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CASOS

conﬁrmados do novo
coronavírus no estado
do Maranhão

Hoje à noite

ÓBITOS

já conﬁrmados por
Covid-19 desde o início
da pandemia

ENSINO MÉDIO

Aula presencial do 3º ano
retorna dia 10 de agosto
De acordo com Portaria da Seduc, escolas estaduais reabrirão de maneira
gradativa, com retorno de equipes administrativas e professores, dia 31 de julho.

Roseana
debate
eleições em
live com
Roberto Costa
Ex-governadora do estado demonstra que vai participar ativamente dos debates internos do seu
partido, o MDB, sobre a disputa eleitoral deste ano. POLÍTICA 2

GERAL 7

Entrevista

UTI para Covid-19

Testes em humanos

Maranhão tem
mais 238 novos
leitos habilitados

Vacina de Oxford
para Covid-19
é promissora
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De Jesus

Espaço deteriorado

Duarte Júnior
diz estar
preparado
para essa
nova eleição
Pré-candidato pelo Republicanos,
ele fala sobre o posicionamento do
governador Flávio Dino sobre seu
projeto político rumo à Prefeitura de
São Luís. POLÍTICA 3
Licitação para reforma e ampliação do posto salva-vidas da Praia do Olho d’Água, na área de prolongamento da Avenida
Litorânea, ocorrerá dia 28 deste mês, segundo a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB). GERAL 6

Alternativo
Divulgação
Paulo Soares

Contra a gripe

Mais de 1,7 milhão
de doses da vacina
aplicadas no estado
GERAL 6

“Posto Seguro”

Economista
ministrará
palestra sobre
o pós-pandemia
no mundo

Operação aborda
mais de 90 veículos
na Grande Ilha
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Sol e aumento de
nuvens de manhã.
Pancadas de chuva à
tarde. À noite o
tempo fica aberto.

TÁBUA
DE MARÉS

Declaração de Dino sobre
frente ampla em nada
favorece a candidatura de
Rubens Júnior. POLÍTICA 3
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Cidade maranhense com maior cobertura da vacinação foi Brejo de Areia, com 137,91%
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Seis assassinatos são
registrados no interior
durante fim de semana
Um dos casos ocorreu na cidade de Santa Rita, onde Adailton César Colins, de
21 anos, foi assassinado a tiros, pelo próprio tio, após uma discussão banal
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

S

eis pessoas foram assassinadas a tiros ou por arma
branca no interior do estado durante este último fim
de semana. Um dos casos ocorreu
no bairro Gonçalo, em Santa Rita,
no domingo (19), e a vítima foi identificada como Adailton César Colins,
de 21 anos. A polícia informou que
o suspeito do crime é o próprio tio
da vítima, nome não revelado, que
até esta segunda-feir (20), não havia sido preso.
O caso está sendo investigado pela equipe da delegacia dessa cidade.
Ainda segundo a polícia, a vítima passou o sábado, 18, ingerido bebida alcoólica e durante a madrugada de domingo (19), discutiu com o tio.
No decorrer da discussão, Adailton César foi alvejado e veio a falecer
ainda no local e uma outra pessoa,
que presenciou o crime acabou sendo baleada no braço, mas, de acordo com a polícia, foi levada para o
hospital e não corre risco de morte.
Após o ato criminoso, o suspeito tomou rumo ignorado.
Em Itapecuru-Mirim, no último
dia 19, foi assassinado também a tiros Marcelo Sousa Oliveira, de 23
anos. A polícia informou que a vítima foi abordada quando voltava da
residência da namorada, no bairro
DER. Ele foi baleado e morto por
não ter entregue o celular para os
bandidos, segundo a polícia.
O jovem morreu no local. O corpo foi removido para o hospital da
cidade para ser autopsiado e, na manhã de domingo (19), foi liberado para os familiares. Guarnições da Polícia Militar realizaram rondas na localidade, mas não conseguiram

Adailton César Colins, de 21 anos, foi assassinado pelo próprio tio durante uma discussão, em Santa Rita

prender os criminosos.
Execuções
Duas pessoas foram executadas em
Imperatriz no decorrer deste fim de
semana. A onda de criminalidade começou ainda no sábado (18), com o
assassinato de Denner Alves Teodoro, de 20 anos. Segundo a polícia, a
vítima levou dois tiros de espingarda, no Parque Alvorada, desferidos
por um homem não identificado.
A vítima chegou a ser levada para o Hospital Municipal de Imperatriz (HMI), mas morreu antes de ser
submetido a tratamento cirúrgico. A
polícia ainda informou que a morte
de Denner Alves pode ter relação
com uma guerra entre facções criminosas. Ele era suspeito de um homicídio ocorrido na cidade.
No domingo (19), ocorreu a morte de Adriano da Conceição, idade
não revelada. De acordo com a polícia, a vítima foi baleada e morreu

sentada na porta de sua residência,
localizada no Parque Amazonas. Os
suspeitos desse crime fugiram em
uma motocicleta, de marca e placa
não identificadas. A Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoas está investigando o caso.
Na capital
A equipe da Superintendência de Homicídio e Proteção a Pessoas (SHPP)
está investigando o assassinato de
William Leal Rodrigues, de 19 anos.
De acordo com a polícia, no sábado (18), ele chegou com um amigo, nome não revelado, ao bar do
seu avô, no Canto da Fabril. Na manhã do dia seguinte, o jovem foi encontrado morto com marca de tiros
e os policiais estiveram no local como ainda peritos do Instituto de Criminalística (Icrim). O corpo da vítima foi removido para o Instituto
Médico Legal (IML), no Bacanga,
para ser autopsiado. 

SAIBA MAIS

Mais mortes
No sábado (18), na Vila
Isamara, em Chapadinha, foi
assassinado um jovem,
nome não revelado. A
polícia informou que a
vítima foi golpeada com
uma faca no peito durante
uma discussão com um
outro jovem, não
identificado.
A polícia também está
investigando a morte de um
jovem, identificado apenas
como Marcos, de 22 anos,
em Coroatá. O corpo dele foi
achado boiando no rio
Itapecuru, com sinais de
violência.
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Polícia continua
investigação de
duplo assassinato
Suspeitos pelas mortes dos país de deputado
têm prisões preventivas solicitadas pela polícia
A polícia solicitou ao Poder Judiciário a prisão temporária de Alessandra Nascimento, Jeferson Silva da
Costa e Elielson Cardoso Paiva, que
foram presos em flagrante pelo roubo e assassinato dos pais do deputado federal Cleber Verde. De acordo
com a polícia, Jesuíno Cordeiro Mendes e Maria Graça Cordeiro Mendes
foram assassinados de forma brutal
dentro da sua fazenda, no último dia
14, na zona rural de Turiaçu.
O superintendente da Polícia Civil do Interior, delegado Guilherme
Campelo, declarou que já foram pedidas as prisões dos acusados por 30
dias, que podem ser prorrogados, e
ele não descarta a possibilidade de
haver mais pessoas envolvidas nessa empreitada criminosa.
O secretário de Segurança Públi-

ca, Jefferson Portela, declarou ontem
em entrevista à RádioMirante AM
que Alessandra Nascimento e Jeferson Silva foram presos durante uma
perseguição continuada, no último
dia 18, no povoado Veloso, zona rural de Turilândia.
O casal foi ouvido pela Polícia Civil e eles negaram participação direta no crime. “O depoimento deles
foi muito contraditório. Nos autos
do inquérito policial há diversos elementos de prova, inclusive, testemunhal que apontam a participação desse casal nesse crime bárbaro”, disse Portela.
Campelo ainda informou que na
sexta-feira (17), foi localizado e preso outro suspeito, Elielson Cardoso
Paiva, em uma residência, no Araçagi, em São José de Ribamar. 

Preso no centro de
São Luís acusado
de assassinatos
Detido é suspeito de assassinato em São Paulo, na
Grande Ilha e em Penalva, no interior do Maranhão
Acusado de assassinatos em São Paulo, Penalva e na Grande Ilha foi preso na tarde de ontem pela Polícia Civil nas proximidades do Terminal da
Integração da Praia Grande.
A polícia informou que o criminoso, quando foi abordado, estava
em companhia de uma mulher, nome não revelado, em frente ao terminal. Ele admitiu que estava na capital maranhense há dois meses e tinha ciência que era investigado pela
Polícia Civil paulista pelo crime de
homicídio doloso.
Ainda segundo a polícia, havia um

mandado de prisão em aberto em
desfavor do criminoso pela comarca
de São Benedito do Rio Preto, em São
Paulo. Ele é suspeito de ter assassinado um homem, que era seu parceiro de crime, nessa cidade. Também havia um outro mandado de
prisão expedido pela comarca de Penalva pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte).
O criminoso ainda é acusado de
ter assassinado Pedro Antônio Oliveira dos Santos, Paula Ferraz, de 27
anos, no último dia 16, na Vila Cafeteira, na Grande Ilha. 

Mundo

Teste de vacina contra
a Covid-19 é promissor

Altemar Alcantara/Semcom

Vacina, que está sendo produzida pela AstraZeneca e pela Universidade de
Oxford, teve boa resposta imunológica em seu primeiro teste em humanos
Andrew Parsons / nº 10 Downing Street

LONDRES
Uma vacina experimental contra
a Covid-19 que está sendo desenvolvida pela AstraZeneca e pela
Universidade de Oxford produziu
uma resposta imunológica em testes clínicos de estágio inicial, mostraram dados do ensaio nesta segunda-feira (20), o que mantém a
esperança de que possa ser usada
até o final do ano.
A vacina chamada AZD1222 foi
descrita pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) como a principal
candidata de uma disputa global
para deter uma pandemia que já
matou mais de 600 mil pessoas.
Mais de 150 vacinas em potencial
estão em estágios variados de desenvolvimento. A farmacêutica
norte-americana Pfizer e a chinesa
CanSino Biologics também relataram reações positivas de suas candidatas nesta segunda-feira.
A vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford não apresentou
efeito colateral grave e provocou reações imunes com anticorpos e células T, de acordo com resultados de
testes publicados na revista médica

Primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, elogiou o avanço da vacina

The Lancet, e a melhor resposta foi
vista em pessoas que receberam
duas doses.
Notícia positiva
O primeiro-ministro do Reino Unido,
Boris Johnson, cujo governo ajudou
a financiar o projeto, classificou os
resultados como uma “notícia muito
positiva”, mas os pesquisadores alertaram que o projeto ainda está em

um estágio inicial.
“Ainda há muito trabalho a
ser feito antes de podermos
confirmar se nossa vacina ajudará a administrar a pandemia
de Covid-19”, disse a pesquisadora Sarah Gilbert, que trabalha
no desenvolvimento da vacina.
“Ainda não sabemos quão forte
precisa ser a reação imune que provocamos para proteger efetivamente

contra a infecção de Sars-CoV-2”,
acrescentou.
Acordo com governos
A AstraZeneca assinou acordos com
governos de todo o mundo, inclusive
o Brasil, para fornecer a vacina caso
ela se mostre eficiente e obtenha
aprovação regulatória. A empresa
disse que não buscará lucrar com a
vacina durante a pandemia.
As ações da AstraZeneca subiram
10%, mas depois perderam a maior
parte desse ganho e fecharam o pregão com alta de 1,45%.
A AZD1222 foi desenvolvida por
Oxford e licenciada para a AstraZeneca, que já a submeteu a testes de
estágio final de larga escala em alguns países para averiguar sua eficiência, com participação do Brasil.
Os resultados do teste mostraram
uma reação imunológica mais forte
em 10 pessoas que receberam uma
dose extra da vacina depois de 28
dias, ecoando um teste com porcos.
O teste incluiu 1.077 adultos saudáveis de 18 a 55 anos sem histórico
de Covid-19. Pesquisadores disseram que a vacina provocou efeitos
colaterais brandos. 

Médico durante exames em comunidade indígena em Manaus

Povos indígenas estão
em risco por causa da
Covid-19, alerta OMS
Comunidades indígenas estão particularmente
vulneráveis à pandemia, alertou diretor-geral
GENEBRA
As comunidades indígenas, que
somam meio milhão de pessoas
em todo o mundo, estão particularmente vulneráveis à pandemia de coronavírus devido a
condições de vida precárias,
alertou a Organização Mundial
da Saúde (OMS) nesta segundafeira (20).
O diretor geral da OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, disse que
em 6 de julho havia mais de 70.000
casos contabilizados de Covid-19
entre povos indígenas nas Américas,
com mais de 2.000 mortes.

Tedros Adhanom Ghebreyesus
pediu às nações que tomem todas as
precauções de saúde necessárias,
com ênfase especial no rastreio de
contatos, para tentar conter a propagação da Covid-19.
“Não podemos esperar uma vacina. Temos que salvar vidas agora”,
disse ele em uma entrevista coletiva
pela internet da sede da agência da
ONU em Genebra.
As infecções globais pela Covid19 alcançaram mais de 14,5 milhões,
de acordo com uma contagem da
agência de notícias Reuters, com
mais de 600.000 mortes causadas
pelo novo coronavírus. 
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Seduc define protocolo
para volta às aulas na
rede estadual em agosto
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Divulgação

Escolas retomarão atividades presenciais de maneira gradativa, com retorno
das equipes administrativas e de professores de 31 de julho a 7 de agosto

A

Secretaria de Estado da
Educação divulgou, nesta
segunda-feira (20), a portaria que regulamenta as
diretrizes pedagógicas que serão
adotadas para retomada das aulas
presenciais nas escolas ligadas à
rede pública estadual. De acordo
com o documento, as escolas voltarão a reabrir suas portas de maneira gradativa, com o retorno de
equipes administrativas e professores, a partir do dia 31 de julho.
Para estudantes, a previsão é que
somente os que cursam a 3ª série
do Ensino Médio retornem às atividades presenciais, a partir do dia
10 de agosto.
O secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, esclarece
que as diretrizes da portaria seguem
o último decreto governamental,
que autoriza que as atividades presenciais sejam retomadas nas escolas, a partir de agosto.
“Estamos trabalhando com a
avaliação das autoridades sanitárias, e caso os índices epidemiológicos permaneçam favoráveis,
as atividades presenciais nas escolas da rede pública estadual voltarão de forma gradual, dividida
em diversas fases. Primeiramente,
retornarão os professores, equipes
administrativas e pedagógicas, e,
por último, os estudantes, que
terão seu retorno de forma escalonada. Voltaremos com estudantes da 3ª série do Ensino Médio, a
partir do dia 10 de agosto. E seguiremos observando as avaliações das autoridades sanitárias
para definir novos passos na liberação de estudantes de novas séries”, declarou o secretário.
A retomada das atividades presenciais seguirá medidas que

Divulgação

Programa visa atrair e desenvolver universitários negros no mercado

Ambev seleciona
estagiários negros
com vagas no MA
Serão recrutados 80 candidatos em todo o país;
há oportunidades para a unidade de São Luís

Volta das atividades escolares presenciais na rede estadual está prevista para 10 de agosto, gradativamente

serão adotadas, para evitar aglomerações nas escolas. Uma delas
é a adoção do ensino híbrido, que
integra o uso sincronizado de atividades pedagógicas realizadas de
forma presencial e não presencial.
Os estudantes de cada escola
serão distribuídos em dois grupos,
que deverão ser alternados semanalmente, enquanto um grupo estiver em atividade presencial escola,
o outro permanecerá em casa, executando atividades remotas passadas pelos professores, com o uso de
recursos diversos.As diretrizes para
a retomada gradativa das atividades
presenciais nas unidades de ensino
vêm sendo discutidas, rotineiramente, pela Seduc com representantes das mais diversas entidades
e instituições ligadas à educação.
Acolhimento e diagnóstico
Ainda entre as medidas previstas
para retomada das aulas presenciais

nas escolas da rede pública estadual,
serão realizadas atividades de acolhimento, obedecendo as medidas
de segurança, que ajudem estudantes, professores e todos profissionais da escola a lidar com as
dores emocionais e os aprendizados ocorridos no período de reclusão social. A rede também realizará
a busca ativa dos estudantes que
não retornarem e que não tenham
participado das atividades à distância, como forma de diminuir a
evasão escolar em decorrência da
pandemia.
“Queremos fazer o máximo possível, para diminuir a evasão escolar, que já era um desafio muito
grande no país e agora em tempos
de pandemia precisamos ter um
olhar mais atencioso ainda para
essa questão, para garantir que não
perderemos nossos estudantes”,
destacou Felipe Camarão.
Outra medida que será adotada

pela rede estadual é a aplicação de
uma avaliação diagnóstica, que será
feito em parceria com o Centro de
Políticas Públicas e Avaliação da
Educação da Universidade Federal
de Juiz de Fora (CAED/UFJF). “A
avaliação também será ofertada às
redes municipais que desejarem
(sem custo), de forma que possamos traçar os próximos passos póspandemia e todos os estudantes
sejam atendidos”, finalizou.tário.

MAIS
Previsão de datas
31 de julho a 7 de agosto – docentes, equipe administrativa
e pedagógica das unidades de
ensino;
10 de agosto – estudantes da
3ª série do Ensino Médio.

A Ambev acaba de anunciar a segunda edição do Representa, seu
programa de estágio focado em
atrair e desenvolver universitários
negros. As inscrições foram abertas ontem. São mais de 80 vagas
distribuídas pelas operações da
companhia na área de vendas, nas
cervejarias e no centro de serviços
compartilhados (CSC).
O processo de seleção do Representa é focado nas histórias de
vida dos candidatos e, por isso, não
exige conhecimento técnico prévio para nenhuma das áreas e nem
experiência profissional anterior.
Conhecimento e fluência em língua inglesa também não são exigidos e todos os cursos de bacharelado e licenciatura são aceitos.
Os candidatos aprovados terão
curso de inglês e programa de
mentoria com líderes da empresa
para desenvolvimento de trilha de
carreira, bolsa auxílio, salário extra
no primeiro mês de trabalho, vale
refeição ou alimentação e vale
transporte.
Criado em 2019 como um piloto, quando 10 estagiários e estagiárias foram contratados para trabalharem na sede da Ambev em

São Paulo, o Representa nasceu
para ampliar a representatividade
de pessoas negras nos processos
seletivos e nas contratações, um
problema estrutural no Brasil.
“Sabemos que ainda temos um
longo caminho pela frente quando
falamos da inclusão da diversidade
étnica e racial na companhia, por
isso, assumimos o compromisso
de encontrar meios de acelerar
essa mudança tão necessária, e um
dos caminhos foi a criação e agora
a expansão do Representa”, afirma
Renato Biava, diretor de Gente e
Gestão da Cervejaria Ambev.
As oportunidades estão nas cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Jaguariúna (SP), Jacareí
(SP), Rio de Janeiro (RJ), Campo
Grande (RJ), Contagem (MG), Sete
Alagoas (MG), Curitiba (PR), Ponta
Grossa (PR), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Anápolis (GO), Manaus
(AM), Fortaleza (CE), São Luís
(MA), Salvador (BA), Camaçari (BA)
e Aquiraz (CE) e as inscrições poderão ser feitas até o dia 14 de
agosto pelo link. 

Íntegra em oestadoma.com/488835

Lei seca: mais de 90
veículos foram abordados
na Grande Ilha no fim de
semana
CIDADES 2

cidade@mirante.com.br
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Maranhão tem novos leitos
habilitados e recebe 241
ventiladores pulmonares
Do total de ventiladores pulmonares recebidos pelo Maranhão, 95 foram destinados ao
estado e 146 aos municípios; distribuição dos equipamentos é pactuada com o Conass
Divulgação

novo coronavírus continua deixando vítimas no
Brasil, com uma média
de 1.055 mortes por dia,
apesar da estabilidade no número
de casos. Uma das esperanças é a
vacina produzida por um laboratório chinês, que chegou ao país nessa
segunda-feira (20), para ser testada.
No Maranhão, já há 106.325 notificações da Covid-19, com registro de
2.708 óbitos, segundo boletim deste
domingo. Ao estado, o Ministério da
Saúde (MS) habilitou mais 238 leitos de Unidade de Terapia Intensiva
(UTI). Além disso, enviou mais 241
ventiladores pulmonares, com o objetivo de reforçar o combate e prevenção à doença.
De acordo com o Ministério da
Saúde, a distribuição dos equipamentos é pactuada com o Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (Conass), que é uma entidade
de direito privado, sem fins lucrativos, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), que nasceu a partir do
movimento social em prol da saúde
pública. Além disso, levou em consideração a estrutura para instalação e equipes especializadas para
operá-los. Do total de ventiladores
pulmonares recebidos pelo Maranhão, 95 foram destinados ao estado e 146 aos municípios.
Com relação à quantidade de
equipamentos enviados às unidades da federação, o Maranhão
ficou em 13º lugar. Em primeiro,
ficou o Rio de Janeiro, que recebeu
950 ventiladores pulmonares. Na
sequência, aparecem São Paulo,
com 787; Minas Gerais, com 551;
Paraná, com 534; Bahia, com 415;
Goiás, com 413; Pará, com 409; Rio
Grande do Sul, com 400; Paraíba,
com 285; Rio Grande do Norte,
com 274; Ceará, com 268, e Distrito
Federal, com 250.
Depois do Maranhão, vêm Amazonas, com 222; Mato Grosso, com
216; Rondônia, com 216; Pernambuco, com 195; Alagoas, com 185;
Roraima, com 160; Espírito Santo,
com 155; Mato Grosso do Sul, com
155; Acre, com 150; Amapá, com
125; Sergipe, com 120; Tocantins,
com 115; Piauí, com 105, e Santa

país, incluindo as capitais.
“O pedido de habilitação para o
custeio dos leitos Covid-19 é feito
pelas secretarias estaduais ou municipais de saúde, que garantem a
estrutura necessária para o funcionamento dos leitos. O Ministério da
Saúde, por sua vez, realiza o repasse
de recursos destinados à manutenção dos serviços por 90 dias ou enquanto houver necessidade de
apoio federal devido à pandemia”,
pontuou o órgão federal.

O

local de embarque e desembarque
de passageiros a receber a equipe de
imunização foi o Terminal da Praia
Grande (Beira-Mar). Nesta terçafeira (21), das 8h30 às 16h, as equipes estarão disponíveis no Terminal
da Cohab (Avenida Jerônimo de Albuquerque). A vacinação em postos
volantes nos terminais prossegue
até quinta-feira (23) .
No primeiro dia, mais de 500 pessoas receberam as doses. Sob orientação do Ministério da Saúde (MS),
foram vacinados de forma prioritária os adultos entre 20 e 49 anos que
não foram vacinados ou que não receberam o reforço do sarampo. Em
obediência às regras sanitárias, funcionários da Semus - em colaboração com os servidores do terminal cuidaram da organização da fila,
priorizando o distanciamento.
Apenas usuários com máscaras
e, de preferência, com a carteira de
vacinação foram protegidos. Tam-

bém havia álcool em gel para a imunização das mãos dos vacinadores
e população adulta que recebeu as
doses. "Desta forma, com proteção
e, principalmente, facilidade no
acesso, a população está ainda mais
protegida diante desta doença perigosa", disse o secretário de Saúde de
São Luís, Lula Fylho, que esteve pessoalmente no local acompanhando
a atividade.
A Semus reforça ainda que somente doses contra o sarampo estão
disponíveis. Além do trabalho itinerante nos terminais, as doses contra
o sarampo podem ser encontradas
em 52 postos de saúde e em três escolas da cidade. Até sexta-feira (17)
haviam sido aplicadas cerca de 13
mil doses. A campanha segue até o
dia 31 de agosto.
O sarampo é considerado pelo
Ministério da Saúde (MS) uma
doença infecciosa grave, causada
por um vírus. 

RESPIRADORES
foram enviados
com objetivo de
reforçar o combate
e prevenção à
Covid-19

CORONAVÍRUS NO MARANHÃO
Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria
de Estado da Saúde (SES) na noite de domingo (19), já foram
registrados mais de 106 mil casos confirmados do novo
coronavírus no Maranhão, com 12.660 casos ativos. Dentro
dessa estatística, 12.028 pessoas estão em isolamento
domiciliar, medida de prevenção que tem como foco o
distanciamento para evitar a propagação da doença. Outras
365 estão internadas em enfermaria. E 267 estão em
situação mais grave, pois encontram-se em UTI.

Catarina, com 98. “As entregas
levam em conta a capacidade instalada da rede de assistência em
saúde pública, principalmente nos
locais onde a transmissão está se
dando em maior velocidade. A
aquisição destes equipamentos é
de responsabilidade dos estados e
municípios. Mas, diante do cenário de emergência em saúde pública por conta da pandemia do coronavírus, o Ministério da Saúde
utilizou o seu poder de compra em

Terminais de ônibus
têm postos de vacinação
contra o sarampo

apoio irrestrito aos gestores locais
do SUS”, frisou o órgão.
Conforme o MS, a compra e distribuição têm como foco o auxílio
no atendimento aos pacientes com
Covid-19. O Ministério informou
que a ação tem ocorrido seguindo
a capacidade de produção da indústria nacional, que depende de
algumas peças importadas.
Leitos habilitados
Além da distribuição dos ventilado-

Com relação aos novos casos da Covid-19 no estado, 95
foram registrados na Grande Ilha (São Luís, São José de
Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa), 1 em Imperatriz e 137
nas demais regiões do interior maranhense. Os mais
recentes óbitos decorrentes do novo coronavírus ocorreram
em Zé Doca, Santa Rita, São João do Caru, Bom Jesus das
Selvas, Pedreiras, Urbano Santos, Vitorino Freire, Duque
Bacelar, São José de Ribamar, Tuntum, Imperatriz, Timon,
Pinheiro, Santa Inês e na capital.

res pulmonares, foram habilitados
pelo governo federal, na semana
passada, 1.297 leitos de UTI no Brasil, para o tratamento exclusivo de
pacientes graves ou gravíssimos com
diagnóstico de Covid-19. Para o Maranhão, houve a disposição de 238,
com R$ 34 milhões em recursos, que
foram repassados no ato da publicação das portarias que autorizam
as habilitações dos leitos no Diário
Oficial da União, de acordo com informações do Ministério da Saúde.

Divulgação

Público prioritário é de adultos entre 20 e 49
anos, que não foram vacinados contra a doença
A vacinação contra o sarampo em
terminais de integração de São Luís
foi iniciada nesta segunda-feira (20),

Em outros estados, o número de
leitos habilitados foi maior, como
em São Paulo, que teve 2.036; Minas
Gerais, que teve 994; Rio de Janeiro,
que teve 762; e Rio Grande do Sul,
que teve 697. Conforme o MS, os
gestores das unidades federativas e
municípios contemplados recebem
o valor antes mesmo da ocupação
do leito. A medida tem como objetivo o fortalecimento do Sistema
Único de Saúde (SUS) e leva atendimento para todos os lugares do

Insumos para o estado
Apesar da distribuição de ventiladores e habilitação dos leitos de UTI,
não foi a primeira vez que o Maranhão recebeu ajuda do governo federal para combater a pandemia da
Covid-19, por meio da entrega de
equipamentos e outros materiais.
Em abril deste ano, por exemplo, o
estado recebeu 1.498.794 milhão de
insumos, incluindo luvas para procedimentos não cirúrgicos, kit de
teste rápido e avental. Dentre os materiais, a maior quantidade foi de
máscaras cirúrgicas, totalizando
522.500.
Conforme o Mapa dos Insumos
Estratégicos, elaborado pelo Ministério da Saúde, ao Maranhão foram
destinados 24.500 aventais, 5.904
exemplares de álcool etílico, 14.400
kits de teste rápido, 506.000 luvas
para procedimento não cirúrgico,
522.500 máscaras cirúrgicas, 7.000
máscaras N-95, 416.600 sapatilhas
e toucas hospitalares e 1.890 óculos
de proteção. Importante dizer que
a máscara N-95 também é chamada
de PFF2, sendo capaz de garantir
proteção em dois sentidos, porque
tem um filtro de ar que bloqueia
pelo menos 95% das partículas em
suspensão e ajuda na defesa contra
doenças por transmissão aérea,
como o coronavírus.
Na época, o MS disse que a intenção era garantir a proteção dos
profissionais que trabalham na área
da saúde, que estão na “linha de
frente” no combate ao novo coronavírus, uma vez que trabalham em
ambientes considerados propícios
para a disseminação da Covid-19,
devido à quantidade de pacientes
que chegam aos hospitais. 

em uma ação da Prefeitura de São
Luís, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus). O primeiro

Vacinação aconteceu em posto volante no Terminal da Praia Grande

Presidente da Famem propõe ações
conjuntas com o MPMA
Publicado em 20 de julho de 2020

Em visita institucional realizada nesta segunda-feira, 20, pelo presidente da Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão (Famem) e prefeito de Barra do Corda, Eric Costa, ao
procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, na sede do Ministério Público do Maranhão, foi
debatida uma pauta de ações a serem desenvolvidas em parceria.
“Buscamos o diálogo para resolver os impasses. Quero registrar nosso interesse em nos
aproximar mais ainda do Ministério Público”, afirmou Eric Costa.
Ele sugeriu a realização de um treinamento, após o resultado das eleições municipais, para
instruir os novos prefeitos e suas equipes sobre os trâmites de licitações e outras questões
fiscais.
“Fico muito satisfeito com esse entendimento pelo caminho do diálogo. O Ministério Público está
de portas abertas, inclusive, neste pleito, por meio da Escola Superior”, destacou Eduardo
Nicolau.
Também participaram do evento o assessor jurídico da Famem, Ilan Kelson; além dos promotores
de justiça Carlos Henrique Vieira (Secretaria de Planejamento e Gestão), Joaquim Ribeiro Júnior
(Secretaria para Assuntos Institucionais) e Carlos Henrique Brasil (assessor do procurador-geral
de justiça).
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Em visita institucional realizada nesta segunda-feira, 20, pelo presidente da Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão (Famem) e prefeito de Barra do Corda, Eric Costa, ao
procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, na sede do Ministério Público do Maranhão, foi
debatida uma pauta de ações a serem desenvolvidas em parceria.
“Buscamos o diálogo para resolver os impasses. Quero registrar nosso interesse em nos
aproximar mais ainda do Ministério Público”, afirmou Eric Costa.

Ele sugeriu a realização de um treinamento, após o resultado das eleições municipais, para
instruir os novos prefeitos e suas equipes sobre os trâmites de licitações e outras questões
fiscais.
“Fico muito satisfeito com esse entendimento pelo caminho do diálogo. O Ministério Público está
de portas abertas, inclusive, neste pleito, por meio da Escola Superior”, destacou Eduardo
Nicolau.
Também participaram do evento o assessor jurídico da Famem, Ilan Kelson; além dos
promotores de justiça Carlos Henrique Vieira (Secretaria de Planejamento e Gestão), Joaquim
Ribeiro Júnior (Secretaria para Assuntos Institucionais) e Carlos Henrique Brasil (assessor do
procurador-geral de justiça).

Prefeito de Carolina é acionado por ausência de informações sobre uso de royalties
Os royalties são uma quantia paga mensalmente aos Municípios pelo direito de uso da água do Rio Tocantins

Foto: Divulgação
Por: O Imparcial
20 de Julho de 2020

O Ministério Público do Maranhão ajuizou, este mês, uma Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa contra o prefeito de Carolina,
Erivelton Neves, devido a irregularidades na publicação de informações sobre o gasto dos royalties recebidos da Usina Hidrelétrica Estreito
(UHE/Estreito). Os royalties são uma quantia paga mensalmente aos Municípios pelo direito de uso da água do Rio Tocantins.
ADVERTISING

Na ACP, formulada pelo promotor de justiça Marco Tulio Rodrigues Lopes, o MPMA pede liminarmente a imediata divulgação mensal, em meios
públicos, da contabilidade simplificada referente aos gastos realizados com o uso dos royalties recebidos da UHE/Estreito. A publicação deve ser
feita de modo a gerar fácil compreensão a qualquer cidadão, inclusive com uso de mecanismos que facilitem a interpretação, como tabelas em cores
e figuras em folders e cartazes.
Entenda o caso
Em setembro de 2019, a Promotoria de Justiça de Carolina encaminhou uma Recomendação ao prefeito Erivelton Neves solicitando a publicação de
informações sobre o uso dos royalties recebidos pelo Município, mas não foram tomadas providências pela administração municipal. O prefeito
também se negou a firmar um Termo de Ajustamento de Conduta enviado pelo órgão ministerial, no qual o Município teria que se comprometer a
publicar os dados atualizados no prazo de 90 (noventa) dias.

Segundo Marco Tulio Lopes, o site do Portal de Transparência do Município de Carolina existe e funciona apenas formalmente, pois é incompleto e
não contém as informações necessárias. “Alguns dados obrigatórios por força de lei e imprescindíveis ao exercício fiscalizatório da cidadania
simplesmente não constam, tais como os convênios e contratos de repasse, além da destinação dos valores recebidos a título de compensação
financeira pela utilização dos recursos hídricos (CFURH), popularmente chamada de royalties”, concluiu.
Pedidos
Além da imediata divulgação mensal das informações sobre os gastos realizados com o uso dos royalties recebidos da UHE/Estreito, o MPMA
requer, em caráter liminar, a indisponibilidade de bens do prefeito Erivelton Neves no valor de R$ 590 mil e sua condenação ao pagamento de
indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 200 mil.
O Ministério Público também pede a condenação de Erivelton Neves por ato de improbidade administrativa. As penas incluem ressarcimento
integral de danos, perda de suas funções públicas, suspensão dos direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa de 30 vezes o valor da
remuneração percebida e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
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Prefeito de Carolina é acionado por ausência de
informações sobre uso de “royalties”
O Ministério Público do Maranhão
ajuizou, este mês, uma Ação Civil Pública
por ato de improbidade administrativa
contra o prefeito de Carolina, Erivelton
Neves, devido a irregularidades na
publicação de informações sobre o gasto
dos “royalties” recebidos da Usina
Hidrelétrica Estreito (UHE/Estreito). Os
“royalties” são uma quantia paga,
mensalmente, aos municípios pelo direito
de uso da água do Rio Tocantins.
Na ACP, formulada pelo promotor de Justiça Marco Tulio Rodrigues Lopes, o MP-MA
pede, liminarmente, a imediata divulgação mensal, em meios públicos, da contabilidade
simplificada referente aos gastos realizados com o uso dos “royalties” recebidos da
UHE/Estreito. A publicação deve ser feita de modo a criar fácil compreensão a qualquer
cidadão, inclusive com uso de mecanismos que facilitem a interpretação, como tabelas
em cores e figuras em fôlderes e cartazes.
Entenda o caso
Em setembro de 2019, a Promotoria de Justiça de Carolina encaminhou uma
Recomendação ao prefeito Erivelton Neves solicitando a publicação de informações
sobre o uso dos “royalties” recebidos pelo município, mas não foram tomadas
providências pela administração municipal. O prefeito também se negou a firmar um
Termo de Ajustamento de Conduta enviado pelo órgão ministerial, no qual o município
teria que se comprometer a publicar os dados atualizados no prazo de 90 dias.
Segundo Marco Tulio Lopes, o “site” do Portal de Transparência do município de Carolina
existe e funciona apenas formalmente, pois é incompleto e não contém as informações
necessárias. “Alguns dados obrigatórios por força de lei e imprescindíveis ao exercício
fiscalizatório da cidadania simplesmente não constam, tais como os convênios e
contratos de repasse, além da destinação dos valores recebidos a título de compensação
financeira pela utilização dos recursos hídricos (CFURH), popularmente chamada de
‘royalties’”, concluiu.
Pedidos

Além da imediata divulgação mensal das informações sobre os gastos realizados com o
uso dos “royalties” recebidos da UHE/Estreito, o MP-MA requer, em caráter liminar, a
indisponibilidade de bens do prefeito Erivelton Neves no valor de R$ 590 mil e sua
condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 200
mil.
O Ministério Público também pede a condenação de Erivelton Neves por ato de
improbidade administrativa. As penas incluem ressarcimento integral de danos, perda de
suas funções públicas, suspensão dos direitos políticos por cinco anos, pagamento de
multa de 30 vezes o valor da remuneração percebida e proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de três anos.
(Informações do MP-MA)

Prefeito de Carolina é acionado por omitir
dados sobre gasto de royalties
Publicado em 20 de julho de 2020 às 18:00 | Comentar
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Erivelton Neves, prefeito de Carolina

O Ministério Público do Maranhão ajuizou uma Ação Civil Pública por ato de improbidade
administrativa contra o prefeito de Carolina, Erivelton Neves, devido a irregularidades na publicação
de informações sobre o gasto dos royalties recebidos da Usina Hidrelétrica Estreito (UHE/Estreito).
Os royalties são uma quantia paga mensalmente aos Municípios pelo direito de uso da água do Rio
Tocantins.
Na ACP, formulada pelo promotor de justiça Marco Tulio Rodrigues Lopes, o MPMA pede
liminarmente a imediata divulgação mensal, em meios públicos, da contabilidade simplificada
referente aos gastos realizados com o uso dos royalties recebidos da UHE/Estreito. A publicação deve
ser feita de modo a gerar fácil compreensão a qualquer cidadão, inclusive com uso de mecanismos que
facilitem a interpretação, como tabelas em cores e figuras em folders e cartazes.

Entenda o caso
Em setembro de 2019, a Promotoria de Justiça de Carolina encaminhou uma Recomendação ao
prefeito Erivelton Neves solicitando a publicação de informações sobre o uso dos royalties recebidos
pelo Município, mas não foram tomadas providências pela administração municipal. O prefeito

também se negou a firmar um Termo de Ajustamento de Conduta enviado pelo órgão ministerial, no
qual o Município teria que se comprometer a publicar os dados atualizados no prazo de 90 dias.
Segundo Marco Tulio Lopes, o site do Portal de Transparência do Município de Carolina existe e
funciona apenas formalmente, pois é incompleto e não contém as informações necessárias. “Alguns
dados obrigatórios por força de lei e imprescindíveis ao exercício fiscalizatório da cidadania
simplesmente não constam, tais como os convênios e contratos de repasse, além da destinação dos
valores recebidos a título de compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos (CFURH),
popularmente chamada de royalties”, concluiu.

Pedidos
Além da imediata divulgação mensal das informações sobre os gastos realizados com o uso dos
royalties recebidos da UHE/Estreito, o MPMA requer, em caráter liminar, a indisponibilidade de bens
do prefeito Erivelton Neves no valor de R$ 590 mil e sua condenação ao pagamento de indenização
por dano moral coletivo no valor de R$ 200 mil.
O Ministério Público também pede a condenação de Erivelton por ato de improbidade administrativa.
As penas incluem ressarcimento integral de danos, perda de suas funções públicas, suspensão dos
direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa de 30 vezes o valor da remuneração percebida e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de três anos. (Do MPMA)

Prefeito de Carolina é acionado por
ausência de informações sobre uso de
royalties
Publicado em 20 de julho de 2020

O Ministério Público do Maranhão ajuizou, este mês, uma Ação Civil Pública por ato de
improbidade administrativa contra o prefeito de Carolina, Erivelton Neves, devido a irregularidades
na publicação de informações sobre o gasto dos royalties recebidos da Usina Hidrelétrica Estreito
(UHE/Estreito). Os royalties são uma quantia paga mensalmente aos Municípios pelo direito de
uso da água do Rio Tocantins.
Na ACP, formulada pelo promotor de justiça Marco Tulio Rodrigues Lopes, o MPMA pede
liminarmente a imediata divulgação mensal, em meios públicos, da contabilidade simplificada
referente aos gastos realizados com o uso dos royalties recebidos da UHE/Estreito. A publicação
deve ser feita de modo a gerar fácil compreensão a qualquer cidadão, inclusive com uso de
mecanismos que facilitem a interpretação, como tabelas em cores e figuras em folders e cartazes.
ENTENDA O CASO
Em setembro de 2019, a Promotoria de Justiça de Carolina encaminhou uma Recomendação ao
prefeito Erivelton Neves solicitando a publicação de informações sobre o uso dos royalties
recebidos pelo Município, mas não foram tomadas providências pela administração municipal. O
prefeito também se negou a firmar um Termo de Ajustamento de Conduta enviado pelo órgão
ministerial, no qual o Município teria que se comprometer a publicar os dados atualizados no
prazo de 90 (noventa) dias.
Segundo Marco Tulio Lopes, o site do Portal de Transparência do Município de Carolina existe e
funciona apenas formalmente, pois é incompleto e não contém as informações necessárias.
“Alguns dados obrigatórios por força de lei e imprescindíveis ao exercício fiscalizatório da
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O Ministério Público do Maranhão ajuizou, este mês, uma Ação Civil Pública por ato de improbidade
administrativa contra o prefeito de Carolina, Erivelton Neves, devido a irregularidades na publicação
de informações sobre o gasto dos royalties recebidos da Usina Hidrelétrica Estreito (UHE/Estreito).
Os royalties são uma quantia paga mensalmente aos Municípios pelo direito de uso da água do Rio
Tocantins.
Na ACP, formulada pelo promotor de justiça Marco Tulio Rodrigues Lopes, o MPMA pede
liminarmente a imediata divulgação mensal, em meios públicos, da contabilidade simplificada
referente aos gastos realizados com o uso dos royalties recebidos da UHE/Estreito. A publicação
deve ser feita de modo a gerar fácil compreensão a qualquer cidadão, inclusive com uso de
mecanismos que facilitem a interpretação, como tabelas em cores e figuras em folders e cartazes.
ENTENDA O CASO

Em setembro de 2019, a Promotoria de Justiça de Carolina encaminhou uma Recomendação ao
prefeito Erivelton Neves solicitando a publicação de informações sobre o uso dos royalties recebidos
pelo Município, mas não foram tomadas providências pela administração municipal. O prefeito
também se negou a firmar um Termo de Ajustamento de Conduta enviado pelo órgão ministerial, no
qual o Município teria que se comprometer a publicar os dados atualizados no prazo de 90 (noventa)
dias.
Segundo Marco Tulio Lopes, o site do Portal de Transparência do Município de Carolina existe e
funciona apenas formalmente, pois é incompleto e não contém as informações necessárias. “Alguns
dados obrigatórios por força de lei e imprescindíveis ao exercício fiscalizatório da cidadania
simplesmente não constam, tais como os convênios e contratos de repasse, além da destinação dos
valores recebidos a título de compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos (CFURH),
popularmente chamada de royalties”, concluiu.
PEDIDOS
Além da imediata divulgação mensal das informações sobre os gastos realizados com o uso dos
royalties recebidos da UHE/Estreito, o MPMA requer, em caráter liminar, a indisponibilidade de bens
do prefeito Erivelton Neves no valor de R$ 590 mil e sua condenação ao pagamento de indenização
por dano moral coletivo no valor de R$ 200 mil.
O Ministério Público também pede a condenação de Erivelton Neves por ato de improbidade
administrativa. As penas incluem ressarcimento integral de danos, perda de suas funções públicas,
suspensão dos direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa de 30 vezes o valor da
remuneração percebida e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

segunda-feira, 20 de julho de 2020

Em Satubinha, secretário municipal de Saúde é
denunciado por improbidade administrativa
A recusa em fornecer dados requisitados pelo
Ministério Público do Maranhão sobre as ações de
combate à pandemia da Covid-19, em Satubinha,
motivou o ajuizamento de Ação Civil Pública (ACP),
na última quinta-feira (16), por ato de improbidade
administrativa, contra o secretário municipal de
Saúde, Pedro Henrique Chaves Silva. Ele também é
alvo de Ação Penal Pública pelo mesmo motivo.
Em março deste ano, a promotora de Justiça
Fabiana Santalucia Fernandes instaurou
Procedimento Administrativo para fiscalizar as
estratégias e providências adotadas de
enfrentamento do novo coronavírus em Satubinha.
Ela emitiu Recomendação e solicitou informações,
por meio de ofícios, à Secretaria de Saúde.
Além disso, o MP-MA realizou reunião, por videoconferência, em 1º de maio, para
debater com as autoridades municipais, incluindo a participação do secretário municipal
de Saúde, as providências para controlar o contagio. O objetivo foi traçar um
planejamento para evitar o colapso dos setores afetados pela pandemia.
“Ocorre que, já no início do mês de maio de 2020, o suplicado começou a deixar de
encaminhar respostas a expedientes remetidos por esta Promotoria de Justiça, voltados
à realização de providências e coleta de informações pertinentes às ações
desempenhadas pela Secretaria de Saúde de Satubinha”, afirmou, na ACP, Fabiana
Santalucia.
Inicialmente, os ofícios encaminhados foram reiterados sem qualquer resposta. Em
seguida, os documentos também foram encaminhados ao “e-mail” pessoal fornecido pelo
gestor que também não confirmava o recebimento das mensagens. “Certamente para
evitar o início da contagem dos prazos fornecidos, motivando, assim, a realização de
contatos por esta Promotoria de Justiça, via telefone e WhatsApp, para a certificação da
ciência devida”, avaliou a promotora de Justiça.
A Promotoria de Justiça de Satubinha emitiu 12 ofícios, sem retorno, e seis Requisições

entregues pessoalmente ao gestor alertando sobre a necessidade de retorno com as
informações requisitadas.
Na avaliação da representante ministerial, o requerido agiu dolosamente causando
prejuízo à atuação do MP-MA, especialmente quanto à defesa do direito fundamental à
saúde, bem como a violação a princípios da legalidade e publicidade, previstos na
Constituição Federal. “O suplicado continuou a retardar/omitir o fornecimento dos dados
técnicos indicados, indispensáveis à deliberação sobre propositura de Ação Civil
Pública”.
Pedidos
O Ministério Público do Maranhão pediu ao Poder Judiciário que condene Pedro
Henrique Chaves Silva por improbidade administrativa e aplique as sanções previstas na
Lei nº 8.429/1992. O denunciado está sujeito, caso a Justiça assim avalie, à perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de
multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou de crédito.
(Informações do MP-MA)

Secretário de Saúde é acionado pelo MP por omitir dados
sobre combate à Covid-19 em Satubinha
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A recusa em fornecer dados requisitados pelo Ministério Público do Maranhão sobre as ações de combate à
pandemia da Covid-19, em Satubinha, motivou o ajuizamento de Ação Civil Pública (ACP), na quinta-feira, 16, por
ato de improbidade administrativa, contra o secretário municipal de Saúde, Pedro Henrique Chaves Silva. Ele
também é alvo de Ação Penal Pública pelo mesmo motivo.
Em março deste ano, a promotora de justiça Fabiana Santalucia Fernandes instaurou Procedimento Administrativo
para fiscalizar as estratégias e providências adotadas de enfrentamento do novo coronavírus em Satubinha. Ela
emitiu Recomendação e solicitou informações, por meio de ofícios, à Secretaria de Saúde.
Planejamento
Além disso, o MPMA realizou reunião, por videoconferência, em 1º de maio, para debater com as autoridades
municipais, incluindo a participação do secretário municipal de Saúde, as providências para controlar o contagio. O
objetivo foi traçar um planejamento para evitar o colapso dos setores afetados pela pandemia.
“Ocorre que, já no início do mês de maio de 2020, o suplicado começou a deixar de encaminhar respostas a
expedientes remetidos por esta Promotoria de Justiça, voltados à realização de providências e coleta de
informações pertinentes às ações desempenhadas pela Secretaria de Saúde Satubinha”, afirmou, na ACP, Fabiana
Santalucia.
Inicialmente, os ofícios encaminhados foram reiterados sem qualquer resposta. Em seguida, os documentos
também foram encaminhados ao e-mail pessoal fornecido pelo gestor que também não confirmava o recebimento
das mensagens. “Certamente para evitar o início da contagem dos prazos fornecidos, motivando, assim, a
realização de contatos por esta Promotoria de Justiça, via telefone e whatsapp, para a certificação da ciência
devida”, avaliou a promotora de justiça.
Sem resposta
A Promotoria de Justiça de Satubinha emitiu 12 ofícios, sem retorno, e seis Requisições entregues pessoalmente ao
gestor alertando sobre a necessidade de retorno com as informações requisitadas.

Na avaliação da representante ministerial, o requerido agiu dolosamente causando prejuízo à atuação do MPMA,
especialmente quanto à defesa do direito fundamental à saúde, bem como a violação a princípios da legalidade e
publicidade, previstos na Constituição Federal. “O suplicado continuou a retardar/omitir o fornecimento dos dados
técnicos indicados, indispensáveis à deliberação sobre propositura de ação civil pública”.
Pedidos
O Ministério Público do Maranhão pediu ao Poder Judiciário que condene Pedro Henrique Chaves Silva por
improbidade administrativa e aplique as sanções previstas na Lei nº 8.429/1992. O denunciado está sujeito, caso a
Justiça assim avalie, à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento
de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou de crédito.
Fonte: Ministério Público do Maranhão

Promotoria pede a
indisponibilidade de R$ 590 mil
de Erivelton Neves por
improbidade
Ação contra prefeito de Carolina foi motivada por irregularidades em
informações sobre o gasto dos royalties recebidos da Usina Hidrelétrica
Estreito

YURI ALMEIDA

PUBLICADO POR
O promotor de Justiça da Comarca de Carolina,
HÁ 12 HORAS
Marco Túlio Rodrigues Lopes, ajuizou uma ação
de improbidade administrativa contra o prefeito do município,
Erivelton Teixeira Neves, por irregularidades na publicação de
informações sobre o gasto dos royalties recebidos da Usina
Hidrelétrica Estreito (UHE/Estreito). Os royalties são uma quantia paga
mensalmente aos municípios pelo direito de uso da água do Rio Tocantins.

Na ação, o Ministério Público pede, liminarmente, a imediata divulgação mensal,
em meios públicos, da contabilidade simplificada referente aos gastos realizados
com o uso dos royalties recebidos da UHE/Estreito. A publicação deve ser feita de
modo a gerar fácil compreensão a qualquer cidadão, inclusive com uso de
mecanismos que facilitem a interpretação, como tabelas em cores e figuras em
folders e cartazes.
Também em caráter liminar, que seja determina a indisponibilidade de bens de
Erivelton Neves no valor de R$ 590 mil, e sua condenação ao pagamento de
indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 200 mil.
“Alguns dados obrigatórios por força de lei e imprescindíveis ao exercício
fiscalizatório da cidadania simplesmente não constam, tais como os convênios e
contratos de repasse, além da destinação dos valores recebidos a título de
compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos, popularmente
chamada de royalties”, concluiu.

No mérito, que o prefeito de Carolina seja condenado ato de improbidade
administrativa.
As penas incluem ressarcimento integral de danos, perda de suas funções
públicas, suspensão dos direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa de
30 vezes o valor da remuneração percebida e proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos.

