ta do (TCE-MA),
85.213 ser vi do res pú bli cos es ta du ais e
mu ni ci pais re ce be ram de for ma ir re- 
gu lar o be ne fí cio no es ta do. Os da dos
fo ram ba se a dos nos ren di men tos pa- 
gos no mês de maio.

O le van ta men to tam bém apon ta
que mais de R$ 62 mi lhões fo ram pa- 
gos in de vi da men te aos ser vi do res pú- 
bli cos no Ma ra nhão, va lor que po de
ser ain da mai or já que mui tos ser vi- 
do res re ce be ram mais de uma par ce la
do be ne fí cio. Em to do o Bra sil, mais
de 305 mil ser vi do res pú bli cos de to- 
dos os en tes re ce be ram o au xí lio
emer gen ci al pa go pe lo go ver no fe de- 
ral in de vi da men te e o pre juí zo aos co- 
fres pú bli cos che ga a R$ 278,9 mi- 
lhões.

On tem, ter ça-fei ra (14), o mi nis tro
da Con tro la do ria-ge ral da União,
Wag ner de Cam pos Ro sá rio, afir mou
que as frau des já acon te cem no país
mes mo sem a si tu a ção de emer gên- 
cia.

Por con ta da atu al si tu a ção, o Tri- 
bu nal de Con tas da União (TCU) de- 
ter mi nou ao Mi nis té rio da Ci da da nia
um pra zo de 15 di as pa ra in di car os
con tro les a se rem im ple men ta dos pa- 
ra re du zir os in dí ci os de in con sis tên- 
ci as iden ti fi ca das so bre os be ne fi ciá- 
ri os nas fo lhas de pa ga men to do au xí- 
lio emer gen ci al. Além dis so, de ter mi- 
nou a re vi são dos be ne fí ci os com in- 
dí ci os de ir re gu la ri da des com ob je ti- 
vo de sus pen der os pa ga men tos das
even tu ais par ce las res tan tes e bus car
o res sar ci men to dos va lo res pa gos in- 
de vi da men te.

Em re la ção às fo lhas de pa ga men- 
tos do mês de abril, o TCU ve ri fi cou

que o Ma ra nhão con tou com 80.648
ca sos de pes so as com in dí cio de re la- 
ção for mal com en te pú bli co que re-
ce be ram o au xí lio emer gen ci al de for- 
ma ir re gu lar, cer ca de 60% do to tal.

O TCU tam bém apon tou
que 100.897 pes so as do Ma ra nhão re- 
ce be ram o au xí lio emer gen ci al de for- 
ma in de vi da. 

Is so sig ni fi ca que apro xi ma da men- 
te 16% do to tal das ir re gu la ri da des
com re la ção ao be ne fí cio vem do es ta- 
do. Em to do o Bra sil, o TCU iden ti fi- 
cou 620.299 mil in dí ci os de ir re gu la ri- 
da des re fe ren tes ao au xí lio emer gen-
ci al. 

Os da dos fo ram cru za dos com os
da Re cei ta Fe de ral e do Ca dÚ ni co.
Além dis so, tam bém foi ave ri gua do
que 235.572 em pre sá ri os que não são
Mi cro em pre en de do res In di vi du ais
(MEIs) re ce be ram o be ne fí cio em
abril, o que ca rac te ri za ris co de fo ca li- 
za ção da po lí ti ca pú bli ca.

O mi nis tro Bru no Dan tas, do Tri bu- 
nal de Con tas da União, in for mou em
uma re de so ci al que o TCU iden ti fi cou
que 565.351 pes so as re ce be ram ir re- 
gu lar men te a pri mei ra par ce la do au-
xí lio emer gen ci al de R$ 600 e ti ve ram
as se guin tes sus pen sas.

De acor do com o mi nis tro, so men-
te 1 em ca da 10 frau da do res do au xí lio
emer gen ci al de R$ 600 de vol veu o di-
nhei ro aos co fres pú bli cos. Do to tal
que re ce beu in de vi da men te, so men te
72.599 (12% do to tal) res sar ciu o be- 
ne fí cio.

Por is so, o TCU ori en tou o Mi nis té- 
rio da Ci da da nia, res pon sá vel pe lo
pro gra ma do au xí lio emer gen ci al, a
di vul gar, na in ter net, a lis ta com os
no mes de to das as pes so as que re ce- 
be ram in de vi da men te os R$ 600.

En ten da o ca so

DESAPARECIDO 

Família de italiano
oferece recompensa

ANDREA CARNIEL ESTÁ DESAPARECIDO DESDE DE MARÇO 

A fa mí lia de An drea Car ni el, de 43 anos, es tá ofe re- 
cen do uma re com pen sa de R$ 50 mil pa ra quem o lo ca- 
li zar. R$ 25 mil é des ti na do pa ra quem aju dar a en con- 
trar o cor po e os ou tros R$ 25 mil pa ra quem for ne cer in- 
for ma ções so bre o pos sí vel as sas si na to, o que le va ao
en cer ra men to do ca so. O ita li a no An drea es tá de sa pa re- 
ci do des de o mês de mar ço des te ano, quan do foi vis to
pe la úl ti ma vez sain do da pou sa da on de es ta va mo ran- 
do, no mu ni cí pio de Ca ro li na, re gião sul do Ma ra nhão.
De acor do com a po lí cia, An drea po de ter si do as sas si- 
na do após ter ten ta do fa zer uma co bran ça da ven da de
um imó vel que ele era pro pri e tá rio. O imó vel foi ven di- 
do por R$ 200 mil, pa ra um mé di co ve te ri ná rio. Com a
ne go ci a ção, o ita li a no re ce beu uma quan tia de R$ 100
mil e mais um veí cu lo.

Ain da de acor do com in for ma ções po li ci ais, a ví ti ma
es ta va ten do pro ble mas pa ra re ce ber to da quan tia. Três
sus pei tos de co me ter o cri me fo ram pre sos, mas já es tão
em li ber da de. Quem ti ver in for ma ções so bre o ca so, po- 
de en trar em con ta to com a Po lí cia Ci vil de Ca ro li na.

GRAJAÚ

Galos “caros” podem
ter sido roubados

GALOS APREENDIDOS EM RINHA SÃO AVALIADOS EM R$ 50 MIL

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão in ves ti ga um su pos to
rou bo de apro xi ma da men te 51 ga los, que ha vi am si do
cap tu ra dos após a de sar ti cu la ção de um es que ma de ri- 
nha de ga los, na Chá ca ra São Jor ge, Po vo a do São Rai- 
mun do, mu ni cí pio de Gra jaú, in te ri or do Ma ra nhão.

Se gun do in for ma ções de Ale xan dre Por te la Car do so,
de le ga do ti tu lar de Gra jaú, os ani mais pos su em al to va- 
lor e al guns po dem che gar a uma quan tia es ti ma da de
R$ 50 mil.

De acor do com in for ma ções pre li mi na res, a chá ca ra
foi in va di da e os ani mais fo ram to ma dos sob ale ga ção
de que a Se cre ta ria Mu ni ci pal do Meio Am bi en te te ria
de vol vi do os ga los.

Os ani mais fo ram apre en di dos no úl ti mo sá ba do (11),
du ran te uma ope ra ção con jun ta das for ças de se gu ran- 
ça do Es ta do.

No úl ti mo sá ba do (11), 70 pes so as fo ram pre sas, em
uma ope ra ção das for ças de se gu ran ça do Es ta do, que
in ves ti ga vam um es que ma de ri nha de ga los na Chá ca ra
São Jor ge, Po vo a do São Rai mun do, mu ni cí pio de Gra- 
jaú, in te ri or do Ma ra nhão.

Na oca sião, 80 aves fo ram apre en di das e en tre gues
aos cui da dos da Se cre ta ria Mu ni ci pal do Meio Am bi en- 
te. Os ani mais apre sen ta vam si nais de mu ti la ção.

Tam bém fo ram apre en di dos ma te ri ais co mo es po ras,
bi quei ras de aço, jau las e bol sas de trans por te, se rin gas,
ser ras, gai o las, rin gues e 15 veí cu los, en tre ou tros ob je- 
tos.

São Luís, quarta-feira, 15 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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No processo contra o soldado da PM, além do feminicídio contra a ex-companheira, ele
também responde pelo homicídio de José Willian dos Santos Silva

DA RE DA ÇÃO

En ten da o ca so

FEMINICÍDIO

Audiência do caso
Bruna Lícia é hoje
SAULO DUAILIBE

Se gun da ví ti ma

S
eis me ses após o du plo ho mi- 
cí di os, em que o po li ci al mi li- 
tar Car los Edu ar do Nu nes Pe- 
rei ra, de 31 anos, as sas si nou a 

ex-com pa nhei ra Bru na Lí cia Fon se ca 
Pe rei ra, den tro de um apar ta men to, 
no bair ro Vi la Vi cen te Fi a lho, se rá re a- 
li za da a pri mei ra au di ên cia de ins tru- 
ção, ho je às 8h30, no Fó rum De sem- 
bar ga dor Sarney Cos ta, no Ca lhau.

No pro ces so con tra o sol da do da 
Po lí cia Mi li tar do Ma ra nhão, além do 
fe mi ni cí dio con tra a ex-com pa nhei ra, 
Car los Edu ar do tam bém res pon de 
pe lo ho mi cí dio de Jo sé Wil li an dos 
San tos Sil va (fo to aci ma), que es ta va 
jun to com Bru na no dia do bru tal cri- 
me. A au di ên cia se rá pre si di da pe lo

O ca so

POLICIAL MILITAR CARLOS EDUARDO TERIA ASSASSINADO A EX-COMPANHEIRA A TIROS 

juiz ti tu lar da 4ª Va ra do Tri bu nal do 
Jú ri, Jo sé Ri ba mar Gou lart Heluy Jú ni- 
or. Fo ram ar ro la das 15 tes te mu nhas 
nes ta pri mei ra par te do pro ces so.

No dia 25 de ja nei ro des te ano, o 
sol da do da Po lí cia Mi li tar, iden ti fi ca- 
do co mo Car los Edu ar do Nu nes, as- 
sas si nou a ex-es po sa, Bru na Lí cia 
Fon se ca Pe rei ra, após che gar no apar- 
ta men to em que mo ra va com ela. O 
PM te ria si do sur pre en di do com a 
pre sen ça de um ra paz, iden ti fi ca do 

co mo Jo sé Wil li an dos San tos Sil va, 
que tam bém foi mor to a ti ros. O cri me 
ocor reu no con do mí nio Pa cí fi co I, 
bair ro Vi cen te Fi a lho, em São Luís.

O po li ci al mi li tar dis pa rou vá ri as 
ve zes con tra os dois, que mor re ram 
no lo cal. Após o cri me, ele se en tre gou 
à po lí cia e foi le va do pa ra a Su pe rin- 
ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te ção à 
Pes soa (SHPP), na Bei ra Mar. No de- 
poi men to, o sol da do re ve lou que hou- 
ve lu ta en tre eles an tes dos dis pa ros 
fa tais, e con fir mou, tam bém, uma ter-
cei ra pes soa no lo cal do du plo cri me.

BACABAL

Assaltantes de banco condenados a 170 anos

No ve in te gran tes da qua dri lha que
as sal tou uma agên cia do Ban co do
Bra sil, na ci da de de Ba ca bal, em no- 
vem bro de 2018, fo ram con de na dos,
em uma sen ten ça pro fe ri da pe la 1ª
Va ra Cri mi nal de São Luís.

Gel zi mar Ve nân cio de Oli vei ra, Ale- 
xan dre Go mes de Mou ra, Wag ner Ce- 
sar de Al mei da, Rób son Cé sar Fer rei- 
ra, Ge or ge Fer rei ra San tos, Ri car do de
Sou za, Jo sé Edu ar do Za ca ri as Bar bo- 
ni, Val deir Car va lho, e Fá bio Ba tis ta de
Oli vei ra fo ram con de na dos pe los cri- 
mes de re cep ta ção, por te de ar ma de
fo go de uso res tri to, for ma ção de or- 
ga ni za ção cri mi no sa, la tro cí nio, e ou- 
tros. Der li Luiz e Oba di as Pe rei ra fo- 
ram ab sol vi dos.

De acor do com o inqué ri to po li ci al,
um gru po de cer ca de 30 ho mens le- 
vou mais de R$ 100 mi lhões do Ban co
do Bra sil, em Ba ca bal, em no vem bro
de 2018. A po lí cia afir mou que o gru- 
po cri mi no so uti li zou ar mas de gros so
ca li bre e uso res tri to du ran te o as sal to.
Na ação, di ver sas pes so as tam bém fo- 
ram fei tas re féns. Pa ra con se guir aces- 
so ao di nhei ro, a qua dri lha usou ex- 
plo si vos, o que aca bou des truin do a

agên cia e dei xan do pa ra trás en ve lo- 
pes com di nhei ro na fu ga.

Du ran te a ação cri mi no sa, um mo- 
ra dor da ci da de, iden ti fi ca do co mo
Cle o nes Bor ges Araú jo, que pas sa va
pró xi mo a uma bar rei ra mon ta da pe la
qua dri lha, na pra ça do Cen tro Cul tu- 
ral, em Ba ca bal, foi mor to ao ser atin- 
gi do com um ti ro de fu zil nas cos tas,
por não ter obe de ci do a or dem de pa- 
ra da im pos ta pe lo gru po cri mi no so.
Em se gui da, os as sal tan tes ata ca ram,
com dis pa ros de ar ma de fo go, a de le- 
ga cia Re gi o nal de Ba ca bal e in cen di a- 
ram os veí cu los ali es ta ci o na dos.

As in ves ti ga ções apon tam ain da
que a qua dri lha to mou vá ri os car ros
das pes so as, fa zen do re féns e quei ma- 
ram ou tros veí cu los, co mo for ma de
di fi cul tar a per se gui ção po li ci al e ga- 
ran tir a fu ga. Qua se du as se ma nas
após o as sal to, a po lí cia efe tu ou a pri- 
são de par te da qua dri lha, no dia 3 de
de zem bro em San ta Lu zia do Pa ruá.
Três dos pos sí veis in te gran tes da or- 
ga ni za ção cri mi no sa aca ba ram mor- 
ren do em con fron to com a po lí cia.

A po lí cia con ta que du ran te a abor- 
da gem aos ho mens, no in te ri or do ca- 
mi nhão apre en di do, en con tra ram um
vas to ar ma men to, mu ni ções de di ver- 
sos ca li bres, co le te à pro va de ba las,
di nhei ro e ou tros ob je tos.

Gel zi mar de Oli vei ra e Rób son Cé- 
sar re ce be ram a pe na de 48 anos de
re clu são. Ou tros in te gran tes Ale xan- 
dre Go mes, Wág ner Cé sar de Al mei da,
Ge or ge Fer rei ra, e Val deir Car va lho re- 
ce be ram a pe na de 58 anos, Ri car do
San tos de Sou sa, Jo sé Edu ar do Za ca ri- 
as Bar bo ni e Fá bio Ba tis ta de Oli vei ra
re ce be ram a pe na de 64 anos de re clu- 
são. Eles fo ram trans fe ri dos pa ra a Pe- 
ni ten ciá ria Fe de ral de Por to Ve lho, em
Rondô nia.

Na ma dru ga da do dia 25 de no vem- 
bro de 2018, uma qua dri lha fez de re- 
fém a ci da de de Ba ca bal, no Ma ra- 

nhão. A in va são co me çou às 22h e se
pro lon gou du ran te a ma dru ga da –
uma agên cia do Ban co do Bra sil foi as-
sal ta da, vi a tu ras fo ram in cen di a das,
as sim co mo o Ba ta lhão da Po lí cia Mi-
li tar e a de le ga cia, ata ca dos.

In for ma ções da po lí cia in di cam
que três as sal tan tes fo ram mor tos du- 
ran te a tro ca de ti ros, e dois fo ram pre- 
sos. A qua dri lha tran cou a pon te com
veí cu los e ate ou fo go ne les. Ao fim, fu- 
gi ram de car ro.

Se gun do re la tos de usuá ri os da in-
ter net, os in te gran tes, al guns ar ma- 
dos com fu zis, que as sal ta ram agên ci- 
as ban cá ri as, fi ze ram bar ri ca das e tro- 
ca ram ti ros com a po lí cia, dei xan do
mor tos e fe ri dos.

A in ves ti ga ção apon ta que o as sal to
mi li o ná rio em Ba ca bal, foi co man da- 
do pe lo cri mi no so Jo sé Fran cis co Lu- 
mes, mais co nhe ci do co mo Zé de Les- 
sa. Se gun do Se cre ta ria de Se gu ran ça
Pú bli ca do Ma ra nhão, Les sa era apon- 
ta do co mo che fe de uma das fac ções
mais vi o len tas da Bahia.

Ele e ou tros três ho mens fo ram
mor tos du ran te tro ca de ti ros com a
po lí cia na ma nhã do dia 4 de de zem- 
bro de 2019, em uma chá ca ra lo ca li za- 
da en tre as ci da des de Co ro nel Sa pu- 
caia e Aral Mo rei ra, no Ma to Gros so
do Sul.

A po lí cia re ve lou tam bém, que Zé
de Les sa es ta va fo ra gi do des de 2014
quan do foi sol to pe la Jus ti ça, po rém
con ti nu a va co man dan do os as sal tos à
dis tân cia. In for ma ções dão con ta de
que ele es ta va es con di do no Pa ra guai.

No as sal to ao ban co em Ba ca bal, o
ir mão de Zé de Les sa, Edi el son Fran-
cis co Lu mes que era o sub che fe e re- 
pas sa va as or dens de le pa ra a qua dri-
lha, for ma da por pe lo me nos 80 ban- 
di dos, mor reu jun to com ou tros in te- 
gran tes du ran te o con fli to com a po lí-
cia.

No Ma ra nhão, on de a qua dri lha co- 
me teu o as sal to mi li o ná rio, a atu a ção
fi cou co nhe ci da co mo No vo Can ga ço.

BRU NA MON TEI RO TA VA RES

Co mu ni ca ção Es cri ta

Mi cro soft Ex cel 2013 – Bá si co

Pos tu ra e Ima gem Pro fis si o nal

Co mu ni ca ção Em pre sa ri al

MER CA DO DE TRA BA LHO

4 cur sos on li ne
grá tis pa ra me lho rar
o cur rí cu lo

Se gun do da dos do Ins ti tu to Bra si lei ro de Ge o gra fia e
Es ta tís ti ca (IB GE), o Bra sil tem 12,7 mi lhões de de sem- 
pre ga dos. Is so tor na o mer ca do de tra ba lho mui to con- 
cor ri do e as va gas dis po ní veis mais exi gen tes.

As em pre sas es tão bus can do pes so as com mais qua li- 
da des e ha bi li da des no cur rí cu lo. E, no mo men to atu al
on de mui tas es co las, cur sos e uni ver si da des es tão fe- 
cha das uma das saí das é o En si no a Dis tân cia.

Pen san do nis so, se pa ra mos 4 cur sos on li ne de gra ça
pa ra aju dar a me lho rar o cur rí cu lo. Con fi ra:

O cur so Co mu ni ca ção Es cri ta irá aju dar a com pre en- 
der pon tos gra ma ti cais es sen ci ais pa ra es cre ver cor re ta- 
men te, en tre eles, pon tu a ção, cra se e or to gra fia. Além
dis so, ele tam bém ofe re ce in for ma ções bá si cas pa ra vo- 
cê re di gir um tex to com ob je ti vi da de, cla re za e con ci são.

Tam bém é en si na do co mo de sen vol ver idei as e con- 
cluí-las em um tex to e abor da exem plos prá ti cos e exer- 
cí ci os pa ra aju dar a fi xar os en si na men tos.

O Ex cel é um pro gra ma mui to uti li za do pa ra ela bo ra- 
ção de pla ni lha ele trô ni ca, cons ti tuin do uma po de ro sa
fer ra men ta de au xí lio à exe cu ção de tra ba lhos. O cur so
vai dar uma in tro du ção ao apli ca ti vo e en si nar co mo
uti li zá-lo.

Es se cur so é o ní vel bá si co, mas no mes mo si te po de
ser en con tra a ver são in ter me diá ria e avan ça da.

Ser apro va do em um pro ces so se le ti vo ou ser pro mo- 
vi do são con quis tas que po dem ir mui to além do co nhe- 
ci men to. Por is so, o cur so tem o ob je ti vo de mos trar a
im por tân cia de uma pos tu ra e ima gem pro fis si o nais
apro pri a das co mo fa tor de di fe ren ci a ção no mer ca do de
tra ba lho.

O cur so é di vi di do em 3 ca pí tu los que pas sam por di- 
ver sos te mas, en tre eles, a im por tân cia da co mu ni ca ção
– se ja ela oral, es cri ta ou não ver bal –, com pe tên ci as so- 
ci o e mo ci o nais, além de di cas pa ra fa lar em pú bli co com
tran qui li da de e de sen vol tu ra.

O pro ces so de co mu ni ca ção nas or ga ni za ções é im- 
por tan te pa ra a ima gem de la pe ran te fun ci o ná ri os, for- 
ne ce do res, cli en tes, ór gãos go ver na men tais e a so ci e da- 
de co mo um to do. Des sa for ma, o cur so tem co mo ob je- 
ti vo mos trar a im por tân cia de de sen vol ver a ca pa ci da de
de se co mu ni car bem tan to na for ma es cri ta, quan to na
for ma oral, co mo fa tor de di fe ren ci a ção no mer ca do de
tra ba lho.

São Luís, quarta-feira, 15 de julho de 2020
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Cotação – Comercial C. R$ 5,3459 | V. R$ 5,3484 – Turismo C. R$ 5,31 | V. R$ 5,63 – Euro C. R$ 6,1026 | V. R$ 6,1043 - Libra C. R$ 6,7229 | V. R$ 6,7258 – Poupança 0,5000%

Maré –    1ª  Baixamar – 2:09 4,8 m|  1ª  –  Preamar  – 8:39 1,3 m| 2ª Baixamar –14:43 4,6 m |1ª Preamar – 21:03 1,5 m|   
Loteria –  Mega-Sena – 2279 (14/07/2020) – 05-12-14-20-27-28 |Quina – 5313 (14/07/2020) – 04-37-56-66-73 | | Dia de Sorte – 329 (14/07/2020) Mês:   MARÇO - 02-06-09-17-18-19-22 | 
Timemania –1510 (14/07/2020) – REMO/PA –  17-32-50-53-57-65-79 | Dupla Sena – 2104 (14/07/2020) – 1º  04-24-34-35-49-50|  2º 01-26-27-32-48-50 |

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

23° – 31° Manhã Tarde Noite

CGU identifica e bloqueia 299 mil servidores
por recebimento ilegal de auxílio emergencial

Número de 
recuperados de
Covid-19 já é 4 
vezes maior
que de casos 
ativos no MA  

Assembleia
aprova MP que
altera idades de 
transferência para a
reserva e de reforma 
dos militares

Justiça derruba 
liminar que
obrigava planos 
de saúde a cobrir 
exames de 
Covid-19

Aprovada MP
que abre crédito
extraordinário em 
favor do Fundo
Estadual de Saúde 
do Maranhão
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PÁG. 7

MÃE DO DEPUTADO 
CLEBER VERDE É
ASSASSINADA E 
MARIDO DESAPARECE

Maria da Graça Cordeiro Mendes, mãe do deputado federal Cleber Verde (Republicanos), foi 
assassinada a facadas e pauladas, no final da tarde dessa terça-feira, 14, em sua fazenda (sítio) 
no povoado ‘Limão’, em Turiaçu. Ela morava sozinha com marido (pai do parlamentar), Jesuíno 
Cordeiro Mendes, que está desaparecido. Os dois plantavam açaí e tinham um caseiro, que foi 
demitido há cerca de um mês.  PÁG. 12

Diante do sumiço do pai do parlamentar, Polícia 
trabalha com duas linhas de investigação

Deputado Cleber Verde entre os pais Jesuíno, que está desaparecido desde a hora do 
crime, e Maria da Graça, vítima de facadas e pauladas

Nuvem cumulonimbus

Fenômeno registrado em SL é motivado pela 
passagem do período chuvoso para o seco

Após a ocorrência de dois vendavais no intervalo de uma semana, o Jornal Pequeno buscou explicações detalhadas 
sobre a mudança climática que atingiu áreas da cidade.O meteorologista Hallam Cerqueira (Uema) disse que as 
ocorrências podem ser classificadas como vendavais. A estimativa dele é de que o vendaval de anteontem tenha 
alcançado a média de 70km/h. PÁG. 5

A Prefeitura de São Luís está intensificando os trabalhos de urbanização 
do canal de escoamento sanitário da Rua da Felicidade, localizada 
no bairro João Paulo. A laje de concreto armado que cobrirá todos 
os 420 metros do canal já está pronta em alguns trechos. 

PÁG. 9

BINÉ MORAIS

Edivaldo urbaniza canal
da Rua da Felicidade e
leva mais qualidade de
vida ao João Paulo

Trabalhos de revitalização da Rua da Felicidade são intensificados 
com a cobertura do canal de escoamento
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Dino defende Novo 
Fundeb para combater 
desigualdades sociais
e regionais no estado

                       PÁG. 3

Procon/MA fiscaliza 
fábricas de cimento em 
2ª fase de investigação
sobre aumento de 
preços em SL

Na manhã dessa terça-feira (14), ainda era possível observar o rastro da destruição causada pelo vendaval 
de segunda (13)

PÁG. 4



Centrão e militares 
pressionam Bolsonaro 
a substituir Pazuello 
no Ministério da Saúde
Militares do governo federal e 
lideranças do centrão querem 
que o presidente Jair Bolso-
naro troque o comando do 
Ministério da Saúde. A pasta é 
chefiada interinamente pelo ge-
neral Eduardo Pazuello desde a 
saída de Nelson Teich, há dois 
meses.
Pazuello também sinaliza que 
quer sair. Ele tem manifestado 
a aliados a intenção de voltar à 
carreira militar.
A pressão de parlamentares 
sobre Pazuello está ligada a 
um desentendimento referente 
à distribuição da verba do co-
ronavírus para municípios no 
início desse mês. Lideranças 

se queixam de que os repasses 
não atenderam indicações 
prometidas pelo governo.
A presença militar no Minis-
tério da Saúde voltou a ser 
criticada pelo ministro Gilmar 
Mendes, do Supremo Tribunal 
Federal. Em nota, ele disse res-
peitar as Forças Armadas, mas 
ressaltou que não cabe a elas 
formular e executar políticas 
de saúde.
O vice-presidente Hamilton 
Mourão disse que Gilmar 
tem que pedir desculpas por 
associar as Forças Armadas a 
um “genocídio”. “Se ele tiver 
grandeza moral, tem que se 
retratar”, disse.

Tuitaços

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

S Ã O  L U Í S  –  M A R A N H Ã O  |  Q U A R T A - F E I R A  |  1 5  D E  J U L H O  D E  2 0 2 0  |  J O R N A L  P E Q U E N O

2
“O valor fundamental da vida depende da 
percepção e do poder de contemplação ao 
invés da mera sobrevivência”.

(Aristóteles)

Sobe
O número de pessoas recuperadas 
do coronavírus no Maranhão já é 
quatro vezes maior que o de casos 
ativos, ou seja, de pessoas que 
ainda têm a doença, de acordo 
com o mais recente boletim da 
Secretaria de Estado da Saúde. 
São 78.984 pessoas recuperadas 
da Covid-19. Já os casos ativos 
somam 18.345.

Desce
Policiais e bombeiros vão respon-
der a Ação Penal por descumpri-
mento do Código Penal Militar. 
Segundo a denúncia, os militares 
continuaram filiados a parti-
dos depois de nomeados como 
capelães, o que é vedado pela 
Constituição Federal.  

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia
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O nosso abraço desta quarta-feira 
vai para o DJ, locutor e produtor 
cultural, Claudinho Polary, que 
recebe os cumprimentos pela pas-
sagem de mais um ano de vida. 
Ao aniversariante, votos de muito 
sucesso. Parabéns! 

Amigos, tenha muito cuidado 
com aquela pistola que colo-
cam na nossa testa para medir a 
temperatura quando entramos no 
mercado...
Ela apaga a nossa memória!
Entrei para comprar frutas e 
legumes e sai de lá com cervejas, 
linguiças, picanhas e carvão.

• O Brasil atravessa um perío-
do tão anômalo que voltaram 
temas superados pela história 
há décadas. Um deles é o uso de 
títulos de nobreza monárquica, 
como “príncipe”, “alteza” e outros 
anacronismos @WSarai

• tem gente acusando as informa-
ções divulgadas pelo Átila de alar-
mistas. Meu querido, Se 70 mil 
mortes não te alarma, você falhou 
como ser humano. @mateusfgoias

• Brasil e Estados Unidos que ti-
veram presidentes atacando as re-
comendações da OMS e pesquisa-
dores são também recordistas em 
mortes de covid. Fico pensando 
como funciona a mente delirante 
de quem ainda consegue jogar a 
culpa dos problemas que estamos 
vivendo na OMS e cientistas. @
ThomasVConti

• Gilmar Mendes disse o que uma 
parcela ponderável da população 
pensa sobre a associação entre os 
militares e a inoperância do mi-
nistério da Saúde ocupado por um 
general da ativa há dois meses. @
frednavarro

• Há um sopro direitista invadindo 
os ares europeus! E em outras 
partes do mundo! Seria interessan-
te mostrar as causas! Aponto uma: 
as promessas não cumpridas dos 
liberais progressistas @GaudTor-
quato

• CPMF é uma boa alegoria pra 
esse governo. Uma solução sim-
plista em que você evita discutir o 
sistema de forma mais profunda, 
transfere sua obrigação consti-
tucional pra terceiros e ignora 
consequências indesejáveis da sua 
decisão. @goescarlos

• vc vê o nivel q é o governo 
quando nota q o seu odio pelo 
gilmar mendes janaotatao grande 
assim, vc quase nao sente vontade 
de esgoelar toda vez q aparece a 
foto dele @FriedHardt

Câmara Municipal vai debater hoje, volta 
às aulas em São Luís
A Câmara Municipal de São Luís 
realizará, nesta quarta-feira (15), 
a partir das 10h, no Plenário da 
Casa, audiência pública remota 
com o secretário municipal de 
Educação, Moacir Feitosa, opor-
tunidade na qual serão debatidas 
quais medidas a Prefeitura está 
adotando para a retomada das 
aulas na rede municipal de ensino 
da capital.
A audiência, proposta pelo verea-
dor Raimundo Penha (PDT) e que 
será transmitida ao vivo pelo canal 
da Câmara no YouTube, surgiu da 
necessidade do Parlamento de ob-

ter informações acerca das ações 
desenvolvidas pelo Município 
no campo educacional diante da 
pandemia; além de se configurar 
como uma reivindicação da pró-
pria sociedade.
De acordo com decreto instituí-
do pelo Governo do Estado, a 
retomada das aulas no Maranhão 
– redes pública e privada – se dará 
a partir de 3 de agosto.
Segundo Raimundo Penha, a reu-
nião servirá para que o secretário 
apresente todo o cronograma re-
ferente ao reinício das atividades, 
assim como as medidas sanitárias 

que serão executadas com o 
objetivo de resguardar à saúde 
de estudantes, docentes e demais 
integrantes do corpo técnico das 
unidades de ensino.
“Também será uma oportunidade 
para que o secretário faça um 
balanço da sua pasta referente 
ao que foi feito neste período de 
pandemia do Novo Coronavírus. 
É importante que a população 
tenha conhecimento disso, assim 
como das ações que serão imple-
mentadas para que as aulas sejam 
reiniciadas de maneira segura”, 
afirmou o parlamentar. 

Covid-19 
Número de recuperados já é 4 vezes maior 
que o de casos ativos no Maranhão
O número de pessoas recuperadas 
do novo coronavírus no Mara-
nhão já é quatro vezes maior que 
o de casos ativos, ou seja, de 
pessoas que ainda têm a doença. 
De acordo com o mais recente 
boletim da Secretaria de Estado 
da Saúde, 78.984 pessoas estão 
recuperadas da Covid-19. Já os 
casos ativos somam 18.345. 
Os casos ativos seguem estáveis 

no Maranhão, reforçando a ava-
liação feita pelas autoridades de 
saúde de que a situação do coro-
navírus pode ser resumida pelas 
palavras estabilidade e alerta. 
Até agora, foram feitos 211.264 
testes no Maranhão, sendo 90% 
pela rede pública e 10% pela rede 
privada. 
A ocupação de leitos reservados 
para coronavírus segue consi-

derada baixa no estado. A taxa 
de ocupação de leitos de UTI é 
de 62%. A de leitos clínicos, de 
29%. Esses dados também refor-
çam o quadro de estabilidade no 
Maranhão. 
A taxa de letalidade no Maranhão 
(2,53%) se mantém abaixo da 
média nacional (3,86%), como 
vem acontecendo desde o início 
da pandemia.

Seduc lança edital para 
Processo Seletivo Simplificado 
para professores atuarem
na educação indígena 
O Governo do Maranhão, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Educação (Seduc), divulgou, 
nessa terça-feira (14), o edital 
para Processo Seletivo Simplifi-
cado para contratação temporária 
de professores para atuarem na 
Educação Básica Indígena, Ensino 
Médio Regular no ano letivo de 
2020, visando o suprimento de ca-
rências nas zonas urbanas e rurais 
do Sistema Público de Ensino da 
Seduc.
Ao todo, estão sendo ofertadas 6 

vagas para contratação imediata e 
Cadastro de Reserva até o limite 
de 3 vezes o número de vagas 
oferecidas, conforme quantitativos 
de vagas disponíveis na Escola 
Indígena no Maranhão.
As inscrições para o seletivo 
poderão ser realizadas a partir das 
00h de 16 de julho de 2020 até 
às 23h59 de 21 de julho de 2020, 
exclusivamente via internet, no 
site da Seduc.
Confira o edital em www.educa-
cao.ma.gov.br

Revendas de agrotóxicos são
fiscalizadas em Presidente Dutra e região
O controle realizado pela Agência 
Estadual de Defesa Agropecuária 
do Maranhão (Aged/MA) - para 
verificar a qualidade dos agro-
tóxicos e afins, assegurando ao 
usuário do insumo o resultado 
oficial da verificação de conformi-
dade e a conferência do registro 
junto à Agência dos estabeleci-
mentos comerciais de revenda 
de agrotóxicos - foi executado 
pelos fiscais da Unidade Regional 
da Aged de Presidente Dutra. A 
fiscalização percorreu as revendas 
de agrotóxicos nos municípios 
de São Domingos do Maranhão e 
Governador Luís Rocha.
De acordo com o gestor da Unida-
de Regional da Aged de Presiden-
te Dutra, Jailson Malheiros, nesta 
semana, as ações de fiscalização 
serão realizadas nos municípios 
de Tuntum, Joselândia, Gonçalves 
Dias e Presidente Dutra.

Além da fiscalização 
dos produtos, a ação 
conferiu o registro dos 
estabelecimentos, pois 
seja industrial, comer-
cial, armazenador e 
prestador de servi-
ços na aplicação de 
agrotóxicos, todos são 
obrigados por lei a ter 
registro junto à Aged. 
O registro tem validade 
de 2 anos.
As revendas de agrotó-
xicos devem observar 
algumas exigências 
como: prateleiras ex-
clusivas para agrotóxi-
cos e isoladas de outros produtos; 
manter as embalagens dos pro-
dutos agrotóxicos e afins com os 
dispositivos de abertura voltados 
para cima; possuir boa condição 
de arejamento e iluminação de 

forma que permita fácil leitura dos 
rótulos dos produtos; afixar em 
local de exposição dos produtos, o 
anúncio com os dizeres “Produtos 
Tóxicos” e afixar em local visível 
o certificado de registro na Aged.

Fiscalização percorreu as revendas de 
agrotóxicos 

GIL MARANHÃO

O deputado federal Gastão Vieira 
(PROS-MA) comemorou nesta 
terça-feira (14) a decisão desta 
semana do Ministério Publico Fe-
deral (MPF) em autorizar a Uni-
versidade Estadual do Maranhão 
(UEMA) a revalidar os diplomas 
de médicos brasileiros formados 
no exterior.
O MPF mantém os Editais 
101/2020-PROG/UEMA e 
21/20202, ambos do dia 7 de maio 
de 2020. A decisão de manuten-
ção saiu no dia 2 deste mês e 
veio após análise da liminar do 
Conselho Federal de Medicina 
(CFM) solicitando a suspensão da 
liminar. A decisão do Ministério 
Público ratifica que a área médica 
no Brasil deve ser exercida por 
profissionais com curso superior 
de Medicina, com diploma regis-
trado e revalidado.
“Foi uma decisão acertada e opor-
tuna”, comemorou Gastão Vieira. 
“Parabenizo a UEMA e também 
o empenho do governo Flávio 
Dino nesse processo, pois chega 
num momento em que estamos 
precisando de profissionais de 
Medicina para reforçara luta de 
combate ao novo coronavírus e 
salvar vidas no nosso estado”, 
acentuou o parlamentar.
Gastão revelou que também lutou 
muito para a concretização dessa 
ação. Com esta decisão do MPF, 
as Brigadas Emergenciais de 
Saúde, recomendadas pelo Comitê 
Científico de Combate ao Corona-
vírus, podem criar um programa 

de revalidação de espelhando-se 
no exemplo do Maranhão.
Membro efetivo da Comissão 
de Educação da Câmara dos 
Deputados, Gastão Vieira desde 
ano passado vem participando das 
discussões nacionais relacionadas 
ao Revalida.
TRANSFORMAÇÃO
EM LEI
Em setembro do ano passado, o 
parlamentar apresentou o Projeto 
de Lei nº 4865/19 para transforma 
em lei o Exame Nacional de Re-
validação de Diplomas Médicos 
(Revalida).
Segundo ele, a prova permite a 
revalidação de diplomas de cursos 
superiores de Medicina obtidos 
fora do país. O projeto tem como 
objetivo instituir pelo menos 
dois exames por ano que poderão 
ser realizados por instituições 
públicas e particulares credencia-
das pelo Ministério da Educação 

(MEC).
À época, Vieira ressaltou que o 
Revalida não era garantido por 
lei, mas por editais lançados pelo 
governo federal a cada ano.
“Por essa razão, é fundamen-
tal essa mudança para garantir 
a segurança jurídica para sua 
realização todos os anos”, disse. 
“Além disso, até agora, só as 
universidades públicas podiam 
reconhecer os diplomas estrangei-
ros”, acentuou.
Para o deputado, com a aprova-
ção do projeto, as universidades 
particulares que tenham cursos de 
medicina oficialmente reconheci-
do e em caráter regular, também 
poderão fazê-lo. “Todos sabem 
que existe um grande déficit no 
número de médicos no Brasil, 
portanto precisamos aprimorar 
esse processo e garantir que nossa 
população esteja bem atendida 
e segura.” (COM INFORMAÇÕES DA 
ASSESSORIA)

Gastão Vieira comemora decisão do MPF 
para UEMA revalidar diploma de médicos 
brasileiros que atuam no exterior

“Foi uma decisão acertada e oportuna”, comemorou Gastão, ao 
parabenizar a Uema e destacar o empenho do governo Flávio Dino

Rapidinhas
• A deputada Thaiza Hortegal 
apresentou um projeto, na Assem-
bleia, que cria o Dia Estadual das 
Vítimas da Covid-19. Conforme 
disse, “o período da pandemia 
trará consequências que impacta-
rão por anos, atingindo as áreas 
de saúde, educação, as relações de 
consumo, o empreendedorismo, 
as condições trabalhistas e o grave 
problema do desemprego.”

• “O projeto tem o objetivo de 
dar continuidade às ações de 
conscientização e prevenção da 
doença. Precisamos colocar o 
maranhense a par dos impactos 
deste período, propondo diálogo 
e principalmente soluções, diante 
das grandes mudanças sofridas e 
as necessidades de readaptações”, 
esclareceu a parlamentar.
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Meu bolso
O herdeiro do Emirado de Abu 
Dhabi é um dos ‘minoritários’ 
que acionou seus advogados em 
Manhattam para recuperar tudo, 
na ação coletiva que rendeu 
acordo. 
Vizinhança 
Bolsonaro já telefonou, nos 
últimos dias, para o presidente 

do Paraguai, Mario Abdo; para 
o colega do Chile, Sebastian 
Piñera; e ontem falou com 
Jeanine Áñez, da Bolívia.
Agora, vai!
A Secretaria Nacional da 
Cultura criou comissão 
preparatória para festividades da 
comemoração do Bicentenário 
da Independência, em 2022. Os 
focos são Rio e Brasília.

Cannabis na farmácia
O Instituto de Tecnologia do Paraná mandou a primeira pá na 
hortinha de um mercado que pode ser lucrativo no Brasil: no 
chamamento nº 3/20, da sexta-feira, cita “prospeção de mercado 
para potenciais parceiros interessados em transferência de 
tecnologia, desenvolvimento, fabricação e fornecimento de 
medicamentos à base de cannabis”. 
Aliás..
..Já existe uma fila de empresários, na Anvisa, querendo 
autorização para cultivo a fim de fornecer para grandes 
laboratórios a matéria prima do canabidiol. 

Palanque?
Está na Mesa Diretora da 
Câmara a Indicação 594/20, do 
deputado federal Gildenemyr 
(PL-MA), sugerindo que o 
Governo federal construa 
Memorial pelas vítimas do 
Covid-19 em São Luís (MA), 
com verba do Ministério dos 
Direitos Humanos. 
Empreendedora$
Pesquisa Global de 
Empreendedorismo realizada 
com 9 mil mulheres em 15 
países, incluindo 500 brasileiras, 
constatou que a maioria delas 
(72%) quer abrir seus próprios 
negócios, sendo que 50% 
delas ainda não têm negócios e 
22% tocam uma empresa, mas 
gostariam de abrir outro. 
Batom & planilhas
A principal motivação apontada 
para iniciar negócio foi “se 

tornar minha própria chefe” 
(61%) – no Brasil, percentual 
foi de 63%. Os resultados 
mostram que, no mundo, 43% 
das mulheres adiaram ideia 
de ter filhos. Já aqui, o índice 
sobe para 51%. A pesquisa foi 
encomendada pela Herbalife 
Nutrition, conduzida pela 
OnePoll em março e abril. 
Prévia do sermão
A CNBB, da Igreja Católica, 
peitou o Governo Federal 
oficialmente. Na Carta Aberta ao 
Congresso Nacional (334/2020), 
os bispos – em conjunto com 
outras entidades – cravam: 
“vivemos uma grave crise – 
sanitária, econômica, social e 
política — exigindo de todos, 
especialmente de governantes 
e representantes do povo, o 
exercício de uma cidadania 
guiada pelos princípios da 
solidariedade e da dignidade 
humana”.

Adiado
Foi adiado o julgamento do TRF4 das ações que devem definir 
o transporte de mais de 11 milhões de usuários na região Sul. A 
desembargadora Marga Tessler se deu por impedida e agora o 
julgamento, que poderia barrar o funcionamento da Buser, aguarda 
nova formação da turma julgadora. 
Caroneiros
Ao mesmo tempo que lutam na Justiça para impedir que as novas 
plataformas atuem no mercado de transportes, empresas tradicionais 
do setor como Viação Cometa e 1001 anunciaram a criação de um 
aplicativo idêntico para concorrer contra Buser e 4Bus.
Base
A FAB informa que, ao contrário do publicado aqui, nunca teve base 
aérea no Paraná. 

Aprovada MP que abre crédito extraordinário em 
favor do Fundo Estadual de Saúde do Maranhão 
A Assembleia Legislativa 
do Maranhão aprovou, por 
unanimidade, na sessão plenária 
desta terça-feira (14), a Medida 
Provisória 317/2020, do Poder 
Executivo, que abre crédito 
extraordinário em favor do Fundo 
Estadual de Saúde - FES/Unidade 
Central, no valor de R$ 71.2 
milhões. Após aprovação, a MP 
seguiu à promulgação.
Conforme determina a MP, fica 
aberto ao Orçamento do Estado, 
em favor do Fundo Estadual de 
Saúde - FES/Unidade Central, 

crédito extraordinário no valor 
de R$ 71.220.650,00, para 
atender à programação constante 
no atendimento hospitalar e 
ambulatorial no Estado do 
Maranhão.
Em mensagem encaminhada à 
Assembleia, o governador Flávio 
Dino esclareceu que a relevância 
da matéria tratada na Medida 
Provisória reside, em especial, 
na necessidade de fortalecer as 
medidas preventivas e restritivas 
destinadas à contenção do 
coronavírus no Maranhão.

O governador esclareceu 
que a abertura de crédito 
extraordinário para atender a 
despesas imprevisíveis e urgentes, 
a exemplo das decorrentes do 
estado de calamidade pública, é 
admitida nos termos do art. 167, 
§ 3º, da Constituição Federal e 
do art. 138, § 3º, da Constituição 
Estadual.
Crise Sanitária
Explicou, ainda, que em razão 
dos reflexos da crise sanitária 
nas finanças públicas, em 
especial, na indefinição das 

receitas e despesas, foi instituído 
o Programa Federativo de 
Enfrentamento ao coronavírus, 
por meio da Lei Complementar 
Federal nº 173, de 27 de maio 
de 2020, que, dentre outras 
ações, é composto pela entrega 
de recursos da União, na forma 
de auxílio financeiro, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, no exercício de 2020, 
para fortalecimento das medidas 
de contenção da Covid-19 e 
mitigação dos efeitos financeiros 
da pandemia. 

Aprovado projeto que autoriza 
acordo entre Governo do 
Estado e Unicef em benefício
de crianças e adolescentes
A Assembleia aprovou ainda, na sessão de ontem, Projeto de Lei 
231/2020, oriundo do Poder Executivo, que autoriza o Estado a 
conceder subvenção social ao Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef), visando à implantação do Programa de País (2017-2021).
O apoio financeiro é de R$ 500 mil, valor que deverá ser empregado 
em políticas especializadas para benefício da criança e do adolescente e 
para ações preventivas e de resposta à violência.
Conforme o projeto, a concessão da subvenção financeira será 
precedida da celebração do Acordo de Cooperação Técnica e 
Operacional entre o Maranhão e o organismo internacional, composto 
por plano de trabalho contendo especificações sobre as ações a serem 
executadas e as obrigações de cada uma das partes.
O Artigo 2°, por exemplo, destaca que o Unicef deverá apresentar, no 
prazo de 60 dias após o encerramento do acordo, o relatório final das 
atividades implementadas com o cumprimento das metas acordadas 
pelo Programa de País (2017-2021).
Outro destaque diz respeito aos relevantes serviços prestados pelo 
Fundo para o desenvolvimento de ações voltadas à promoção dos 
direitos de crianças e adolescentes no âmbito do Maranhão. Os 
recursos para o acordo serão alocados pela Secretaria de Estado de 
Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP), que também 
ficará responsável pela fiscalização de sua execução, prestação de 
contas e controle de qualidade das ações desenvolvidas. 

Assembleia aprova MP que altera 
idades de transferência para a 
reserva e de reforma
dos militares
A Assembleia Legislativa aprovou, na sessão de ontem (14), a Medida 
Provisória 317/2020, que altera a Lei 6.513, de 30 de novembro de 1995, 
relacionada ao Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Maranhão. 
A proposição altera as idades de transferência para a reserva renumerada 
e de reforma dos militares.
Com a alteração, para efeito de transferência para a reserva renumerada 
e de reforma, as idades passam a ser de 65, 70 e 72 anos, sendo a última 
exigida somente para as patentes de coronel, tenente-coronel e major. A 
mudança permite que todos os postos e graduações possam colaborar por 
mais tempo com as missões institucionais de suas corporações e alcançar 
os graus hierárquicos mais elevados de seus quadros.
A matéria foi apreciada pelas Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), tendo como relator o deputado Rafael Leitoa (PDT); 
e de Segurança Pública, recebendo parecer favorável. Após a votação, 
o presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto, encaminhou a 
proposição à promulgação.
RELEVÂNCIA
Na Mensagem Governamental de encaminhamento da proposição à 
Assembleia, o governador Flávio Dino justifica que sua relevância 
reside na necessidade de fortalecer o efetivo da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros do Maranhão para, dessa maneira, garantir a 
manutenção da prestação adequada e contínua dos serviços na área da 
segurança pública.

A deputada estadual Daniella 
Tema (DEM) usou a tribuna 
na sessão plenária dessa terça-
feira (14) para destacar a 
repercussão positiva da Lei 
11.292, de sua autoria, sancionada 
pelo governador Flávio Dino, que 
combate a violência doméstica e 
familiar no Estado.
“A lei é mais uma ferramenta de 
combate à violência doméstica, 
em defesa das mulheres, 
crianças, adolescentes e idosos. 
Não podemos tratar a violência 
doméstica apenas na esfera 
privada. É dever nosso, enquanto 
sociedade, fiscalizarmos a atuação 
dos condomínios e denunciar 
sempre que houver indícios de 
casos de violência”, afirmou a 
deputada.
A lei estadual que 
obriga os condomínios 

residenciais, localizados 
no Estado do Maranhão, a 
comunicar aos órgãos de 
segurança eventuais ocorrências 
ou indícios de violência doméstica 
e familiar contra mulheres, 
crianças, adolescentes ou 
idosos já está em vigor em todo 
o Maranhão. Os condomínios 
deverão afixar, nas áreas de 
uso comum, cartazes, placas ou 
comunicados divulgando a nova 
lei vigente.
Caso seja comprovado o 
descumprimento da lei, o 
condomínio infrator estará 
sujeito a penalidades, que vão 
desde uma advertência, quando 
da primeira autuação da infração, 
a multa que varia de R$ 500,00 
até R$ 10.000,00, a depender 
das circunstâncias da infração. 
O valor arrecadado deverá ser 

revertido em favor de fundos 
e programas de proteção aos 

direitos da mulher, criança, 
adolescente ou idoso.

Procon/MA fiscaliza fábricas de cimento em 
segunda fase de investigação sobre aumento de preços
Nesta semana, o Procon/MA iniciou 
a segunda fase de apuração de 
denúncias de aumento de preços dos 
materiais de construção. Desta vez, 
o órgão está notificando indústrias 
de cimento para que justifiquem 
os atuais valores praticados e 
denunciados por consumidores.
Com a investigação, as indústrias 
notificadas deverão fornecer 
informações referentes aos custos 
dos insumos para a produção 
do cimento nos últimos meses. 
As notificações já chegaram a 5 
indústrias da região metropolitana. 

Com os dados fornecidos, o órgão 
vai investigar a composição do 
preço dos produtos repassados aos 
comerciantes.
“Para identificar a origem 
do aumento percebido pelos 
consumidores, estamos analisando 
toda a cadeia produtiva, desde 
a fabricação até a revenda dos 
materiais de construção”, explicou 
a presidente do Procon/MA, 
Adaltina Queiroga.
Os estabelecimentos têm prazo de 
10 dias, a contar do recebimento 
da notificação, para apresentar os 

documentos solicitados.
“Com a coleta dessas informações 
será possível constatar não só a 
origem, mas também se houve 
prática abusiva nesse aumento, 
sendo constatado, iremos aplicar 
as sanções necessárias, para que o 
consumidor não seja lesado nessa 
relação”, reforçou Adaltina.
INVESTIGAÇÃO
Na primeira fase de apuração, 
o Procon/MA notificou lojas de 
materiais de construção na Região 
Metropolitana de São Luís, 
além de lojas nos municípios de 

Balsas, Pedreiras, Coroatá, Lago 
da Pedra e Santa Luzia.  Parte 
dos estabelecimentos notificados 
já apresentaram notas fiscais de 
entrada e saída de produtos, como 
cimento e tijolo, referentes aos 
meses de março a junho deste ano.
Todas as informações coletadas 
estão sendo analisadas pela 
Diretoria de Fiscalização do 
Procon/MA. Caso seja constatada 
a abusividade, o órgão irá aplicar 
as sanções administrativas 
previstas no Código de Defesa do 
Consumidor.

Daniella Tema repercute lei de sua autoria que 
combate violência doméstica e familiar no MA

Proposição de Daniela Tema obriga condomínios a afixar cartazes, 
placas ou comunicados nas áreas de uso comum divulgando a lei

ESPLANADEIRA

# Conab realiza leilão para compra de alimentos para população 
carente. # O escritor israelense Gad Adler ensina técnicas 
psicológicas para encarar o isolamento social. # Estudo da GS 
Ciência revela que pessoas com mais de 60 anos voltaram a fazer 
compras nos supermercacos. 
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Turma do barril
O presidente Jair Bolsonaro, num cronograma bem preparado pelo 
chanceler Ernesto Araújo, segue intensa agenda de telefonemas 
para líderes de outras nações, em defesa de seu Governo e atrás de 
investidores para o País. Há dias, ligou para dois contatos importantes 
que há anos estão de olho na Petrobras e suas reservas: conversou com 
o xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu 
Dhabi, e em outro telefonema, com Mohammad Bin Salman, príncipe 
herdeiro da Arábia Saudita. Al Nahyan tem um interesse especial no 
Brasil – e um episódio que não esquece. Perdeu quase US$ 1 bilhão 
em ações na derrocada do valor de mercado da Petrobras após a 
operação Lava Jato, revelou a Coluna em 2014. 
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Estado

A Superintendência de Polícia 
Civil do Interior (SPCI) 
realizou 147 prisões nos 
primeiros 13 dias de julho. 
Os casos envolvem roubo a 
carga, homicídio, estelionato e 
tráfico de drogas. As apreensões 
feitas pelas equipes da 
superintendência ultrapassam o 
R$ 1,5 milhão em prejuízo para 
a criminalidade. Coordenadas 
pela SPCI, as operações têm 
participação das delegacias 
municipais e apoio da Polícia 
Militar. 
“Em diversas operações no 
interior do Maranhão, no 
período, nossas equipes, 
com reforço de regionais nos 
municípios, prenderam suspeitos 
e realizaram várias apreensões”, 
pontuou o titular da SPCI, 
delegado Guilherme Luiz 
Campelo. 
Durante operação em 
Açailândia, dia 8, foi preso 
suspeito de carga de defensivos 
agrícolas, avaliada em R$ 1,5 
milhão. O produto foi retirado 
da fazenda Rodominas, de 
propriedade da empresa Suzano, 
em janeiro. O detido estava com 
mandado de prisão por suposta 
prática de roubo qualificado. 
As investigações prosseguem 
para identificação de outros 
envolvidos. 
Em outro caso, no mesmo dia, 
foi preso em Itapecuru Mirim, 
suspeito de homicídio cometido 

em 1998, em uma fazenda na 
cidade. À época, o detido era 
gerente do local. Ação das 
delegacias regionais de Pinheiro 
e Santa Helena, com apoio do 
Batalhão de Operações Policiais 
Especiais (Bope) de Mato 
Grosso do Sul, prendeu autor de 
homicídio praticado em 2014, 
na cidade de Três Lagoas (MS). 
O suspeito estava em Turilândia 
(MA) e foi localizado em via 
pública. Detido, foi enviado 
à delegacia da cidade onde 
cometeu o crime.
Na operação Dictum– 
quesignifica ‘limpeza’, em 
latim – emSanto Antônio 
dos Lopes, foram cumpridos 
mandados de busca e apreensão 
em nove residências. O trabalho 
culminou com prisão em 

flagrante de dois suspeitos por 
tráfico de drogas e posse ilegal 
de armas de fogo, apreensão de 
drogas diversas, armas, quantia 
em dinheiro e ainda, diversas 
gaiolas com pássaros silvestres, 
caracterizando crime ambiental. 
O trabalho contou com mais de 
30 policiais da região e apoio do 
Centro Tático Aéreo (CTA).
Em Timon, a SPCI prende 
membro de grupo criminoso 
por posse ilegal de armas e 
tráfico de drogas. A ação teve 
apoio operacional do Grupo 
de Pronto Emprego (GPE) no 
cumprimento ao mandado de 
busca domiciliar. Na ocasião, 
foi apreendida espingarda 
calibre .32; munições diversas; 
106 trouxas de maconha. Ação 
conjunta das delegacias de 

Pinheiro, Alcântara, Bequimão 
e Timon prendeu suspeito de 
estupro de vulnerável. O crime 
ocorreu em 2012, tendo como 
vítima a enteada do suspeito. 
“Esses são alguns dos casos 
investigados e nos quais foi 
conseguido êxito, só nestes 
primeiros 13 dias. Temos 
feito planejamento constante, 
com base nas demandas, 
nas modalidades criminosas 
e focando a prevenção dos 
casos. O trabalho é articulado 
com os grupamentos da 
Superintendência do Interior e 
apoio de setores da Segurança 
Pública. Assim, vamos 
prevenindo e combatendo o 
crime, para que a população 
fique mais segura”, destacou o 
delegado Guilherme Campelo.

Imperatriz

MPMA pede a anulação de contrato de quase 
R$ 4 milhões para compra de álcool em gel 
O Ministério Público 
do Maranhão expediu 
Recomendação na última 
quinta-feira, 9, orientando que 
a Secretaria de Educação de 
Imperatriz anule o contrato, no 
valor de quase R$ 4 milhões, 
para compra de álcool em gel 
70% destinado ao enfrentamento 
da pandemia da Covid-19.
O documento foi assinado 
pela 1ª Promotoria de Justiça 
Especializada na Defesa do 
Patrimônio Público e motivado 
após relatório do Grupo 
Especializado de Proteção ao 
Patrimônio Público do MPMA 
(Gepatri).
O relatório foi feito após análise 
do processo de dispensa de 
licitação, que resultou em um 

contrato de R$ 3.844.000,00 
para a compra de álcool em gel 
em frascos de 500ml e galões de 
5 litros com a empresa Impacta 
Indústria e Comércio LTDA.
As investigações revelam 
que o contrato foi realizado 
por contratação direta, em 
detrimento do pregão eletrônico. 
De acordo com o relatório, não 
foram apresentados orçamentos 
e requisições formais da 
pesquisa de preços no processo 
de contratação, necessários para 
demonstrar a cotação de preços 
com empresas que atuam neste 
ramo.
A Promotoria de Probidade 
Administrativa solicitou 
informações à Secretaria de 
Educação, que afirmou não 

haver um plano de retorno às 
aulas presenciais. Diante dos 
dados, o MPMA conclui que 
não há projeção de riscos a 
pessoas ou outros bem públicos 
ou particulares nem urgência 
que justificassem a Contratação 
Direta em detrimento da 
realização de procedimento 
licitatório.
O Ministério Público destaca 
ainda que o objeto da 
contratação se refere a bens de 
natureza comum, encontrados 
com facilidade no mercado, 
havendo, portanto, a necessidade 
de adoção de processo 
licitatório, na modalidade pregão 
eletrônico, a fim de ampliar a 
concorrência, garantir o melhor 
preço à Administração Pública e 

a celeridade do processo.
DOS PEDIDOS

O MPMA recomenda que o 
secretário de Educação de 
Imperatriz, José Antônio Silva 
Pereira, determine a anulação da 
dispensa de licitação realizada 
com a empresa Impacta 
Indústria e Comércio Ltda e de 
todos os atos praticados no curso 
do processo.
O gestor deve ainda obter 
de forma integral os valores 
eventualmente pagos à empresa, 
abstendo-se de realizar qualquer 
outro pagamento. O secretário 
tem cinco dias úteis para 
informar sobre a adoção de 
medidas, sob pena de sanções na 
esfera judicial.

Retomado combate ao glaucoma em 
Santa Inês e municípios vizinhos 
Com a progressiva melhora 
no cenário de enfrentamento 
ao coronavírus no Maranhão, 
o governo do Estado está 
retomando, entre outras 
atividades, o combate ao 
glaucoma nos municípios 
maranhenses. Neste primeiro 
momento, serão beneficiados 
pacientes da região de Santa 
Inês. A entrega de medicamentos 
aos pacientes assistidos pelo 
programa acontecerá entre 
os dias 15 e 17 de julho nos 
municípios de Monção, Igarapé 
do Meio, Santa Luzia do Tide, 
Bom Jardim, Pindaré-Mirim e 
Santa Inês. 
A entrega dos medicamentos 
deve obedecer às regras de 
distanciamento vigentes no 
estado, bem como o uso 

de máscara. Os pacientes 
portadores de comorbidades, e 
com mais de 60 anos, que fazem 
tratamento contra o glaucoma 
estão sendo orientados a não 
irem ao local especificado. 
Todavia, eles poderão solicitar 
que um familiar, ou responsável, 
que esteja fora do grupo de 
risco e portando documento 
de identificação, receba a 
medicação em seu lugar. 
Neste primeiro momento 
de retomada dos serviços, 
estão suspensos as consultas 
e os exames, o foco será nos 
pacientes já diagnosticados 
com a doença. Eles deverão ser 
contados pelos municípios para 
que possam se dirigir ao local 
especificado com dia e hora 
marcados. Para o recebimento 

da medicação, a pessoa deverá 
levar documentos como a última 
receita emitida, a xerox da 
identidade, o cartão SUS, um 
comprovante de residência e a 
carteira do programa. 
PROGRAMAÇÃO 

Nesta quarta-feira (15), a 
entrega acontece no período da 
tarde em Monção, das 14h às 
16h, e Igarapé do Meio, das 16h 
às 18h. Já na quinta-feira (16), 
as atividades serão realizadas 
em Santa Luzia do Tide pela 
manhã e em Bom Jardim à tarde, 
de 14h às 16. Ainda na quinta-
feira, a medicação será entregue 
em Pindaré-Mirim, das 16h30 
às 18h. Na sexta-feira (17), a 
entrega será em Santa Inês, 
manhã e tarde. 

Em Moção, a entrega acontece 
no Posto de Saúde do Bairro 
de Fátima; em Igarapé do 
Meio, será no Centro de 
Especialidades Mãe Negra, na 
Rua do Acampamento; em Santa 
Luzia, acontece no Auditório 
da Secretaria Municipal de 
Educação, na Avenida Nagib 
Haickel, s/n, Centro; em Bom 
Jardim, os pacientes devem 
procurar o CRAS, na Avenida 
José Pedro Vasconcelos, em 
frente ao Terminal Rodoviário; 
em Pindaré Mirim, a entrega 
será na Secretaria Municipal de 
Saúde, na Rua da Macaúba, s/n, 
Centro; e em Santa Inês, será na 
Farmácia Básica, na Travessa 
Dom Pedro II, s/n, Centro. 

Operações da Polícia Civil no interior 
somam mais de 140 prisões em 13 dias

Materiais apreendidos durante as operações da SPCI, no interior do Maranhão

DIVULGAÇÃO

Vida acima de tudo
Apesar de alguns focos resistentes, na segunda-feira passada, nos 
quais alguns comerciantes da área central tentaram burlar as medidas 
de isolamento social, o decreto do governo municipal está sendo 
respeitado. No caso dos que tentaram abrir seus estabelecimentos, a 
fiscalização agiu rápido e abortou as ações.
Agora, o problema continua principalmente em bares da periferia. As 
transgressões nos bairros se dão com as turmas de paredões de som 
e de outros sons em veículos motorizados. São jovens que não estão 
nem aí para a pandemia e nem se preocupam com a saúde de seus 
semelhantes. Além disso, a barulheira produzida nesses encontros não 
só perturba toda a vizinhança como também quem mora mais afastado 
desses locais, dada a altura com que escutam suas músicas.
Mesmo assim, já dá para dizer que as medidas de isolamento serão 
cumpridas, pois, afinal, a validade delas termina no domingo próximo. 
Apenas uma semana, mas que pode ser fundamental para frear a 
rapidez com que o coronovírus tem se disseminado na Princesa 
do Sertão. Naturalmente, o custo econômico disso é alto, tem-se a 
noção exata da grande dificuldade que atravessam principalmente os 
pequenos e médios comerciantes. Mas não está fácil para ninguém que 
não tenha um salário fixo, inalterado e certo todo fim de mês, como 
é o caso de servidores públicos municipais, estaduais e federais. No 
entanto, vale repetir o bordão de que a vida está acima de tudo e que 
sem ela nada mais faz sentido.

Gonzo
Show business - Ainda repercute a inusitada live de Téodulo Aragão, 
o ‘TA’, que, dublando, deu uma de cantor e dançarino na internet!!! 
‘TA’, como se sabe, pré-candidato a vereador, é um ‘chefes’ no 
governo que mais dá dor de cabeça aos vereadores governistas!!!
Nicho - A propósito, nesta eleição de 2020 quem não tiver um 
reduto, um nicho eleitoral bem assegurado dificilmente conseguirá 
se reeleger, pois essa disputa de agora terá todas as características de 
uma eleição distrital!!

Caxias em Off
Jotônio Vianna

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

Sem mobilização
A propósito, não obstante 
a existência da pandemia, 
indiscutível, tem chamado a 
atenção dos observadores locais 
a falta de mobilização política 
dos pré-candidatos a prefeito 
em Caxias...
Inércia
...A inércia partidária é 
geral, como se todos os pré-
candidatos tivessem feito algum 
pacto para esperar a diminuição 
dos contágios e de mortes pela 
covid-19...
Raia proporcional
...Hoje, os movimentos 
políticos se dão mais na raia 
dos pré-candidatos a vereador 
do que na raia majoritária.
Desarrumação
...Decerto que se vive 
tempos atípicos por causa da 
doença, mas, mesmo assim, 
os observadores caxienses 
analisam que a falta de 
mobilização política se daria 
mais por conta de desarrumação 
interna nos partidos do que pelo 
perigo do novo coronavírus.
Entrevista
Falando nisso, uma entrevista 
do jornalista Marcelo 
Minard (Guanaré FM) com 
o deputado estadual e pré-
candidato a prefeito Adelmo 
Soares (PCdoB), por telefone, 
assanhou um pouco o ambiente 
político em Caxias...
Provocação
...É que na entrevista Minard 
provocou Aldemo Soares, 
perguntando-lhe se aceitaria 
participar de um debate 
com o prefeito Fábio Gentil 
(Republicanos) e os outros 
pré-candidatos a prefeito da 
Princesa do Sertão...
Antecipação
...Mas a aceitação de pronto de 
Soares, que disse sim, claro, 
foi entendida pelos governistas 
caxienses como uma tentativa 
do deputado de antecipar para 
já a pré-campanha eleitoral, o 
que rendeu muitos cochichos 
nas ruas e nos bastidores da 
Princesa do Sertão...
Organizar
...O certo é que Marcelo 

Minard disse que iria atrás de 
organizar esse debate, vindo até 
Caxias para contatar os demais 
pré-candidatos a prefeito e o 
próprio Fábio Gentil para ver se 
eles topariam o desafio...
Aguardar
...Aguardar, então, o resultado 
das conversações para a 
realização do primeiro debate 
em Caxias, se for o caso de os 
outros concorrentes aceitarem.
PT
Continua a render a disputa 
interna no PT de Caxias para 
ver com quem o partido fechará 
aliança em 2020...
Bateu martelo
...Na verdade, a direção local da 
agremiação já bateu o martelo 
dizendo que a aliança será feita 
com Fábio Gentil...
Recorreu
...Porém, como a sigla em 
geral entra em confronto 
interno a cada período eleitoral 
exatamente por conta de 
suas políticas de alianças, o 
advogado e petista Chico Sousa 
já recorreu da decisão local para 
a instância estadual do partido...
Em aberto
...E, assim, a confusão está em 
aberto à espera do que resolverá 
a direção estadual do PT. Mas, 
qualquer que seja a decisão 
estadual, já é previsível que 
esse imbróglio irá parar na 
instância nacional do PT...
Haja tempo
...Ou seja, até lá, haja tempo 
para decidir de fato com quem 
o partido irá se juntar em 
Caxias na disputa para prefeito 
de 15 de novembro próximo.
Samuel Barrêto
Acadêmicos e amigos seus 
de Caxias lamentam a morte 
de Samuel de Sá Barrêto, de 
52 anos, poeta, compositor, 
professor, ex-conselheiro 
estadual de cultura e membro 
fundador da Academia 
Pedreirense de Letras...
Dedicou a vida
...Literato, ativista cultural 
orgânico, Samuel Barrêto 
dedicou a vida às artes e suas 
produções no Maranhão.
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A noite está quase acabando; o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as 
obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz.
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em 
orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em 
desavença e inveja.
Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem 
premeditando como satisfazer os desejos da carne.
.

ROMANOS 13:12-14

AIDÊ ROCHA

Um empresário, da cidade de 
Dom Pedro, identificado como 
Fábio Abrão, de 35 anos, foi 
preso nessa terça-feira (14), em 
cumprimento a mandado de prisão 
temporária. Ele é suspeito pelos 
crimes de fornecimento de bebidas 
a adolescentes e tráfico de drogas, 
segundo informado pela Polícia 
Civil. 
De acordo com a delegada 
Verônica Serra, da Delegacia da 
Mulher de Barra do Corda, as 
investigações tiveram início no 
fim do mês junho, deste ano, após 
a polícia tomar conhecimento de 
um vídeo que circulava nas redes 
sociais. Nas imagens, o empresário 
aparece com duas adolescentes, 

em um quatro de motel na cidade. 
“Chegamos à confirmação da 
identidade dos envolvidos na 
imagem, sendo ele, um homem 
de 35 anos, empresário em Dom 
Pedro; e as duas meninas com 15 
e outra com 17 anos”, explicou a 
delegada. 
Ainda conforme Verônica, as 
adolescentes foram ouvidas e, em 
virtude da gravidade dos fatos 
colhidos, foi representado pelo 
pedido de prisão temporária do 
investigado, que foi expedida 
pela Vara Única da Comarca de 
Tuntum. 
O empresário foi preso em 
Dom Pedro e, em seguida, 
levado à delegacia. De lá, após 
os procedimentos de praxe, foi 
encaminhado ao presídio. 

Dom Pedro

Empresário é preso apósaparecer 
em vídeo com adolescentes em motel

Empresário preso em Dom Pedro aparece em vídeo com adolescentes, 
em motel daquela cidade

Foi capturado, na noite de 
segunda-feira (13), Ilton Batista 
dos Santos,suspeito de assassinar 
a ex-companheira a golpes de 
facão, na cidade de Magalhães 
de Almeida. O crime ocorreu na 
residência da vítima, no povoado 
Melancias, na zona rural do 
município, na madrugada do 
mesmo dia. 
De acordo com as investigações 
da Polícia Civil, o suspeito não 
aceitava o fim do relacionamento 
com a vítima, Andreia Rodrigues, 
de 28 anos. No dia do crime, Ilton 
alegou, durante depoimento, ter 
presenciado a ex-mulher chegar 
na residência e manter relações 
sexuais com outro homem. Assim 
que ela ficou sozinha na casa, ele 
disse ter entrado e cometido o 
assassinato. 
“Ele afirmou que deu dois 
golpes com arma branca, tipo 
facão, na região da garganta da 

vítima e jogou o instrumento 
cortocontundente próximo a 
um matagal, no povoado Pau 
d’Água, sendo este localizado e 
apreendido pela polícia”, revelou 
o delegado Alex Rego, titular da  
delegacia de São Bernardo, que 
investiga o caso. 

Ainda conforme o delegado, Ilton 
já havia sido preso este ano por 
agressão à ex-companheira, mas 
foi liberado após audiência. 
O preso foi autuado em flagrante 
pelo crime de feminicídio e, 
em seguida, encaminhado à 
Penitenciária de Chapadinha, 

onde ficará à disposição da 
Justiça.
HOMICÍDIO EM 
BACABAL 
Um homem, identificado 
comoFrancisco de Lima Passos, 
mais conhecido como “Thesco”, 
de 23 anos, foi morto a tiros, 
na cidade de Bacabal. O crime 
ocorreu na noite de segunda-
feira(13), na Rua São Vicente 
Silva, no bairro Setúbal. 
De acordo com as primeiras 
informações, dois homens que 
pilotavam uma moto Honda/Pop, 
cor preta, se aproximaram da 
vítima e efetuaram os disparos.
No momento do crime, “Thesco” 
estava em uma bicicleta com um 
amigo. Ele foi alvejado com dois 
tiros e morreu no local. A Polícia 
Civil investiga o caso. Até o 
momento, ninguém foi preso nem 
identificado. (AIDÊ ROCHA)

Homem é capturado suspeito de matar 
a ex-mulher em Magalhães de Almeida

Ilton Batista disse ter matado Andreia Rodrigues após tê-la visto com 
outro homem

Duas pessoas morreram após um 
caminhão carregado de juçara 
capotar, na madrugada de ontem 
(14), no Km 541 da BR-222, entre 
as cidades de Buriticupu e Bom 
Jesus das Selvas. Um homem 
também ficou ferido no acidente. 
De acordo com informações da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
o condutor do caminhão Mercedes 
Benz, de cor vermelha, perdeu o 
controle do veículo em uma curva, 

desceu o barranco e capotou. 
As pessoas que morreram 
foram identificadas como Victor 
Carvalho Araújo, de 22 anos; e 
José Elves Magalhães de Aviz, que 
completaria 31 anos hoje e dirigia 
o veículo. O motorista reserva, de 
24 anos,teve lesões graves e foi 
levado para a Unidade de Pronto 
Atendimento(UPA) de Buriticupu, 
mas não corre risco de morrer. Os 
três seriam moradores da cidade 

de Santa Luzia do Pará, no estado 
do Pará. 
Ainda segundo a PRF, 
levantamentos iniciais da equipe 
revelam que o condutor entrou 
em alta velocidade na curva, o 
que fez com que a carga puxasse 
o caminhão para fora. O veículo 
ficou completamente destruído e a 
carga ficou espalhada pela rodovia, 
sendo recolhida por moradores da 
região.(AR)

Caminhão carregado de juçara capota 
e duas pessoas morrem na BR-222

PM prende 
trioapós 
sequestro 
motorista de 
aplicativo e 
prática de 
assaltos em SL
Na madrugada dessa terça-
feira (14), a Polícia Militar 
prendeu um e apreendeu dois 
adolescentes suspeitos de fazer 
um motorista de aplicativo 
refém, em São Luís. O trio 
obrigou a vítima a dirigir o 
veículo e realizou uma série de 
assaltos na região dos bairros da 
Santa Clara e Cidade Operária. 
Durante a ação criminosa, 
segundo a polícia, os suspeitos 
também invadiram uma casa 
na Cidade Olímpica, onde 
subtraíram pertences de 
moradores. 
Carlos Daniel Pereira Balata 
Luzo, de 18 anos, e os dois 
adolescentes, de 16 e 17, foram 
localizados pela PM ainda em 
posse do veículo, um Renault 
Sandero verde, no bairro da 
Santa Clara.  
Com eles, os policias 
encontraram, além dos objetos 
roubados, um 
revólver, com cinco munições 
intactas, e uma faca. Todos 
foram encaminhados à Delegacia 
da Cidade Operária. (AR)

Após o capotamento, a carga de juçara ficou espalhada na pista e foi recolhida por moradores

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Mãe do deputado Cleber Verde é
assassinada e marido desaparece
Maria da Graça Cordeiro Mendes, mãe do deputado federal Cleber Verde 
(Republicanos), foi assassinada a facadas e pauladas, no final da tarde dessa 
terça-feira, 14, em sua fazenda (sítio) no povoado ‘Limão’, em Turiaçu. Ela 
morava sozinha com marido (pai do parlamentar), Jesuíno Cordeiro Mendes, 
que está desaparecido. Os dois plantavam açaí e tinham um caseiro, que foi 
demitido há cerca de um mês.
As primeiras informações que circularam na noite passada davam conta de 
que o casal havia sido vítima de um ataque (assalto) na fazenda, e que os dois 
teriam reagido.
Maria da Graça e Jesuíno estavam em casa quando teriam sido surpreendidos 
por homens armados, que, de acordo com informações da Polícia, seriam 
assaltantes. No ataque, ainda de acordo com as primeiras informações, a mãe 
do parlamentar foi assassinada a facadas e com golpes na cabeça, enquanto o 
marido dela foi ferido, mas teria conseguido escapar dos assassinos.
Ainda à noite houve informações de que Jesuíno também havia sido 
assassinado durante o suposto assalto. Essa versão não foi confirmada pela 
Polícia.
Moradores do povoado ainda chegaram a encontrar Maria da Graça com 
vida. O vereador Anísio dos Santos, que mora a cerca de dois quilômetros da 
fazenda, avisado por vizinhos, chegou logo depois ao local e estava tentando 
providenciar um veículo para remover a vítima para a sede, onde seria 
hospitalizada. No entanto, ela já estava sem vida.
MARIDO ESTÁ DESAPARECIDO
No final da noite, o Jornal Pequeno apurou que existe uma outra linha de 
investigação. Isso porque o pai do deputado Cleber Verde está desaparecido 
desde a hora da morte da esposa. “Até agora ele não foi encontrado, nem 
vivo nem morto. Simplesmente sumiu, o que torna tudo muito estranho”, 
disse ao JP um policial que esteve no povoado Limão, onde aconteceu o 
assassinato, e depois retornou a Turiaçu.
Trabalhavam na área, até o encerramento desta edição, policiais de Turiaçu, 
Santa Helena, Pinheiro, Governador Nunes Freire, e já se deslocava para o 
povoado uma guarnição de Bacabal. Um capitão da Polícia Militar comanda 
as operações na área.
Toda a área da fazenda e redondeza está cercada. Forças especiais também 
foram deslocadas para o município, a fim de esclarecer o caso.
O deputado federal Cleber Verde viajou na noite passada para Turiaçu.

Ministério da Defesa protocola na PGR
representação contra Gilmar Mendes
O Ministério da Defesa protocolou 
na tarde desta terça-feira (14) na 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR) uma representação contra 
o ministro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal (STF).
No último sábado (11), durante uma 
transmissão ao vivo pela internet, 
Mendes disse que o Exército se 
associou a um “genocídio”, em 
referência à atuação de militares 
no Ministério da Saúde durante a 
pandemia do coronavírus.
“Não podemos mais tolerar essa 
situação que se passa no Ministério 
da Saúde. Não é aceitável que se 
tenha esse vazio. Pode até se dizer: 
a estratégia é tirar o protagonismo 
do governo federal, é atribuir 
a responsabilidade a estados e 
municípios. Se for essa a intenção 
é preciso se fazer alguma coisa. 

Isso é péssimo para a imagem 
das Forças Armadas. É preciso 
dizer isso de maneira muito clara: 
o Exército está se associando a 
esse genocídio, não é razoável. 
É preciso pôr fim a isso”, disse 
Gilmar Mendes.
Nesta segunda-feira (13), o 
Ministério da Defesa anunciou que, 
em razão da declaração, enviaria 
a representação à PGR. Em nota 
assinada pelo ministro Fernando 
Azevedo e pelos comandantes das 
três forças militares, o ministério 
afirmou: “Comentários dessa 
natureza, completamente afastados 
dos fatos, causam indignação. 
Trata-se de uma acusação grave, 
além de infundada, irresponsável 
e sobretudo leviana. O ataque 
gratuito a instituições de Estado 
não fortalece a democracia”.

Crise da Covid-19 pode ficar ‘pior e pior e 
pior’ se países não aderirem às precauções 
básicas, alerta OMS
A pandemia da Covid-19, doença do novo coronavírus, pode ficar cada vez 
pior se os países não aderirem às precauções básicas de saúde, alertou a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta segunda-feira (13).
As infecções superaram a marca de 13 milhões em todo o mundo nesta 
segunda-feira, acrescentando mais de um milhão de casos em apenas cinco 
dias. A pandemia já matou mais de meio milhão de pessoas.
Tedros, cuja liderança tem sido fortemente criticada pelo presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, disse que entre os 230 mil novos casos 
notificados no domingo, 80% eram de 10 países e 50% de apenas dois países, 
Estados Unidos e Brasil, que são os mais afetados.
Tedros disse que a OMS ainda não recebeu uma notificação formal da saída 
dos EUA anunciada por Trump. O presidente norte-americano diz que a 
OMS se alinhou à China, onde a Covid-19 foi detectada pela primeira vez, 
no início da crise.

Ex-ministro e ex-presidente do BC cobram
desmatamento zero na Amazônia e Cerrado

Depois de investidores estrangeiros e empresários brasileiros, a cobrança ao 
governo sobre a proteção do meio ambiente veio de ex-ministros da Fazenda 
e ex-presidentes do Banco Central. Em carta aberta, o grupo fez defesa da 
retomada econômica atenta ao meio ambiente. Eles cobram desmatamento 
zero na Amazônia e no Cerrado. E apontam oportunidade para promover 
uma economia “de baixo carbono e sustentável”
“Superar a crise exige convergirmos em torno de uma agenda que nos 
possibilite retomar as atividades econômicas, endereçar os problemas sociais 
e, simultaneamente, construir uma economia mais resiliente ao lidar com os 
riscos climáticos e suas implicações para o Brasil”.
O Ministério da Economia afirmou, em nota técnica, que o recorde de 
desmatamento em junho pode ter sido uma “variação conjuntural” e não 
deve ser considerada para julgar a política ambiental brasileira.
Os investidores estrangeiros que se reuniram com o vice-presidente Hamilton 
Mourão ouviram do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em conferência 
virtual, o compromisso de não aprovar projetos ambientais que prejudiquem 
a imagem do país no exterior.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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vacinação de grupos alvos contra gripe
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DUARTE JR DIALOGA SOBRE PROJETOS DE SAÚDE
O deputado deu detalhes 

e m  s u a s  r e d e s  s o c i a i s :  “ E m 
reunião com o presidente do 
CRO-MA, Rafael Nunes, assumi 
o compromisso de implantar 
o  P r o g r a m a  S a ú d e  n a  H o r a 
em São Luís. Vamos garantir a 
presença de um dentista em 
cada unidade básica de saúde 

e estender o seu horário de funcionamento até a noite, além 
de funcionarem durante o horário de almoço e aos fins de 
semana”, publicou Duarte. Além disso, Duarte informou que 
essa medida poderá proporcionar ao município a vinda de 
200% a mais de recursos federais,  que irão “garantir mais 
qual idade aos  ser v iços  bás icos  de saúde para  todos  os 
ludovicenses”..

FAMEM VAI COLABORAR 
A Famem vai colaborar para 

o levantamento das condições 
de acessibi l idade dos locais 
de funcionamento das zonas 
eleitorais em todo os municípios 
do Maranhão. As tratativas iniciais 
para firmar parceria com a Justiça 
Eleitoral foram iniciadas nesta 
segunda-feira (13) pelo presidente 

da Famem, Eric Costa, com o juiz eleitoral José Gonçalço de Sousa, 
presidente da Comissão de Acessibilidade do Tribunal Regional 
Eleitoral do Maranhão, TRE-MA. Na ocasião, o presidente Eric Costa, 
acompanhado do coordenador Jurídico da entidade, Ilan Kelson, 
e do advogado da equipe, Guilherme Mendonça, explanou a 
disposição de mobilizar os prefeitos para que o trabalho seja feito 
dentro da dinâmica necessária que o prazo exige. 

MUDANÇA NO ESTATUTO DOS PM
A Assembleia Legislativa do 

Maranhão aprovou, na sessão 
desta terça-feira (14), a Medida 
Provisória 317/2020, que altera 
a Lei 6.513, de 30 de novembro 
de 1995, relacionada ao Estatuto 
dos Policiais Militares do Estado 
do Maranhão. A proposição altera 
as idades de transferência para a 

reserva renumerada e de reforma dos militares. Com a alteração, 
para efeito de transferência para a reserva renumerada e de reforma, 
as idades passam a ser de 65, 70 e 72 anos, sendo a última exigida 
somente para as patentes de coronel, tenente-coronel e major. 
A mudança permite que todos os postos e graduações possam 
colaborar por mais tempo com as missões institucionais de suas 
corporações e alcançar os graus hierárquicos mais elevados de 
seus quadros.

ATENDIMENTO TURÍSTICO 
“A t e n d i m e n t o  t u r í s t i c o 

e protocolos sanitár ios para 
m o to r i s t a s  d e  a p l i c at i vo s  e 
taxistas” será o tema de mais uma 
edição do projeto Ciclo de Debates 
sobre Turismo e Desenvolvimento 
Socioeconômico Pós-pandemia 
q u e  e s t á  s e n d o  r e a l i z a d o 
semanalmente pela Prefeitura 

de São Luís por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Setur). 
O objetivo da ação da gestão do prefeito Edivaldo Holanda Junior 
é fomentar o setor que tem sido penalizado com a pandemia de 
Covid-19. Nesta edição, o palestrantes serão representantes da 
Vigilância Sanitária do município e da Setur. 

79 MIL RECUPERADOS
O  n ú m e r o  d e  p e s s o a s 

recuperadas  do coronavírus 
no Maranhão já é quatro vezes 
maior que o de casos ativos, ou 
seja, de pessoas que ainda têm 
a doença. De acordo com o mais 
recente boletim da Secretaria de 
Estado da Saúde, 78.984 pessoas 
estão recuperadas da Covid-19. 

Já os casos ativos somam 18.345. Os casos ativos seguem estáveis, 
reforçando a avaliação feita pelas autoridades de saúde de que 
a situação do coronavírus pode ser resumida pelas palavras 
estabilidade e alerta. Até agora, foram feitos 211.264 testes, sendo 
90% pela rede pública e 10% pela rede privada. 

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 15 De JuLhO De 2020 | Quarta - Feira

A audiência será transmitida ao vivo pelo canal no Youtube da 
Câmara Municipal de São Luís.

Vereadores discutem com Moacir Feitosa retorno 
das aulas presenciais na rede municipal de São Luís

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

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

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

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

A ex-prefeita de Bom 

Jardim, Lidiane Leite da Silva, 

mais conhecida como ‘Prefeita 

Ostentação’, foi condenada por 

improbidade administrativa 

por desvio de R$ 1.377.299,77 

na contratação de uma 

empresa de engenharia civil para execução de reforma de 

escolas da sede e da zona rural do município. 

ESPECULAÇÃO
As especulações sobre a 

ida do prefeito de São José de 

Ribamar, Luís Fernando, para 

uma secretaria do Governo do 

Estado aumentam e podem se 

confirmar para o período após 

o carnaval. A nova Secretaria de Projetos Especiais pode ser 

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

ser mais um nome técnico que deve somar ao governo do 

governador Flávio Dino para o segundo mandato.(ST)

INDICAÇÃO
Atento às necessidades 

dos municípios maranhenses, 

o deputado estadual Wendell 

Lages (PMN) encaminhou 

Indicação ao secretário de 

Estado da Educação, Felipe 

Camarão, solicitando a aquisição de ônibus escolares para os 

municípios de Itapecuru-Mirim, Araioses, Axixá, Anajatuba 

e Arari.

DECLARAÇÃO
O presidente Jair Bolsonaro 

disse,  em declaração ao 

lado do autoproclamado 

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

Venezuela, Juan Guaidó, que 

a esquerda gosta tanto de 

pobres que os multiplica.

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

institucional da Assembleia 

Legislativa do Amapá (Alap), 

em Brasília, Elpídio Amanajas, 

conheceu as dependências da 

Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), por conta da 

entrega do novo prédio da Alap, que será inaugurado em 

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

que a visita aconteceu por indicação do ex-presidente da 

República, José Sarney, que foi senador pelo Amapá.

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

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

Deputados com processos 
criminais: a lista do Maranhão

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

AGENDA
O pré-candidato ao Senado 

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

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

DE VOLTA
Após ter passado um período 

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

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

ENCONTRO
O deputado Zé I nácio 

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

O grande momento do 
evento foi a escolha de Lula 

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

PROPAGANDA
Definida as  col igações 

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

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

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

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

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

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

Maranhão terá seis candidatos a 
governador nas eleições de 2018

Política

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

Flávio Dino (PCdoB)
O governador Flávio Dino, 

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

Roseana Sarney (MDB)
A ex-governadora Roseana 

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

Roberto Rocha (PSDB)
O candidato tucano teve 

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

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

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

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

Odívio Neto (PSOL)
O engenheiro civil e pro-

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

Ramon Zapata (PSTU)
O Partido Socialista dos 

Trabalhadores Unificados 
apresentou Ramon Zapata 

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

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

RENOVAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

Legislatura atual teve mais 
candidatos

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

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

nas eleições de 2012, Eidimar 
Gomes (PSDB).

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

Rocha)

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

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

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

Os deputados do Mara-
nhão:

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

Vara Criminal de São José de 
Ribamar

• Número do processo: 
764-60.2017.8.10.0058

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

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

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

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

JOSIMAR MARANHÃOZI-
NHO (PR-MA)

• Local do processo: 
Justiça Federal de MA

• Número do processo: 
0047751-82.2014.4.01.3700

• Crime: Furto qualifi-
cado

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

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

Câmara Federal

Municípios com folhas atrasadas 
continuam impedidos de fazer carnaval 

TCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ainda não fizeram o cadastro 
biométrico.

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

POSTO
A disputa pelo posto de pré-

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

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

PSOL
O Partido Socialismo e 

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

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

CONTINUA
O deputado estadual e pré-

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

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

GUERRA
Uma tentativa do deputado 

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

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

FRENTE
Utilizando as redes sociais, 

a senadora Eliziane Gama 

(Cidadania) decidiu entrar 

no debate para as eleições 

presidenciais em 2022. A 

maranhense entende que o 

momento é de diálogo e defendeu uma frente ampla para 

as próximas eleições gerais. A senadora entende que a 

democracia tem sido atingida e por esse motivo é necessário 

um debate sobre uma frente ampla para 2022, assim como 

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

(blog Jorge Aragão)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cobertura Completa
Toda a solenidade será 

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

VOLTA

Assembleia retoma trabalhos legislativos na próxima segunda-feira

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRORROGADO
Por solicitação do presidente 

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

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

FORTALECENDO
O deputado federal e pré-

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

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

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

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

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

AÇÕES
Esta semana, a deputada 

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

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

EMENDA
O vereador Ricardo Diniz 

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

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

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

OFICIAL

Marcha dos Prefeitos é cancelada
A Confederação Nacional 

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

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

justifica.
Ele lembra que a Confe-

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

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

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

A Câmara Municipal de 
São Luís realizará nesta quar-
ta-feira (15),  a partir das 
10h, no Plenário da Casa, 
audiência pública remota 
com o secretário municipal 
de Educação, Moacir Feitosa, 
oportunidade na qual serão 
debatidas quais medidas 
a Prefeitura está adotando 
para a retomada das aulas 
na rede municipal de ensino 
da capital.

A audiência será trans-
mitida ao vivo pelo canal no 
Youtube da Câmara Municipal 
de São Luís.

De acordo com decreto 
instituído pelo Governo do 
Estado, a retomada das aulas 
no Maranhão – redes pública 
e privada – está autorizada a 
partir do dia 03 agosto, caben-
do a cada rede estabelecer sua 
retomada dentro das normas 
sanitárias indicadas pelo go-
verno.

Segundo o vereador Rai-

mundo Penha, autor da pro-
posta da audiência, a reunião 
servirá para que o secretário 
apresente todo o cronogra-

ma referente ao reinício das 
atividades, assim como as 
medidas sanitárias que serão 
executadas com o objetivo 

de resguardar à saúde de es-
tudantes, docentes e demais 
integrantes do corpo técnico 
das unidades de ensino.

Sessão plenária na qual foi aprovada Medida Provisória 

RELEVÂNCIA

Aprovada MP que abre crédito extraordinário
em favor do Fundo Estadual de Saúde do MA

A Assembleia Legislativa 
do Maranhão aprovou, por 
unanimidade, na sessão ple-
nária desta terça-feira (14), a 
Medida Provisória 317/2020, 
oriunda do Poder Executivo, 
que abre crédito extraordiná-
rio em favor do Fundo Esta-
dual de Saúde - FES/Unidade 
Central, no valor de R$ 71.2 
milhões. Após aprovação, a 
MP seguiu à promulgação.

Conforme determina a 
MP, fica aberto ao Orçamento 
do Estado, em favor do Fun-
do Estadual de Saúde - FES/
Unidade Central,  crédito 
extraordinário no valor de R$ 
71.220.650,00, para atender 
à programação constante 
no atendimento hospitalar 
e ambulatorial no Estado do 
Maranhão.

Em mensagem encami-
nhando a MP à Assembleia, 
o governador Flávio Dino 
esclarece que a relevância 
da matéria tratada na Medida 
Provisória reside, em espe-
cial, na necessidade de forta-

lecer as medidas preventivas 
e restritivas destinadas à 
contenção do coronavírus no 
Maranhão.

O governador esclareceu 
que a abertura de crédito 
extraordinário para atender 
a despesas imprevisíveis 
e urgentes, a exemplo das 
decorrentes do estado de ca-
lamidade pública, é admitida 
nos termos do art. 167, § 3º, 
da Constituição Federal e do 

art. 138, § 3º, da Constituição 
Estadual.

Crise Sanitária
Explicou, ainda, que em 

razão dos reflexos da crise sa-
nitária nas finanças públicas, 
em especial, na indefinição 
das receitas e despesas, foi 
instituído o Programa Fede-
rativo de Enfrentamento ao 
coronavírus, por meio da Lei 
Complementar Federal nº 
173, de 27 de maio de 2020, 

que, dentre outras ações, é 
composto pela entrega de 
recursos da União, na forma 
de auxílio financeiro, aos 
Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, no exercício 
de 2020, para fortalecimento 
das medidas de contenção 
da Covid-19 e mitigação 
dos efeitos financeiros da 
pandemia.

Portanto, destaca o go-
vernador, que “em razão da 
transferência de recursos 
federais (auxílio financeiro) 
ao Estado do Maranhão, no 
valor de R$ 71.220.650,00, 
em virtude da referida Lei 
Complementar, a Medida 
Provisória apresentada abre 
crédito extraordinário, no 
mesmo montante, em favor 
do Fundo Estadual da Saúde/
Unidade Central, tudo em 
consonância com o art. 167, 
§ 3º, da Constituição Fede-
ral, com o art. 138, § 3º, da 
Constituição Estadual e com 
a Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964”.

Secretário Moacir Feitosa deve apresentar aos vereadores o plano de retomada das aulas na rede pública
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Matheus Cunha e Pedrinho estão próximos de serem negociados na janela 
europeia, que termina nesta sexta-feira.

Transferências de jogadores da seleção
sub-23 podem ultrapassar R$ 450 milhões

Com 100% de aprovei-
tamento no Pré-Olímpico e 
classificada com uma rodada 
de antecedência para o qua-
drangular final do torneio na 
Colômbia, a seleção sub-23 
mostra a sua força não ape-
nas dentro de campo, mas 
também no mercado de trans-
ferências. Repleto de jovens 
valores, o time brasileiro está 
próximo de superar a marca 
de R$ 450 milhões movimen-
tados nesta janela.

Até agora, a transferência 
mais alta dentre os convoca-
dos por André Jardine foi a de 
Reinier. O meia-atacante de 
apenas 18 anos foi vendido 
pelo Flamengo ao Real Madrid 
por 30 milhões de euros, cerca 
de R$ 139 milhões.

Outros três atletas brasilei-
ros que disputam o Pré-Olím-
pico já tiveram negociações 
sacramentadas:

Bruno Guimarães trocou 
o Athletico-PR pelo Lyon, da 
França, por aproximadamente 
R$ 116 milhões; Cleiton foi 
vendido pelo Atlético-MG ao 
RB Bragantino por cerca de 
R$ 25 milhões; Caio Henrique 
foi emprestado pelo Atlético 
de Madrid ao Grêmio. Estas 
quatro operações somam R$ 

280 milhões.
Porém, as cifras movi-

mentadas pela seleção sub-
23 ainda podem crescer con-
sideravelmente até o fim des-
ta semana, nos últimos dias 
antes do fechamento das 
janelas das principais ligas 
europeias, que se encerram 

nesta sexta-feira.
Isso porque Matheus 

Cunha está próximo de trocar 
o RB Leipzig pelo Hertha Ber-
lin, ambos da Alemanha, por 
cerca de R$ 93 milhões.

Este é o mesmo valor que 
o Corinthians quer receber 
para negociar Pedrinho com 

o Benfica, de Portugal. Os 
presidentes dos dois clubes 
se reuniram na última quar-
ta-feira, e as tratativas podem 
avançar nesta quinta.

Se as duas operações se 
confirmarem nestes valores, a 
seleção sub-23 terá movimen-
tado R$ 466 milhões.

Matheus Cunha e Reinier em ação pela Seleção Brasileira

E s c a l a d a  p a ra  d e fe n -
der seu título da divisão 
dos palhas contra Joanna 
Jedrzejcz yk no UFC 248, 
no dia 7 de março, em Las 
Ve g a s ,  We i l i  Z h a n g  n ã o 
gostou nada de uma pro-
vocação de sua próxima 
desafiante.

A  p o l o n e s a  d i v u l g o u 
e m  u m  d e  s e u s  s t o r i e s , 
no Instagram, um pôster 
onde aparece usando uma 
máscara de proteção para 
r i s c o  b i o l ó g i c o  c o n t r a 
o  s u r to  d e  co ro n av í r u s . 
A  doença ,  que teve  seu 
e p i c e n t ro  n a  c i d a d e  d e 
Wuhan, na China, já ma-
tou mais de 130 pessoas 
n o  p a í s  e  s e  e s p a l h o u 
rapidamente por  outros 
países, podendo se tornar 
uma epidemia mundial.

A provocação, como es-
perado, não foi muito bem 
aceita pelos fãs e muito 

MMA

Zhang se irrita com post de rival sobre coronavírus

menos por Weili Zhang. A 
campeã postou em suas 
redes sociais uma crítica à 
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Mayara Custódio divide os treinos com a venda de balas nos semáforos 

Em entrevista ao “L’ Équipe”, ídolo francês levanta dúvidas sobre a transferência 
de Cristiano Ronaldo. O ex-presidente da UEFA ainda elogiou Pep Guardiola

Platini questiona ida de CR7 à Juventus e
conta que não vibrou com a França na Copa

Como é tradição, Michel 
Platini não mediu palavras 
em entrevista concedida ao 
jornal francês “L’ Équipe”. O 
ex-jogador e ex-presidente 
da UEFA falou sobre Cristiano 
Ronaldo, Copa do Mundo 
da Rússia e Pep Guardiola. 
Quando perguntado sobre a 
ida do atual melhor do mun-
do para a Juventus, ele disse 
não entender os motivos 
que levaram CR7 a sair da 
Espanha.

– Estranho que, com 33 
anos, (Cristiano) tenha deixa-
do o seu Real Madrid, depois 
de ganhar três Champions 
seguidas, para tentar uma 
nova aventura. Não sei se a 
Juventus foi atrás dele, ou se 
Mendes (Jorge Mendes, em-
presário de CR7) o ofereceu. 
Não consigo entender essa 
operação – afirmou.

Durante a carreira como 
jogador, Platini também de-
fendeu a Juventus, entre 
1982 e 1987. No período, ga-
nhou três bolas de ouro, mas 
resolveu encerrar a carreira 
precocemente, aos 32 anos, 
em 87. A decisão, de acordo 
com o próprio francês, foi 
motivada porque ele se sen-
tia “cansado”.

Além da saída de CR7 do 
Real Madrid, Platini também 
comentou sobre a última 

Copa do Mundo, disputada 
na Rússia. Ele contou que 
não assistiu a muitos jogos 
da competição e deu prefe-
rência às partidas da seleção 
francesa. Mesmo assim, ga-
rantiu não ter vibrado com o 
título dos compatriotas.

– Não me pareceu um 

Mané diz que é mais rápido que o companheiro de clube Salah

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 30 De agOStO De 2018 | Quinta - Feira

Bicampeão mundial em 2005 e 2006 posta vídeo de agradecimento nas 
redes sociais

Alonso anuncia despedida da
Fórmula 1 ao fim da temporada

Fernando Alonso fez mis-
tério nas redes sociais nos úl-
timos dias sobre um eventual 
anúncio. E, de fato, ele veio 
nessa terça-feira. Bicampeão 
mundial de Fórmula 1 em 2005 
e 2006, o espanhol confirmou 
que deixará a categoria ao 
fim da temporada deste ano, 
aos 37 anos de idade. Alonso 
postou um vídeo nas redes 
sociais no qual faz um agrade-
cimento à F1.

- Depois de 17 anos ma-
ravilhosos neste esporte in-
crível, é hora de eu fazer uma 
mudança e seguir em frente. 
Aproveitei cada minuto dessas 
temporadas incríveis e não 
posso agradecer o suficiente 
às pessoas que contribuíram 
para torná-las tão especiais. 
Ainda há vários grandes prê-
mios para esta temporada, e 
vou participar deles com mais 
comprometimento e paixão 
do que nunca - disse Alonso, 
que, no entanto, ainda não 
confirmou o que fará em 2019, 
se apenas correrá o Mundial de 
Endurance (WEC) pela Toyota, 
ou irá para a Fórmula Indy.

CEO da McLaren,  Zak 

Brown lamentou a decisão de 
Alonso deixar a equipe e a pró-
pria Fórmula 1, mas admitiu 
que o mais importante é res-
peitar a vontade do espanhol:

- Fernando não é apenas 
um excelente embaixador da 

Marlon fez pré-temporada pelo Barcelona 
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Esporte

McLaren, mas também da Fór-
mula 1. Seus 17 anos no esporte, 
como indiscutivelmente o pilo-
to preeminente de sua geração 
e, sem dúvida, um dos grandes 
da F1, adicionaram outra cama-
da à rica história da F1. Há um 

tempo para todos fazerem uma 
mudança, e Fernando decidiu 
que o fim desta temporada será 
dele. Respeitamos sua decisão, 
mesmo que acreditemos que 
ele esteja na melhor forma de 
sua carreira.

Alonso conquistou seu primeiro título mundial em 2005, no Brasil 

O Barcelona acertou nessa 
terça-feira a venda de Marlon 
ao Sassuolo, da primeira di-
visão da Itália. A negociação 
foi fechada em 12 milhões de 
euros, o equivalente a cerca 
de R$ 53 milhões (na cotação 
atual), e o zagueiro assinará 
contrato de cinco anos, até 
junho de 2023.

Marlon viaja à cidade de 
Sassuolo na quarta, quando 
fará exames médicos antes 
de ser incorporado ao novo 
time. Os empresários vão 
junto para finalizar a docu-
mentação.

Por ser o clube formador 
de Marlon, o Fluminense 
tem direito a receber uma 
pequena parcela do negócio, 
por meio do mecanismo de 
solidariedade criado pela 
Fifa. Como o atleta chegou a 
Xerém em 2009, a porcenta-
gem deve beirar os 3,5%, e 
o valor seria próximo ao R$ 
1,9 milhão.

Nos últimos dias o zaguei-
ro chegou a renovar contrato 
com o Barcelona até 2022 
- o compromisso anterior 
iria até 2020 -, pois a ideia 
do clube era emprestá-lo. 

MERCADO

Barcelona acerta venda de Marlon ao Sassuolo

Mas aí surgiu o interesse do 
Sassuolo na negociação em 
definitivo, e houve sucesso 
nas tratativas.

Revelado pelo Flu, Mar-
l o n  fo i  co nt rat a d o  p e l o 
Barcelona em meados de 

2016. Após o jogador a prin-
cípio ter sido emprestado 
ao Barça B, os espanhóis 
desembolsaram € 5,4 mi-
lhões de euros para exercer 
a opção de compra, mas ele 
não conseguiu espaço na 

equipe principal.
O brasileiro está com 22 

anos e disputou a última 
temporada emprestado ao 
Nice, da França, onde fez 
27 partidas, sendo 25 como 
titular.

O atacante Mario Man-
dzukic anunciou nessa terça-
feira (14) a sua aposentadoria 
da seleção croata aos 32 anos, 
um mês após o vice-campeo-
nato da Copa do Mundo da 
Rússia.

Em mensagem em seu 
Instagram, Mandzukic disse 
que tomou uma decisão que 
parecia “impossível” e se dis-
se orgulhoso pelos 14 anos 
defendendo as cores do país. 
Ainda não foi decidido se o 
atacante ganhará uma partida 
de despedida por parte da 
federação croata.

“Eu sempre gostei de falar 
no campo e não fora dele. 
Portanto, essas palavras são 
um pouco mais difíceis do 
que enfrentar um adversário 
ou correr por 120 minutos. 
Mais difícil porque sei quanta 
felicidade me traz todas as 
convocações, jogos e vitórias. 
Mais difícil, porque sei que 
honra é vestir a camisa croata e 
representar o país. Mais difícil, 
porque eu sei que este é final-
mente o fim dessas palavras. E, 
no entanto, sei que é hora cer-
ta para essas palavras”, disse.

Para ele, o vice-campe-
onato na Rússia ajudou a 
tomar a decisão. Mandzukic 
foi decisivo ao marcar o gol 
na prorrogação da semifinal 
contra a Inglaterra e também 

VICE NA COPA
Mandzukic se aposenta da
seleção croata aos 32 anos

marcou na derrota por 4 a 2 na 
decisão contra os franceses.

“Tanto quanto o vice-cam-
peonato me enche de nova 
energia, tornou mais fácil para 
mim tomar essa decisão im-
possível. Nós experimentamos 
nossos sonhos, fizermos um 
sucesso histórico e sentimos 
o incrível amor dos fãs. Este 
mês, bem como a chegada 
a Zagreb, continuará a ser a 
memória mais importante da 
minha carreira. Foi a viagem 
mais bonita com a equipe e 
a melhor volta para casa. Es-
tou muito feliz, orgulhoso da 
prata pela qual morremos há 
anos, através de muito esforço, 
trabalho, desapontamento e 
momentos pesados”, disse.

“Não há tempo ideal para 
ir. Se pudéssemos, acredito 
que todos nós jogaríamos 
pela Croácia enquanto vivês-
semos, porque não há orgu-
lho maior. Mas sinto que o 
momento é para mim agora. 
Eu fiz o meu melhor para dar 
a minha contribuição para 
o maior sucesso do futebol 
croata”, concluiu.

Desde 2007 atuando na 
seleção principal da Croácia, 
Mandzukic disputou 89 par-
tidas e marcou 33 gols. Ele 
defenderá a Juventus nesta 
temporada europeia. Fonte: 
UOL Esporte.

Mario Mandzukic anuncia aposentadoria da seleção croata 
Mundial magnífico – con-
fessou.

Ainda sobrou tempo para 
Platini fazer elogios ao téc-
nico Pep Guardiola, a quem 
chamou de “filho de Cruyff”. A 
expressão foi uma referência 
a Johan Cruyff, que fez histó-
ria como jogador e técnico e 

influenciou uma geração de 
treinadores, da qual o atual 
comandante do Manchester 
City faz parte.

– Guardiola pôs veloci-
dade e técnica no estilo de 
jogo do Manchester, e eles 
ganharam a Premier League 
por isso – disse. Fonte: GE.

Michel Platini não mediu palavras em entrevista ao “L’ Équipe” 

Um dos destaques do Li-
verpool na última temporada, 
Sadio Mané chamou a atenção 
pelo poder goleador com a 
camisa dos Reds. Foram 20 
gols pela equipe comandada 
por Jurgen Klopp, sendo dez 
deles da Liga dos Campeões. 
Outro atributo do senegalês 
que chama a atenção é a velo-
cidade. Segundo o próprio jo-
gador afirmou, em entrevista 
ao jornal “Marca”, sua rapidez 
supera até mesmo a do veloz 
Mohammed Salah.

“Sou mais rápido. Provavel-
mente não sou em distâncias 
curtas, mas em 100 ou 200 
metros ganho com certeza 
(risos)”, brincou.

Com velocidade alta e 
gols, Mané prova que teve 
em quem se inspirar para con-
seguir a performance em alto 
nível que vem apresentando. 
O jogador contou que fazia 
parte da legião de fãs de Ro-
naldinho Gaúcho espalhados 
pelo mundo.

- (Ronaldinho) Foi o jo-
gador que me inspirou. Hoje 
não tenho nenhum (ídolo) 

FÃ DE RONALDINHO

Mané brinca com velocidade de Salah: “Sou mais rápido”

em especial, mas um grupo de 
jogadores com o qual apren-
do. Existem muitos grandes 
jogadores.

Depois do vice-campeo-
nato na Liga dos Campeões 
na última temporada e a 

chegada de reforços para 
2018/2019, a expectativa 
sobre o Liverpool é grande. 
No entanto, o jogador evita 
fazer projeções, preferindo 
pensar jogo a jogo.

- Pode ser que sejamos 

(mais fortes que na tempora-
da passada) no futuro. Esta-
mos tentando jogar melhor 
e melhor a cada dia. Mas são 
vocês que precisam julgar se 
estamos melhores ou não. Não 
será fácil - finalizou.

A polêmica envolvendo 
Özil e a federação alemã ga-
nhou mais um capítulo. De-
pois de o jogador se aposen-
tar da seleção da Alemanha, 
alegando ter sofrido racismo 
dentro da DFB, o comandante 
da equipe, Joachim Löw, re-
solveu se pronunciar sobre o 
ocorrido. O treinador afirmou 
que nunca houve episódios de 
racismo dentro da seleção ou 
da federação.

- Mesut alegou racismo, 
mas eu posso dizer que nunca 
houve comentários racistas 
dentro da DFB. Os jogadores 
com histórico de imigração 
sempre gostaram de jogar 
conosco, nada mudou - disse 
Löw, em entrevista coletiva.

O treinador destacou que 
ficou sabendo da aposenta-
doria do atleta na seleção 
alemã através do assessor 
do jogador. Low revelou, 
ainda, que procurou Özil e 
não obteve sucesso, mas que 
ainda espera uma conversa 
pessoalmente com o camisa 
10 do Arsenal.

- Eu falei com seu assessor. 
O jogador não entrou em 
contato direto comigo, o que 

POLÊMICA
Joachim Löw minimiza acusação de Özil
sobre racismo na DFB: “Nunca houve”

normalmente eles costuma-
vam fazer. Mesut ainda não 
me ligou. Nas últimas duas 
semanas tentei falar com ele, 
mas não tive sucesso. Tenho 
certez haverá oportunidade 
futuro para uma conversa 
pessoalmente. Ele escolheu 
esse caminho - tenho que 
aceitar - finalizou.

Özil tornou pública sua 
aposentadoria na seleção 
alemã através de uma carta, 
divulgada no último mês. No 
comunicado, o jogador afir-
mou que vinha recebendo um 
tratamento discriminatório 
da DFB por conta das origens 
turcas. O meia disse, ainda, 
acreditar que seu passado e 
suas conquistas com a equipe 
nacional foram esquecidos 
pela instituição.

A crise entre Özil e a Fe-
deração Alemã ganhou força 
depois que o jogador posou, 
junto com o meia Ilkay Gün-
dogan, também da seleção 
alemã, com o presidente da 
Turquia, Recep Tayyip Erdo-
gan, no dia 13 de maio, em 
Londres. A possível conotação 
política do encontro desagra-
dou a Federação. 

Löw conversa com Ozil durante a partida entre Alemanha e Coreia do Sul

COMUNICADO

A NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI torna público que RE-
CEBEU da Secretaria Municipal do Ambiente – SEMAM a 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO para atividade de construção 
do COND. VILLA CLUB PLAZZA, localizado na Rua João 
Damásio Pinheiro, 510, bairro Maiobinha - São José de 
Ribamar, conforme processo SEMAM nº 513/2018.

RECEBIMENTO DE LINCENÇA DE OPERAÇÃO
A SERVEMTEC LTDA-ME INSCRITA NO CNPJ: 41.497.736/0001-02 

TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU A SECRETARIA MUNICIPAL DO AM-
BIENTE – SEMAM A LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 18/18 COM PRAZO 
DE VALIDADE ATÉ 17/07/2019, PARA  ATIVIDADE DE INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE 
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, LOCALIZADA NO ENDEREÇO: RUA 
18 QUADRA 35 – VILLAGIO DO COHATRAC V – ESTRADA DA MAIOBA 
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA, CONFORME PROCESSO SEMAM DE N° 
253/2018.

Lucia Andreia Da Silva torna público que recebeu 

junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais–SEMA, Protocolo nº. 260124/2016 

da Renovação da Licença Única Ambiental – ReLUA, 

para a atividade agrícola, na Fazenda Sirina localizada 

no município de São Francisco do Maranhão/MA.

Campeão meio-pesado, que no sábado defende título contra Anthony Smith no UFC 
235, cita visitas constantes em casa, mas aponta lado benéfico e garante estar limpo

Jon Jones relata rotina de testes antidoping:
"Talvez o mais testado de todos os tempos"

Jon Jones carrega a des-
confiança por onde anda. Ele 
sabe disso, mesmo com 23 
vitórias na carreira e apenas 
uma derrota - polêmica por 
conta de golpes ilegais que 
o desclassificaram. Ele usou 
um ídolo pessoal e do MMA 
para apontar a necessidade 
de sempre se provar, como 
fará mais uma vez no próximo 
sábado ao defender o cinturão 
meio-pesado (até 93kg) diante 
de Anthony Smith, no UFC 
235, em Las Vegas.

- Essa será a minha 13ª luta 
valendo título na carreira e ainda 
acho que tenho muito a provar. 
Anderson Silva, por exemplo, foi 
o Deus desse esporte por tantos 
anos e depois de uma lesão, de-
pois de alguma recuperação, ele 
não vale mais ouro, as pessoas 
deixaram de o colocar na discus-
são entre os melhores. Por isso, sei 
que para se manter no topo você 
precisa fazer coisas inquestioná-
veis sempre. Por isso tenho tanto 
ainda a provar - afirmou, numa 
entrevista exclusiva ao Combate.

Mas, naturalmente, a dúvi-
da que recai sobre Jon Jones 
diz respeito aos casos rela-

cionados a doping que per-
mearam sua carreira durante 
os dez anos como lutador 
profissional até aqui. Diante 
de uma série de testes posi-
tivos e suspensões, ele hoje 
vive uma realidade diferente 
dos demais atletas no UFC. A 
presença em casa é constante 
de órgãos como a USADA 
(Agência Antidoping dos EUA), 
a VADA (Agência Voluntária 

Antidoping) e a Comissão 
Atlética de Nevada.

- Tem sido desgastante. 
Representantes da USADA 
chegam a bater na porta da 
minha casa para testes 3 vezes 
por semana, isso é muito. Fico 
agradecido de não ter que 
fazer o teste de sangue em 
todas as vezes, mas no fim das 
contas só quero respeitá-los 
porque estão fazendo o traba-

lho deles. E eu fazendo o meu.
Aos 31 anos, Jon Jones 

ressalta a confiança na própria 
honestidade, mesmo que a 
dúvida paire na cabeça de 
fãs. Ele reafirma sua inocência 
diante da carga de testes a que 
tem se submetido nos últimos 
tempos.

- Não estou preocupado 
com isso, estou limpo e confio 
em como estou. Venho sendo 
testado exaustivamente nos 
últimos quatro anos e tenho 
certeza que sou o cara mais 
testado em doping nesse úl-
timo ano, talvez o atleta mais 
testado de todos os tempos. 
Esse sistema antidoping é 
relativamente novo e é bom 
para todos aprenderem os 
detalhes de cada substância. 
Não me importo de fazer mui-
tos testes, isso ajuda os atletas 
no futuro.

De volta à luta de sábado, 
Jon Jones garantiu que não 
tem lesões e não tem res-
quícios de problemas no pé 
direito, consequências da luta 
de dezembro com Gustafsson, 
quando reconquistou o cintu-
rão após cumprir suspensão. 

Jon Jones defenderá título diante de Anthony Smith no UFC 235 

O técnico Alberto Valentim 
terá, pela primeira vez nesta 
temporada, todos os jogadores 
considerados titulares 100% fi-
sicamente. E, ao mesmo tempo, 
terá uma “dor de cabeça”: quem 
vai jogar no meio de campo 
contra o Boavista, sábado, às 
19h30? Bruno César, que está 
com ritmo depois de começar 
em três partidas, ou Thiago 
Galhardo, recuperado de um 
edema na coxa?

O Vasco iniciou 2019 colo-
cando aos poucos os principais 
jogadores em campo. A ideia foi 
prolongar a pré-temporada de 
parte do elenco para que não 
se tenha muitas lesões durante 
a temporada. Por isso, Maxi 
López, Bruno César e Thiago Ga-
lhardo, por exemplo, perderam 
as primeiras rodadas da Taça 
Guanabara.

Quando Bruno César es-
tava quase 100% fisicamente 
para já começar uma partida, 
Thiago Galhardo sentiu um 
edema na coxa, na semifinal 
da Taça Guanabara, contra o 
Resende, e virou desfalque.

Neste período, na final 
contra o Fluminense, na Copa 
do Brasil diante do Serra-ES e 
na estreia da Taça Rio enfren-
tando o Botafogo, Bruno César 
foi titular e ganhou ritmo. 
Evoluiu jogo a jogo e não foi 

CONTRA O BOAVISTA

Com Galhardo, Bruno César e Marrony, Vasco terá time ideal à disposição

substituído no último clássico. 
As atuações melhoraram com 
o passar das partidas.

Agora, porém, Thiago Ga-
lhardo está de volta. Com 
características diferentes, um 
pouco mais rápido e com 
mais infiltrações, o meia está à 
disposição do técnico Alberto 
Valentim para o jogo contra o 

Boavista, no Maracanã. Além 
dele, todos os considerados 
titulares podem ser escalados.

O atacante Marrony, que 
perdeu o clássico contra o 
Botafogo por causa de uma 
pancada na cabeça, é outro 
que está à disposição de Al-
berto Valentim. Ao mesmo 
tempo, Rossi, contratado para 

a mesma posição, também 
está 100% fisicamente.

A provável escalação do 
Vasco no sábado é, então: 
Fernando Miguel, Cáceres, 
Werley, Leandro Castan e Dani-
lo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro 
e Bruno César (Thiago Galhar-
do); Pikachu, Maxi López e 
Marrony.

NA LUTA
Campeã mundial de jiu-jítsu vende

balas em semáforo para seguir lutando

Oito horas da manhã. A 
rotina de Mayara Custódio 
se repete todos os dias. Acor-
da pela manhã, toma café 
e parte para os treinos de 
musculação e preparação 
física em uma academia. Das 
12h30 às 15 horas, no tempo 
livre, o compromisso é outro. 
De quimono, a atual campeã 
mundial de jiu-jítsu vai à rua 
e se dirige a um semáforo em 
Curitiba, no bairro Água Verde, 
para vender balas.

Desde o ano passado, 
Mayara tenta vender o maior 
número de balas possível para 
arrecadar recursos e disputar 
o campeonato mundial de 
jiu-jítsu, que acontecerá em 
Long Beach, nos Estados Uni-
dos, em maio.

Com sorriso no rosto, no 
calor ou no frio, a londrinense 
de 32 anos se apresenta aos 
motoristas que circulam pela 
capital paranaense e tenta 
juntar recursos básicos para 
custear passagens aéreas, 
hospedagens e alimentação.

Depois de vender balas, ela 
retoma os treinos de jiu-jítsu 
no restante da tarde e durante 
a noite. A rotina só é quebrada 
quando chove ou por conta 
de competições. Por dia, con-
segue uma média de R$60, 
quando vende uma caixa 
inteira. Por mês, ela consegue 
arrecadar até R$ 1.800.

– Meu objetivo é conseguir 
R$5 mil, que vai me ajudar 
bastante. Estou motivada, o 
pessoal tem me ajudado e a 
aceitação está sendo boa. Às 
vezes, as pessoas não estão 
dispostas a ouvir ou não têm 
dinheiro, mas sempre têm 
uma palavra de incentivo, 
contou ela.

- Estou ali, no sinaleiro, 
não vendendo balas, mas 
vendendo a minha viagem, o 
meu trabalho e que é o que eu 
amo, o jiu-jítsu.

Mayara começou a treinar 
jiu-jítsu em 2014, em Londrina, 
por influência do irmão mais 
novo, que já praticava a arte 
marcial. 

Elenco do Vasco reunido durante treino em São Januário 

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECUR-
SOS HUMANOS E NEGÓCIOS PÚBLICOS S.A – EMARHP.

CGC-MF 06.281.794/0001-95.
Rua da Estrela, 473 – Centro (Praia Grande). Cep: 65.010-

200-São Luís/MA

AVISO AOS ACIONISTAS

Avisamos aos Senhores Acionistas da Empresa Maranhense 
de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos 
S.A – EMARHP, que se encontra à disposição dos mesmos, na 
sede da Empresa documentos a que se refere o artigo 133 da 
Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, relativo ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018.

São Luís, 27 de fevereiro de 2019

A Diretoria
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Imagem irritou a campeã 

polonesa e falou em falta 
de caráter da rival do UFC 
248.

- Fazer piada dessa tra-
gédia é um verdadeiro sinal 
do seu caráter. As pessoas 
estão morrendo. São pais, 
mães e filhos de alguém. 
Diga o que você quiser de 
mim se isso te fizer se sentir 
mais forte, mas não brinque 
com o que está acontecen-
do aqui .  Desejo - lhe boa 
saúde até 7 de março. Vejo 
você em breve.

Com a repercussão, Jo-
anna Jedrzejczyk deletou a 
imagem e voltou às redes 
sociais para se desculpar com 
Zhang.

- Ei, campeã, ei Weili. Sinto 
muito fazer você se sentir 
mal, mas eu nunca zombaria 
das pessoas doentes pelo 
vírus.  Eu não queria que 
você se ofendesse, apenas 
fiz uma piada com um meme 
da internet. Sinto muito. Mas, 
mesmo assim, vejo você no 
dia 7 de março.

COMUNICAÇÃO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO- RLO
MURAD E VERAS LTDA, CNPJ: 01.053.908/0001-26, torna 

público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- 
SEMMAM a RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO- RLO, para a 
atividade de Comercio Varejista de Combustíveis para veículos 
Automotores com revenda de GLP classe II, localizado á AV. São 
Luís Rei de França QD 02 lote 3 JD Eldorado-Turu, São Luís –MA, 
conforme processo SEMMAM

LIBERADO PARA JOGAR

Júnior Batata ganha condição de jogo e pode
fazer estreia no Moto contra o Pinheiro

O Moto ganhou, pelo me-
nos, mais uma opção para 
o jogo de segunda-feira (3), 
contra o Pinheiro, pelo Cam-
peonato Maranhense. O ata-
cante Júnior Batata teve sua 
situação regularizada e pode 
ser escalado pelo técnico 
Leandro Campos. O registro 
do contrato do atleta foi di-
vulgado nessa quarta-feira 
(29), no Boletim Informativo 
Diário da CBF.

Júnior Batata treinou 
como titular durante toda 
pré-temporada, mas por conta 
da não inscrição no sistema da 
CBF a tempo, acabou ficando 
de fora do time que estreou 
no Campeonato Maranhense 
com vitória, contra o Juventu-
de, no último domingo (26), 
em São Mateus. No lugar de 
Batata, fazendo a função de 
centroavante, Leandro Cam-
pos escalou Jeorge Hamilton.

Agora com a inteira dis-

ponibilidade do jogador, a 
tendência é ele ser confirmado 
como titular para a segunda 
rodada. Mas mesmo com a 
possível confirmação de Bata-
ta no ataque, Jeorge Hamilton 
ainda em chances de se man-
ter entre os titulares, pelo fato 
da formação da equipe ainda 
precisar de confirmação.

É que contra o Juventude, 
por conta de alguns desfal-
ques, entre eles o Júnior Bata-
ta, o técnico motense optou 
por sair da formação 4-3-3 e 
adotar o 4-4-2, com três volan-
tes. A formação adotada para 
a estreia deu certo e 'casou' 
com a postura adotada pelo 
Moto, que foi de esperar o 
Juventude propor as jogadas, 
segurar o adversário com 
forte marcação no meio e sair 
rápido em jogadas pelas late-
rais com boa atuação nesses 
contra-ataques dos volantes 
Doda e Naílson.

Júnior Batata está liberado para fazer primeiro jogo 

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

PRA CIMA

Após golaço, Luan promete o máximo
de dribles no Samará: "Ousado e agudo"

Driblar Luan já mostrou 
que sabe muito bem e golaço 
na estreia do Sampaio no Ma-
ranhense, diante do São José 
ilustra muito bem isso. Mas ter 
a ousadia de partir de pra cima 
com toda essa ousadia em um 
clássico não é para todo mundo 
e é isso que o atacante tricolor 
promete diante do MAC.

- Ao todo no Sampaio fiz 
três jogos e três gols, sendo 
dois amistosos. Então isso é 
um bom cartão de visita. Me 
dedico, trabalho muito para 

isso e a torcida pode esperar 
isso de mim. Ousado, agudo e 
me doou o máximo em campo 
para que a gente possa sair 
com a vitória. Se for preciso 
(dribles) vai ter o máximo para 
que a gente possa sair com os 
três pontos - disse.

O atacante mostra ainda 
foco total na partida diante 
do Maranhão e faz questão 
de dizer que a goleada já ficou 
para trás. Luan diz que é hora 
do Sampaio provar seu valor 
novamente.

5Geral

O secretario Catulé Junior 
participou de videoconferên-
cia com o Grupo LATAM Air-
lines na tarde da sexta-feira 
(20), para debater efeitos da 
pandemia Covid-19 na malha 
área do Brasil e do Maranhão. 

O secretario Catulé Ju-
nior pontuou a importância 
da referida companhia área 
que detém 48% dos pousos 
e decolagens no Aeroporto 
Marechal da Cunha na capital 
maranhense. 

“Sabemos que o período 
atual pede cautela e precau-
ções por não sabermos com 
clareza como o Brasil se com-
portará durante a pandemia. 
No entanto, a crise vai pas-
sar e, com o fortalecimento 
dessa parceria, poderemos 
voltar a negociar a expansão 
da malha aérea do estado”, 
pontuou o gestor estadual 
de turismo.

Na ocasião, a LATAM in-
formou que pelo 70% dos 
seus voos serão reduzidos 
no país, sendo que nesse 
percentual mais de 90% são 
de voos internacionais e 40% 

domésticos.
“Esse é um percentual 

definido pela empresa nessa 
primeira etapa, assim que 
soubemos da chegada no 
vírus, mas estamos traba-
lhando na definição exata de 
quais voos serão efetivamen-
te retirados e quais mantidos. 
Em abril  esse percentual 
pode mudar e tudo será re-

passado de forma oficial à 
Secretaria de Turismo”, frisou 
o Analista de Relações Insti-
tucionais na LATAM Airlines, 
Vinicius Azevedo Batista. 

O Grupo LATAM informou, 
ainda, que todos os passa-
geiros que possuem voos 
nacionais ou internacionais 
afetados podem reagendar 
seu voo gratuitamente até 31 

Participaram também da reunião a analista tributária da LATAM, Amanda 
Nonato Vieira, e a gestora de comunicação da Setur, Amanda Dutra Ramos.

de dezembro de 2020.
A conclusão do aeroporto 

de Barreirinhas, o imposto 
sobre o querosene, a Rota 
das Emoções e a Rota Amazô-
nia - que envolvem diversos 
estados com o objetivo co-
mum de comercialização de 
produtos turísticos - também 
foram abordados na video-
conferência.

BNB oferece condições especiais em seus 
financiamentos e negociações com os clientes

Os clientes do Banco do 
Nordeste, interessados em 
prorrogar empréstimos e fi-
nanciamentos ou contratar 
novos créditos, em condições 
diferenciadas, deverão procu-
rar seus gerentes de relaciona-
mento por telefone, e-mail ou 
via celular (WhatsApp) e fazer, 
se for o caso, o agendamento 
da visita à agência. As novas 
medidas de crédito foram 
anunciadas pelo Banco esta 
semana como forma de mini-
mizar os impactos causados 
na economia pelo novo Coro-
navírus. A medida emergencial 

tem como foco principal as 
micro e pequenas empresas. 
Será possível também prorro-
gar dívidas de outros portes de 
empreendimentos, atestada a 
necessidade financeira da em-
presa em função da situação 
econômica mundial, a exem-
plo do que vem se verificando 
com o setor de turismo.

O Banco está orientando 
seus clientes a utilizarem prio-
ritariamente os canais digitais 
colocados à disposição dos 
clientes via internet (www.
bnb.gov.br) ou via aplicativo 
no celular. 

PREVENÇÃO

Saiba como manter seus óculos desinfetados
Com a expansão da CO-

VID-19 no Brasil, é essencial 
que algumas medidas sejam 
tomadas para prevenir o con-
tágio e para buscar impedir a 
disseminação do vírus.

Além de adotar as medidas 
recomendadas pelo Ministério 
da Saúde e pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) - como 
lavar as mãos frequentemente 
por 20 segundos, não tocar o 
rosto com as mãos, cobrir a boca 
ao tossir e espirrar e, é claro, ficar 
em isolamento social quando 
possível -, é muito importante 
higienizar da forma correta um 
objeto essencial que está sem-
pre em nosso rosto: os nossos 

óculos. Se preocupando com a 
saúde de todos os brasileiros, a 
Óticas Carol dá dicas de como 
manter o acessório sempre 
limpo e esterilizado.

Os óculos podem ser um 
objeto de transmissão do vírus e, 
por isso, é imprescindível a limpe-
za de cada um deles no mínimo 
2 vezes por dia (de manhã e à 
tarde), ou após o contato com as 
mãos - caso não estejam limpas.

“Nesse momento, não re-
comendamos a limpeza dos 
óculos com os produtos nor-
malmente utilizados para esse 
fim, pois não garantem uma 
higienização completa. Da mes-
ma forma, não aconselhamos o 

uso de álcool, pois pode danifi-
cá-los, dependendo do material. 
Para limpeza das armações é 
recomendada uma solução de 
sabão neutro e água corrente, 
com um pano limpo. É uma 
receita muito simples com ele-
mentos que temos facilmente 
em casa”, explica Ronaldo Pe-
reira Junior, General Manager 
de Varejo da Luxottica no Brasil.

A solução pode ser arma-
zenada em potinhos de spray 
(borrifadores) e usados quando 
necessário.

Sobre a Óticas Carol     
A Óticas Carol é uma mar-

ca varejista no ramo óptico 
que foi fundada em 1997 e 

recentemente adquirida pelo 
Grupo Luxottica. Hoje é a maior 
rede de franquia ótica do Brasil 
atualmente com mais de 1.400 
lojas em todo o país. Sua missão 
é fornecer a melhor plataforma 
para o crescimento sustentável 
de seus franqueados, sempre 
em busca de encantar seus 
clientes com excelentes serviços 
e produtos ópticos. A visão da 
Óticas Carol é ver um mundo 
mais bonito transformando os 
óculos no principal acessório de 
moda e perpetuando um mo-
delo de negócios sustentável. 
Para saber mais sobre a Óticas 
Carol, visite www.oticascarol.
com.br. 

Governo e LATAM debatem adaptações na 
malha aérea durante pandemia do Covid-19

COMUNICADO

VICTOR EMANUEL ALVES DE LARA torna público que reque-

reu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais–SEMA, Protocolo nº. 44688/2020 a Renovação da 

Licença Única Ambiental  – ReLUA, para a atividade agrícola, na 

Fazenda Lara III, localizada no município de Urbano Santos/MA.

COMUNICADO

Carlos André Kreling, CPF n.º 219.339.600-00 torna públi-
co que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos - SEMA a Licença Ambiental Única - LAU 
para atividade mineral (Extração de cascalho ou seixo), na 
Fazenda Eldorado, localizada no município de Balsas/MA, 
conforme Processo nº 19120033836/2019 e E-Processo nº. 
279237/2019 (SIGLA).

Os shoppings da capital decidiram 
reduzir o horário de funcionamento

Apesar não existir nenhu-
ma confirmação de caso de 
coronavírus no Maranhão, os 
shoppings adotaram novo 
horário buscando colaborar 
com as medidas de preven-
ção e diminuir a circulação de 
pessoas.

A redução é importante, 
mas vale lembrar que shoppin-
gs são pontos de comércio que 
abrigam lojas, serviços e ativi-
dades que atendem às neces-
sidades das pessoas, inclusive 
as essenciais, como clínicas 

médicas, bancos, farmácias e 
supermercados, e é de gran-
de importância manter essas 
operações em funcionamento 
para atender a população.

Vale ressaltar que cinemas 
e academias, pelo menos as 
que estão abrigadas em sho-
ppings já estão fechados.

Atenção para alteração do 
horário de funcionamento: das 
12h às 20h. Uma demonstra-
ção de cuidado, solidariedade 
e atitude dos shoppings da ci-
dade, diante da situação atual

QUARENTENA

Revelo prevê aumento de 15% em vagas de tecnologia
A pandemia da Covid-19 

tem afetado os mais diversos 
setores da sociedade, entre-
tanto, em meio a novas formas 
de trabalho devido ao perío-
do de quarentena, a Revelo 
, maior HR tech da América 
Latina, prevê um aumento 
de 15% na procura de vagas 
de tecnologia e em posições 

nas quais as atividades que 
possam ser desenvolvidos de 
forma remota.

“Agora que as pessoas 
estão em quarentena, iden-
tificamos uma migração dos 
candidatos para a procura por 
funções e posições nas quais 
o trabalho possa ser realiza-
do sem ter que sair de casa”, 

pontua Lachlan de Crespigny, 
cofundador da Revelo.

Em meio às novas neces-
sidades das empresas, foi 
percebido que o número de 
agendamentos de entrevistas 
caíram cerca de 12% com 
a crise. Isso significa que os 
candidatos estão receben-
do menos convites dos RHs 

para participar de processos 
seletivos. A companhia conta 
ainda com uma ferramenta de 
navegação intuitiva para que 
os processos seletivos sejam 
desenvolvidos de forma 100% 
online. Isso inclui desde a 
busca por posições, passando 
por entrevistas e até mesmo o 
aceite de propostas.

FIEMA apresenta propostas ao governo estadual 
para atenuar a crise decorrente do coronavírus

A   Federação das Indús-
trias do Estado do Maranhão 
(FIEMA) encaminhou, na últi-
ma  sexta-feira (20), um con-
junto de 13 propostas de me-
didas nas áreas de tributação e 
normas regulatórias, voltadas 
para o enfrentamento e a 
atenuação dos efeitos da cri-
se econômica decorrente da 
pandemia da Covid-19, para 
o governador do estado Flávio 
Dino.

O presidente da FIEMA, 
Edilson Baldez, avalia que as 
dificuldades para produzir, 
geradas pela falta de insumos 
e pela falta de liquidez, com 

a queda nas vendas, pode-
rão levar diversas empresas 
eficientes à falência – o que, 
certamente, aumentará as 
consequências sociais e cená-
rio negativo da crise.

“Essa situação coloca em 
risco a sobrevivência do par-
que fabril e requer medidas 
necessárias para mitigar os 
prejuízos acumulados pela in-
dústria maranhense, principal-
mente as micros e pequenas 
empresas, afetadas pela queda 
drástica na produção e redu-
ção das receitas das empresas”, 
frisou o líder empresarial da 
indústria maranhense.

Ações conjuntas de combate à criminalidade 
são debatidas em reunião

“Vamos trabalhar juntos e com equilíbrio para coibir o crime no 
Maranhão”, afirmou Nicolau.

O procurador-geral de 
justiça, Eduardo Nicolau, 
reuniu-se na manhã desta 
terça-feira, 14, com o secre-
tário de estado de Segurança 
Pública, Jefferson Portela, e 
com o comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Pedro 
Ribeiro, para debater ações 
de combate à criminalidade e 
de reordenamento do espaço 
urbano.

O encontro foi realizado 
na sede da Polícia Militar, no 
Calhau, em São Luís, e teve a 
participação da corregedo-
ra-geral do MPMA, Themis 
Maria Pacheco de Carvalho, 
e do promotor de justiça de 
Controle Externo da Atividade 
Policial Cláudio Guimarães, co-
ordenador do Centro de Apoio 
Operacional Criminal.

Dentre os pontos de pauta, 
foram debatidos o combate à 
poluição sonora, uso adequa-
do do espaço urbano, fiscali-

zação de bares e lojas de con-
veniência e ações conjuntas 
entre o Ministério Público e o 
sistema de segurança pública 
para coibir ações criminosas.

“Vamos trabalhar juntos e 
com equilíbrio para coibir o 

crime no Maranhão”, afirmou 
Nicolau.

Ao agradecer a visita dos 
membros do Ministério Pú-
blico, o coronel Pedro Ribeiro 
destacou o diálogo entre as 
instituições com o objetivo co-

O Banco do Nordeste dis-
põe de R$ 3,5 bilhões para 
aplicar, no segmento de agri-
cultura familiar, por meio do 
Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf ). Incluído no 
Plano Safra 2020-2021, o valor 
deve ser aplicado em 570 mil 
contratações. 

Os recursos representam 
crescimento de 7,6% em re-
lação ao volume aplicado na 
agricultura familiar no período 
2019-2020 (R$ 3,2 bilhões) e 
de 5,16% na quantidade de 
operações (541,9 mil con-
tratações) que beneficiaram 
agricultores familiares dos 
nove estados da Região e do 
norte de Minas Gerais e do 
Espírito Santo.

Os financiamentos no âm-
bito do Pronaf, destinados a 
investimento e custeio, têm 
taxas de juros que variam 
de 2,75% a 4% ao ano. Os 
produtores, a exemplo de 
assentados da reforma agrária 
e de beneficiários do Crédito 

AGRICULTURA

Banco do Nordeste disponibiliza 
R$ 3,5 bilhões para agricultura familiar

Fundiário e Menor Renda, 
enquadrados no Grupo B do 
programa, terão taxa de 0,5% 
ao ano e bônus de adimplên-
cia de até 40%.

Para o Maranhão, onde o 
Banco do Nordeste investiu 
no segmento, no período 
2019-2020, R$ 341,1 milhões, 
correspondentes a 54 mil ope-
rações, o orçamento previsto 
para 2020-2021 é da ordem de 
R$ 378 milhões, equivalentes a 
um total estimado de 56,8 mil 
operações.

Novidades
Os agricultores familiares 

serão beneficiados, no Plano 
Safra 2020-2021, com a ele-
vação de R$ 15 mil para R$ 20 
mil no limite por operação, no 
caso de clientes atendidos no 
âmbito do Programa Nacional 
de Microcrédito Produtivo 
Orientado (PNMPO). Já o limite 
de endividamento passou de 
R$ 30 mil para R$ 40 mil.

Por meio do Pronaf, os 
agricultores familiares tam-
bém poderão financiar ativi-

dades de assistência técnica 
e extensão rural (Ater), de 
forma isolada, e os filhos ou 
filhas de agricultores familia-
res que possuam Declaração 
de Aptidão ao Pronaf (DAP) 
terão acesso ao crédito para 
financiamento e reforma de 
casas rurais no limite de até 
R$ 50 mil.

O limite de Cobertura do 
Programa de Garantia de 
Preços para a Agricultura Fa-
miliar (PGPAF) relativamente 
aos custeios foi ampliado de 
R$ 3,5 mil para R$ 5 mil, e os 
investimentos de R$ 1,5 mil 
para R$ 2 mil, por mutuário, 
garantindo às famílias que 
acessam o Pronaf desconto 
no pagamento do financia-
mento. A medida configura 
bônus, para quando os pre-
ços no mercado estiverem 
abaixo do preço garantido 
pelo programa e definido com 
base no custo de produção.

Nos investimentos coleti-
vos para atividades específicas 
de suinocultura, avicultura, 

aquicultura, carcinicultura e 
fruticultura, o limite de finan-
ciamento por beneficiário por 
ano agrícola passou de R$ 165 
mil para R$ 339 mil.

Pronaf Bioconomia
O Plano Safra 2020-2021 

criou, ainda, o Pronaf Bioco-
nomia para financiar custeio 
e investimentos voltados para 
sistemas produtivos de explo-
ração extrativista e de produ-
tos de sociobiodiversidade 
ecologicamente sustentável, 
bem como sistemas produ-
tivos de ervas medicinais, 
aromáticas e condimentares, 
de produtores artesanais e da 
exploração de turismo rural. As 
taxas de juros nessa modalida-
de são de 2,75%.

O Banco do Nordeste in-
vestirá no Plano Safra 2020-
2021, em todos os segmentos, 
R$ 8,26 bilhões, valor que 
representa incremento de 
6% em relação ao orçamento 
disponibilizado pelo Governo 
Federal para o BNB no Plano 
Safra 2019-2020.

mum de defender a população 
maranhense. “Estamos abertos 
ao diálogo e disponíveis para o 
trabalho conjunto para garan-
tir a segurança aos cidadãos”.

Redação e foto: Johelton 
Gomes (CCOM-MPMA)

Número de recuperados já é 4 vezes 
maior que o de casos ativos no Maranhão

O número de pessoas re-

cuperadas do coronavírus no 

Maranhão já é quatro vezes 

maior que o de casos ativos, 

ou seja, de pessoas que ainda 

têm a doença.

De acordo com o mais 

recente boletim da Secretaria 

de Estado da Saúde, 78.984 

pessoas estão recuperadas 

da Covid-19. Já os casos ativos 

somam 18.345.

Os casos ativos seguem 

estáveis no Maranhão, refor-

çando a avaliação feita pelas 

autoridades de saúde de que 

a situação do coronavírus 

pode ser resumida pelas pa-

lavras estabilidade e alerta.

Até agora, foram feitos 

211.264 testes no Maranhão, 

sendo 90% pela rede pública 

e 10% pela rede privada.

A ocupação de leitos re-

servados para coronavírus 

segue considerada baixa no 

estado. A taxa de ocupação 

de leitos de UTI é de 62%. A 

de leitos clínicos, de 29%. Es-

ses dados também reforçam 

o quadro de estabilidade no 

Maranhão.

A taxa de letalidade no 

Maranhão (2,53%) se man-

tém abaixo da média nacional 

(3,86%), como vem acontecen-

do desde o início da pandemia.

Atendimento

Um dos 79 mil que ti-

veram alta do coronavírus 

no Maranhão foi Francisco 

Luiz de França, 73 anos, que 

ficou 21 dias internado no 

Hospital Dr. Genésio Rêgo, 

em São Luís.

“Aqui tive o melhor atendi-

mento possível, fui muito bem 

tratado por todos os funcio-

nários, do médico ao zelador. 

Hospital público com atendi-

mento como esse eu nunca 

vi, supera inclusive alguns 

hospitais particulares pelos 

quais eu já passei”, afirmou.

“Os funcionários têm mui-

to cuidado com os pacientes 

e trabalham felizes. Basta nos 

mexermos na cama que eles 

logo vêm perguntar o que es-

tamos sentindo”, acrescentou.

COMUNICADO

REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

A DIMENSÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, torna 
público que requereu da Secretaria Municipal do Ambiente 
- SEMAM, a Licença Prévia para construção do Condomínio 
Torres do Sol Residence, localizado na Rua Dep. Jairzinho, Sn, 
Maiobinha, em São José de Ribamar/MA.

COMUNICADO

TRANSPORTE PREMIUM LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob 
o Nº 10.544.341/0001-81, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAM, a RENOVA-
ÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, para atividade de Transporte 
rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo, inter-
municipal em região metropolitana, localizada na Rua B Nº 
19, Loteamento Saramanta, bairro Maiobinha em São José de 
Ribamar (MA), conforme Processo SEMAM 351/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO – 003/2020 -CPL - A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃ0 – PORTARIA 003/2020 de 
janeiro de 2020. A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São 
Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, 
Decreto n.º 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 
8.666/93 e suas alterações posteriores, e conforme MP 926, ART. 4º 
-G § 1º,  licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço por lote e apuração por ítem, que tem por objeto contratação 
de empresa para fornecimento de EPIS de interesse da secretaria 
Municipal de Educação de São Bernardo/MA, o certame se realizará 
no dia 22 de julho de 2020, ás 09:00 horas (horário de Brasília), através 
do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pela Pregoeira des-
ta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Avenida Luís Domingues, 95, Centro, São Bernardo - MA. 
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do 
Portal de Compras Públicas – endereço https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço 
e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs


