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não casos da Covid-19

10 estabelecimentos comerciais
autuados e 6 intimados na Ilha
Fiscalização no fim de semana observou não verificação de temperatura de consumidores, aglomeração
de pessoas, descumprimento de horário de encerramento das atividades e outras irregularidades.
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#leitorOEstadoMA

Todos os meses, O Estado elege a melhor imagem enviada por leitor via Instagram. A equipe do jornal votou e escolheu a foto de @fozzie_slz como
destaque do mês de julho. Ele registrou passarinhos descansando em fios de alta tensão. Quer participar? Siga @oestadoma no Instagram,
publique a foto no seu perfil pessoal e marque a tag #LeitorOEstadoMA nos comentários.
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Autoridades parecem não ter
o mesmo olhar para os
políticos quando o assunto é
aglomeração. POLÍTICA 3
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Entrega das cestas básicas foi feita pela diretoria do Boi da Maioba, com ajuda e apoio da influencer Thaynara OG
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Boi da Maioba realiza entrega
de cestas básicas para
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Inspeção: normas sanitárias
ainda são descumpridas em
pontos comerciais da Ilha
Fiscalização foi realizada no fim de semana por equipes da Vigilância Sanitária, Detran,
Procon, Bombeiros e Polícia Militar, como forma de evitar a proliferação da Covid-19
usência da verificação
de temperatura de consumidores, falta de fornecimento de coletores
de resíduos, aglomeração de pessoas, descumprimento de horário de encerramento das atividades, entre outras irregularidades,
culminaram na autuação de 10
estabelecimentos comerciais, intimação a outros seis para fazerem adequações sanitárias, e interdição de três.
As irregularidades foram encontradas durante as operações
realizadas no decorrer do último
fim de semana pelo Departamento Estadual de Trânsito do
Maranhão (Detran-MA), do Instituto de Promoção e Defesa do
Cidadão e Consumidor do Maranhão (Procon/MA), Vigilância Sanitária e a Polícia Militar, em pontos comerciais da Ilha, em
cumprimento da Portaria do Estado de nº 42 de junho de 2020,
que estabelece as medidas sanitárias de prevenção à contenção
da Covid-19.
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Trabalho educativo
O trabalho de fiscalização começou na noite de sexta-feira, 31,
com a ação educativa do projeto
“Direção Certa” e a Operação
Posto Seguro. Um dos focos desse
trabalho foram os bares, lanchonetes e restaurantes da região do
Cohatrac. A coordenadora de
Educação para o Trânsito do Detran-MA, Rositânia de Farias, in-

As ações de fiscalização
foram realizadas no
último dia 26 pelo
Procon-MA, Vigilância
Sanitária, Polícia Militar e
Detran nos
estabelecimentos da
Avenida Litorânea. Neste
trabalho também autuou
responsáveis pela
realização de uma festa
em uma casa de eventos
no Araçagi e interditou o
local.

Essa parceria
nasceu da
necessidade de
intensificarmos o
processo de
conscientização
da população”
ROSITÂNIA DE FARIAS

coordenadora de Educação para o
Trânsito do Detran-MA

Já, o diretor de Fiscalização do
Procon-MA, Carlos Eduardo Garcia, acredita que a participação
do Detran-MA tem sido significativa nesse momento de combater a pandemia da Covid-19. “É
muito importante a presença da
equipe do Detran, que realiza um
excelente trabalho educativo
junto à população, pois, mostra
uma unidade de esforços em prol
da conscientização da sociedade”,
afirmou.

AÇÕES
aconteceram
durante todo o
fim de semana em
bairros da Ilha

Outros cercos
No sábado, os cercos tiveram
como alvos os estabelecimentos
comerciais, localizados nos bairros Angelim, Vila Palmeira, Vinhais e localidades adjacentes. No
decorrer desse trabalho, as equipes de fiscalização constataram
ausência da verificação de temperatura em consumidores, falta
de fornecimento de coletores de
resíduos, aglomeração de pessoas
e o descumprimento do horário
estabelecido para o encerramento
das atividades.
Um total de 21 estabelecimentos comerciais foram inspecionados pelas equipes. Dez deles
foram autuados, seis intimados a
fazerem adequações sanitárias e
três interditados. Um dos bares

Participação do
Detran-MA tem sido
significativa
formou que o projeto “Direção
Certa” é uma das ações educativas desenvolvidas pelo DetranMA para a promoção de um trânsito mais seguro.
Nessa ação, os educadores de
trânsito se deslocam até os bares
e restaurantes para distribuir material educativo e conscientizar
os frequentadores sobre os perigos da mistura de álcool e direção. Esse projeto conta com o
apoio do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPRV), do Procon/MA e a Vigilância Sanitária.
“Essa parceria nasceu da necessidade de intensificarmos o processo de conscientização da população”, frisou Rositânia de
Farias.
Conforme ela, durante esse
trabalho, além distribuir cerca
de 250 folhetos sobre o trânsito
seguro, as equipes realizaram 40
testes educativos com o etilômetro entre os frequentadores
do local e atingiu um público de
acima de duas mil pessoas. “Esse
trabalho teve um saldo bem positivo, pois, atingimos um
grande público”, disse Rositânia
de Farias.
O fiscal da Vigilância Sanitária,
Erick Carvalho, valorizou a parceria com o Detran. “A presença
da equipe do Detran-MA torna as
ações mais impactantes, o que
ajuda no processo de conscientização das pessoas para que procurem seguir as normas sanitárias”, frisou.
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21

ESTABELECIMENTOS

10

PONTOS comerciais

6
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40

93

na Ilha foram inspecionados
durante a ﬁscalização

COMÉRCIOS

interditados na capital

autuados por descumprirem
as normas sanitárias

TESTES educativos com o
etilômetro realizados
na ação Direção Certa

ESTABELECIMENTOS
intimados a fazerem
adequações sanitárias

TESTES de etilômetro no
decorrer da Operação Lei Seca

CERCOS
Ações preventivas: durante esse trabalho são realizadas
abordagens em pontos comerciais com o objetivo de verificar se
os protocolos sanitários estão sendo cumpridos, entre eles, o limite
de distanciamento entre as mesas, fornecimento de sacos plásticos
para depósito das máscaras faciais, acesso ao álcool em gel, além
da medida restritiva para o fechamento do ambiente até as 0h.
Lei Seca: o Detran-MA, por meio do Batalhão da Polícia
Rodoviária do Maranhão (BPRV), realiza blitz da Operação Lei
Seca e tem como objetivo de combater o uso de álcool e direção
veicular e garantir mais segurança no trânsito.

Direção Certa: é uma das ações educativas desenvolvidas pelo
Detran-MA para a promoção de um trânsito mais seguro. Nessa
ação, uma equipe de educadores se desloca até bares e
restaurantes para distribuir material educativo e conscientizar os
frequentadores sobre os perigos da mistura de álcool e direção.
Operação Posto Seguro: realizada pelo Procon-MA, Vigilância
Sanitária, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e fiscalizam
postos de combustível para coibir o consumo de álcool por
condutores e a formação de aglomerações que favoreçam o
contágio da Covid-19.

Foram efetuadas 90
abordagens a
veículos
autuados pelo Procon-MA e a Vigilância Sanitária está localizado
no Angelim. O ponto comercial
apresentava várias irregularidades no cumprimento dos protocolos sanitários.
Além de combater as irregularidades praticadas em bares, restaurantes e postos de combustíveis, o Detran-MA, com o apoio
do Batalhão da Polícia Rodoviária do Maranhão, vem realizando
blitz da Operação Lei Seca e
tendo como objetivo de combater o uso de álcool e direção veicular e garantir mais segurança
no trânsito.
Na noite de sábado, a ação foi
realizada na Avenida Jerônimo de
Albuquerque, nas proximidades
do Pátio Jardins. De acordo com
a Divisão de Estatística do Detran-MA, foram efetuadas 90
abordagens a veículos e realizados 93 testes do etilômetro.
Também nessa ação houve o registro de nove recusas e lavrados dois autos a condutores que
dirigiam sob a influência de bebida alcoólica.
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Nove pessoas mortas no fim
de semana no Maranhão
Uma das vítimas foi um policial militar, em Coelho Neto, enquanto os outros casos ocorreram
em Timon, Imperatriz, Olho d’Água das Cunhãs, Jenipapo dos Vieiras, Açailândia e Barreirinhas
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

N

ove pessoas foram mortas a tiros ou por arma
branca neste último
fim de semana no interior do estado. Uma das vítimas
foi o subtenente da Polícia Militar, Baltazar de Carvalho Araújo,
de 55 anos. Segundo a polícia, o
militar foi morto a tiros por policiais rodoviários federais durante uma ocorrência de acidente de trânsito, ocorrida na noite
de domingo (2), no KM 571 da
BR-316, povoado Descanso, nas
proximidades da entrada do município de Coelho Neto.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma guarnição da PRF ao fazer ronda por essa rodovia federal se deparou com
uma colisão traseira envolvendo
um caminhão e uma Hilux, que
pertencia ao subtenente, que apresentava sinais de embriaguez. O
militar ainda se recusou a entregar
a sua pistola e o documento da Hilux para os policiais rodoviários.
A PRF também informou que o

Uma das vítimas foi o policial militar Baltazar de Carvalho Araújo

policial militar chegou fazer a
menção de sacar da pistola e teria
dito que atiraria, mas, acabou sendo alvejado por um dos policiais
rodoviários federais. O subtenen-

te foi levado pelos socorristas do
Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu) para o Hospital
em Caxias e veio a falecer antes de
ser submetido a tratamento cirúr-

49 são presos em ações da
polícia em um mês na Ilha
As prisões ocorreram durante operações realizadas pelas Polícias
Militar e Civil no decorrer do mês passado na Grande Ilha
Um total de 49 criminosos foram
presos durante o mês de julho no
decorrer de cercos realizados pelas Policias Militar e Civil na Grande Ilha. A polícia informou que entre as prisões foram 41 em cumprimento de ordem judicial e oito
em flagrante delito.
O delegado Carlos Alessandro
de Assis, que é superintendente

da Polícia Civil da Capital, declarou que somente durante a Operação Ramsés resultou na prisão
de três criminosos por ordem do
Poder Judiciário e tinha como objetivo investigar uma das maiores
fraudes do país, enquanto, no decorrer da Operação Poder Paralelo, que foi coordenada pela Seccional Leste, conseguiu retirar de

Polícia realizou
várias operações
no estado

circulação 19 faccionados suspeitos de agirem na cidade de São

gico. A Polícia Federal foi informada sobre o fato, assim como a
Polícia Militar.
Tiroteio
Um tiroteio, ocorrido durante a
noite de sábado (1]) em um bar, localizado no povoado Piranhas, em
Timon, resultou na morte da auxiliar penitenciária, Camila Gabriela Lopes, de 30 anos, e de Eduardo
Valadão, de 23 anos, como ainda
três pessoas ficaram feridas. O delegado Antônio Valente declarou
que as investigações já começaram,
inclusive, testemunhas já foram
ouvidas na delegacia, mas até o período da tarde de ontem não tinha
registro de prisão.
O delegado informou que nesse bar estava ocorrendo uma festa
de paredão de som onde havia várias pessoas. Em um determinado
momento, os criminosos chegaram
encapuzados e efetuaram vários tiros em direção ao salão. Houve tumulto e correria. Eduardo Valadão
mesmo baleado tentou fugir e
morreu ao lado do seu veículo, enquanto, Camila Gabriela morreu
ainda no meio do salão.
Os outros três baleados recebe-

José de Ribamar.
Ainda segundo o delegado, os
policiais civis ainda realizaram um
cerco na área da Cidade Operária
no sentido de combater a poluição
sonora e perturbação de sossego,
contou com apoio de militares, do
Corpo de Bombeiros Militares e a
equipe da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente.
Os policiais civis com os militares e a equipe da Vigilância Sanitária, no mês passado, também realizaram na área ItaquiBacanga a “Operação Integrada”,
que visava fiscalizar os bares e
restaurantes, que não estavam
obedecendo as normas de segurança sanitária, em virtude do
Covid-19. 

ram os primeiros atendimentos pelos socorristas do Samu e levados
para o Hospital de Urgência e
Emergência de Teresina, no Piauí,
onde ainda ontem corriam risco de
morte. “As primeiras incursões foram no sentido de localizar os autores e a polícia está tentando ainda entender o que aconteceu nesse local. Quem aquelas pessoas estavam atrás de matar para que possa estreitar mais a linha de investigação”, disse o delegado.
Barbárie
A polícia informou que uma idosa,
de 88 anos, que é portadora de
transtorno mental e alzhaimer, foi
presa em flagrante no último sábado suspeita de ter assassinado o
próprio filho, identificado como
Adão Conceição Carvalho, de 36
anos, no bairro Bacuri, na cidade
de Imperatriz.
Ainda segundo a polícia, a vítima foi golpeada na cabeça
quando estava dormindo, sofreu
um corte profundo e morreu ainda no local. 
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Criminosos
aplicam o
golpe do
consórcio
em São Luís
Criminosos estão dando o golpe
do consórcio premiado de motocicletas em São Luís e, pelo
menos, seis pessoas já foram vítimas. Uma delas chegou a perder quase cinco mil reais e a Polícia Civil está investigando o
caso.
Uma das vítimas, que preferiu não se identificar, procurou
ontem O Estado e fez a denúncia. Ela declarou que foi até o
escritório dos golpistas, localizado em um shopping da cidade, onde teria sido recebida
por um vendedor de consórcio,
identificado como Ramon Pereira.
A vítima entregou ao vendedor um valor de R$ 5 mil e foi
informada pelo vendedor de

Uma das vítimas
entregou R$ 5 mil
a golpistas

Íntegra em oestadoma.com/489212
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Mais prisão
Os policiais militares
realizaram um cerco na
praia do Cacau, no
município de Imperatriz,
no domingo (2), e
conseguiram prender
cinco criminosos. Um dos
detidos na ação policial
estava utilizando
tornozeleira eletrônica.
Ainda foram apreendidos
arma de fogo e
entorpecente.

forma verbal que não seria necessário mais pagar nenhuma
quantia e teria a sua motocicleta em torno de 10 dias. Ela
ainda recebeu um troco de R$
120 e uma carta de crédito no
valor de R$ 60 mil que seria
para a contemplação da moto.
A vítima ainda contou que
após alguns dias recebeu uma ligação via celular informando que
não tinha passado no primeiro
lance. A atendente ainda perguntou se pretendia participar de
outro lance. A vítima descobriu
que o vendedor Ramon não tinha
falado a verdade sobre o consórcio e também tinha cometido
esse mesmo ato para mais cinco
pessoas. O Estado tentou entrar
em contato com o vendedor
Ramon Pereira, mas não obteve
sucesso. 

Mundo

Investigação sobre Trump
não se limita a mulheres
Investigação está relacionada a “supostos seguros e fraudes bancárias
da Organização Trump e seus funcionários”, entre outros pontos

“Não é preocupante”,
diz Vaticano sobre
doença de Bento
Segundo informações do Vaticano, ele está
superando uma doença dolorosa, mas não grave
VATICANO

Agência Brasil

NOVA YORK
A investigação da promotoria de
Manhattan envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump, não se limita aos pagamentos em espécie feitos a duas
mulheres em 2016 por seu ex-advogado Michael Cohen, de acordo
com um processo divulgado nesta
segunda-feira.
A investigação está relacionada
a “supostos seguros e fraudes bancárias da Organização Trump e seus
funcionários”, entre outras coisas,
disse o promotor de Manhattan
Cyrus Vance, na tentativa de rejeitar os esforços de Trump contra uma
intimação pela divulgação de oito
anos de seus registros fiscais pessoais e corporativos.
Há uma semana, Trump fez sua
mais recente tentativa de anular a intimação de Vance, depois que a Suprema Corte dos EUA decidiu que o
presidente não estava imune a investigações criminais estaduais.

de possível atividade criminosa na
Organização Trump que remontam a mais de uma década. As informações são da Reuters. 
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Trump tenta anular intimação do promotor de Manhattan Cyrus Vance

Em sua segunda emenda de apelação, apresentada em um tribunal
federal em Manhattan, em 27 de
julho, Trump argumentou que a intimação era “extremamente exagerada” e foi emitida de “má-fé”.
Em resposta à alegação de que a
intimação foi exagerada, Vance disse

que o argumento de Trump “se baseia na falsa premissa de que a investigação do grande júri está limitada aos chamados pagamentos em
dinheiro feitos por Michael Cohen”
em nome de Trump em 2016.
No registro de segunda-feira,
Vance observa alegações públicas

O governador de Nova
York, Andrew Cuomo,
criticou nesta segundafeira o governo federal e
outros Estados por não
levarem a sério a crise da
Covid-19 depois de ver a
devastação causada pela
doença em seu estado.
Cuomo disse que os Estados
onde os casos estão
aumentando atualmente,
incluindo Texas e Flórida,
seguiram a liderança do
governo federal em
minimizar a epidemia, o que
os levou a reabrir suas
economias cedo demais.

O Vaticano, ao responder uma reportagem de jornal alemão de que o papa emérito Bento XVI estaria gravemente doente, afirmou na segundafeira que a condição “não é particularmente preocupante” e que ele que
está superando uma doença dolorosa, mas não grave.
O esclarecimento veio horas
depois de o biógrafo de Bento, Peter Seewald, ter despertado alarme ao dizer ao Passauer Neue
Presse que ele havia achado o papa emérito de 93 anos excepcionalmente frágil quando o visitou
no sábado.
Seewald disse que Bento, que
está com problemas de saúde há
algum tempo, agora sofre de herpes zóster, uma infecção viral que
causa erupções dolorosas e é comum entre idosos.
“As condições de saúde do papa
emérito não são particularmente
preocupantes, tirando o fato de ser um
homem de 93 anos que está supe-

rando a fase mais aguda de uma
doença dolorosa, mas não grave”, afirmou o comunicado.
Seewald declarou que a voz de
Bento é quase inaudível - repetindo
algo que outros visitantes disseram há
meses - e que o papa emérito disse a
ele que poderia voltar a escrever se recuperasse suas forças.
Viagem
Em junho, Bento, que vive em um
antigo convento nos jardins do Vaticano, deixou a Itália pela primeira
vez desde sua renúncia em 2013 para uma visita de despedida a seu irmão mais velho, Georg, na Baviera.
Georg Ratzinger morreu em 1 de julho, aos 96 anos. Os dois irmãos foram ordenados sacerdotes no mesmo dia em 1951. 

NA WEB
EUA têm 4.649.102
casos de coronavírus
oestadoma.com/489429
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Aberta programação
alusiva aos 14 anos
da Lei Maria da Penha
Tribunal de Justiça iniciou ontem uma série de eventos, como palestras,
lançamentos de livros, webnários e outras atividades para marcar a data
Divulgação

O

Tribunal de Justiça do Maranhão promoverá, por
meio da Coordenadoria
Estadual da Mulher em
Situação de Violência Doméstica e
Familiar (CEMULHER/TJMA), presidida pelo desembargador Cleones
Carvalho Cunha, uma programação especial, nesta semana, em alusão ao 14º aniversário da Lei Maria
da Penha, comemorado no dia 7 de
agosto. As atividades foram iniciadas nesta segunda-feira (3).
Na referida data, a Lei Maria da
Penha (11.340/06) completa 14
anos, desde a sua sanção, quando
criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica, nos termos do § 8º do Art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre
a Eliminação de Todas as Formas de
Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela
República Federativa do Brasil; dispôs sobre a criação dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e estabeleceu medidas
de assistência e proteção às mulheres em situação de violência, como
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Sérgio Moro abrirá
ciclo de palestras da
Universidade Ceuma
Instituição de ensino superior investe no princípio
de que na educação não deve haver fronteiras
Em sintonia com a evolução do
ensino e baseada no princípio de
que a educação não pode ter
fronteiras e o futuro não pode esperarr, a Universidade Ceuma
abrirá nessa quarta-feira (5), o
ciclo de palestras no formato de
lives com o tema “Um Olhar Para
o Futuro”.
O primeiro convidado é o exjuiz-federal, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e professor universitário Sérgio Moro. O
ex-magistrado falará, a partir das
17h, sobre os desafios da justiça e
segurança pública na redução das
desigualdades sociais.
O mediador dos debates será o
juiz federal e professor do curso
de Direito da Universidade
Ceuma, Roberto Veloso.
O ciclo de palestras será 100% online, gratuito e, para participar, basta

ao aluno fazer a inscrição por meio
do link: www.even3.com.br/cliclodelivesceuma/.
Formatura online
Disposta a proporcionar aos seus
alunos um momento especial, à
altura da importância da colação
de grau, a Universidade Ceuma
lançará mãp de todo aparato tecnológico de que dispõe, atualmente, para permitir que a conclusão do ensino superior seja um
marco na vida de todos os seus
formandos do semestre 2020.1.
Assim, promove nesta terçafeira (4), às 19h, pela Plataforma
Teams, em turmas especialmente montadas para este fim,
dirigentes, docentes e formandospara a primeira cerimônia de
formatura on line da história da
instituição. 
Divulgação

Membros do PoderJudiciário na abertura da programação alusiva aos 14 anos da Lei Maria da Penha

as medidas protetivas de urgência.
Programação
Ontem, o desembargador Cleones
Cunha, presidente da CEMULHER,
conduziu uma reunião com 116 juízes competentes para o julgamento
dos processos na área da violência
doméstica e familiar contra a mulher,. Em seguida, houve o lançamento, do livro “Lei Maria da Penha

na Prática”, de autoria de Adriana
Ramos de Mello e Lívia de Meira
Lima Paiva.
Na sequência, houve a palestra “14 anos de Lei Maria da
Penha: avanços e desafios no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher”,
proferida pela juíza Adriana
Ramos de Mello (TJRJ). O lançamento do livro e a palestra serão

transmitidos ao vivo. pelo canal
www.youtube.com/eadesmam,
em parceria com a Escola da Magistratura do Maranhão.
Nesta terça-feira (4), às 17h,
acontece o webinário "Participação
Institucional Feminina e os desafios
para a Equidade de Gênero no
Poder Judiciário". 
Íntegra em oestadoma.com/489449

Ex-juiz federal Sérgio Moro é o primeiro convidado do ciclo de lives

Othelino visita obra fruto de
emenda sua, em Imperatriz
Nesta etapa, serão colocados 20 quilômetros de asfalto, melhorando a infraestrutura; os deputados
Marco Aurélio e Rildo Amaral, que são da região, também destinaram recursos para executar os serviços
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado
Othelino Neto (PCdoB), acompanhou, nesta segunda-feira (3),
em Imperatriz, o início das obras
de pavimentação asfáltica no
bairro Jardim Tropical, fruto de
emendas parlamentares de sua
autoria e dos deputados Professor Marco Aurélio (PCdoB) e
Rildo Amaral (Solidariedade), e,
também, de recursos oriundos do
Governo do Estado
Acompanhados do secretário
de Estado da Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto, os parlamentares percorreram as principais ruas do bairro, onde serão
executados os serviços de asfaltamento, concretizando um
sonho antigo dos moradores do
Jardim Tropical. Nesta etapa,

FIQUE POR DENTRO

Mais Asfalto
O deputado Rildo Amaral, que também é de Imperatriz, disse
que o asfaltamento das ruas do bairro Jardim Tropical há
muito tempo era esperado pelos moradores. "Os moradores
dessa região há muito tempo pediam a pavimentação, pois
conviviam com poeira e lama na porta por muitos anos.
Agora, por meio de nossas emendas, conseguimos solucionar
esse problema", disse. Clayton Noleto ressaltou que essa é
mais uma etapa do programa "Mais Asfalto".

serão colocados 20 km de asfalto,
melhorando significativamente
a infraestrutura no local.
Othelino Neto ressaltou a importância das obras de pavimentação para a cidade de Imperatriz
e adiantou que, após a conclusão
dos serviços nas duas principais

avenidas do Jardim Tropical, a
equipe da Sinfra, sob a coordenação do secretário Clayton Noleto, seguirá para outras regiões
do município.
“Esta obra, especificamente,
está sendo executada com emendas do deputado Marco Aurélio,

que disponibilizou R$ 1 milhão,
assim como do deputado Rildo
Amaral, que também destinou o
mesmo valor, e, ainda, com a
minha colaboração, que se somará a esse grande pacote de
obras de pavimentação de ruas
dessa tão importante cidade do
Maranhão, que é a querida Imperatriz”, afirmou.
O deputado Professor Marco
Aurélio, parlamentar da região,
destacou a satisfação dessa parceria entre a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado em prol
de benefícios para os imperatrizenses. Ele agradeceu, ainda, ao
presidente Othelino Neto pelas
emendas destinadas à cidade de
Imperatriz. 
Íntegra em oestadoma.com/489450
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DIA DOS PAIS

75% dos maranhenses vão
gastar menos com presentes
Pesquisa da Federação do Comércio mostra que o consumidor da capital maranhense vai gastar menos para presentear o papai no próximo
domingo, dia 9 de agosto. A intenção de presentear o papai neste ano teve uma redução de 51,2%. O estudo também avalia a percepção dos
consumidores em relação a sete indicadores que influenciam na decisão e na capacidade de consumo atual e futura. PÁGINA 9

VOLTA AO NORMAL: Cortes de
energia já podem ser realizados

ELEIÇÕES 2020: Aglomerações
políticas podem ter punições
PÁGINA 5

PÁGINA 9

Edivaldo acompanha nova etapa das obras de
reforma da Praça João Lisboa e Largo do Carmo
A obra, executada pela Prefeitura de São Luís em parceria do Iphan, segue em
ritmo de trabalho intenso mesmo no fim de semana; neste domingo, homens e
máquinas trabalharam na retirada da cobertura asfáltica de um trecho da Rua do
Sol e do contorno do Largo do Carmo. PÁGINA 6

Última rodada do Campeonato maranhense

Escolas privadas voltam às aulas
A intenção de presentear o papai neste ano teve uma redução de 51,2%.
O estudo também avalia a percepção dos consumidores em relação a sete
indicadores que influenciam na decisão e na capacidade de consumo atual.
PÁGINA 9

Prefeitura abre
vagas com
salários de
R$ 4 mil
PÁGINA 10
TEMPO E TEMPERATURA

Ministério da
Educação
divulga resultado
do Fies hoje
PÁGINA 10

A primeira fase do Campeonato Maranhense de Futebol Profissional termina
hoje, terça-feira (4) com a realização de quatro jogos importantes. Destaque
para o clássico Maremoto que será disputado no Castelão.
PÁGINA 11

COVID-19:
É possível
ser infectado
duas vezes?
PÁGINA 3

de togados
APARTE
APARTE Guerra
Transparentes
Em plena sequidão do ar da capital da República neste começo de agosto, o tempo fechou
na política, com desdobramentos dos casos comprovados da fábrica de fake news operando a todo vapor desde 2018, por maquinistas pagos com dinheiro público nos gabinetes dos
filhos do presidente Jair Bolsonaro e até no Palácio do Planalto, depois de 2019.

Países com
vacina BCG
têm menos
mortes
PÁGINA 3

TÁBUA DE MARÉ
SEG 03/08/2020
04H26 ................ 0.5M
10H39 ................ 6.0M
16H51 ................ 0.7M
23H02 ................ 6.0M
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Exposição “Mother”

Prêmio Multishow

Inspirado na maternidade e na ﬁgura da
mãe jovem, o fotógrafo Marcelo Cunha apresenta a mostra “Mother: Maternos Semblantes”, em cartaz no Espaço de Artes Márcia
Sandes, na Procuradoria Geral de Justiça. Ao
todo, são seis quadros de fotograﬁas que utilizam um conceito orgânico e sem manipulação digital. Nas imagens, Marcelo cria uma
narrativa revelando particularidades da
mãe, usando os efeitos de luz e edição.

O Prêmio Multishow 2020 está conﬁrmado para novembro. Toda a transformação
que a indústria musical vem passando desde
março estará representada na edição, que
terá o comando de um trio de gigantes:
IZA, Tatá Werneck e Paulo Gustavo. Nesta semana começa a primeira fase de votações. A
Academia Prêmio Multishow, formada por
proﬁssionais ligados à indústria da música,
elegerá os indicados em 15 categorias.

Pra curtir
Dois novos diretores
do Banco do Nordeste tomaram posse na
manhã desta última
segunda-feira, 3, no
Gabinete da Presidência da Instituição,
em Fortaleza.

No registro especial desta terça
feira, os queridos amigos Marcelo
Saldanha e Ana Lula, da Casa de Juja. A propósito Marcelo Saldanha,
que atua no ramo da Hotelaria e Educação em Barreirinhas, recebe os parabéns da coluna pela sua participação na campanha realizada pela empresa Malwee em parceria com a
ONG Associação Vaga Lume, que fez
a doação de mais de cinco mil peças
de roupas novas para adultos e crianças a organizações que prestam
serviços e ações solidárias em Barreirinhas. Foram contemplados as
instituições: CRAS I e II, Casa Abrigo,
Residência Inclusiva, Casa de Recuperação Porto Seguro, Projeto Sopro
Mágico e Pastoral Familiar.

Bruno Ricardo Pena
de Sousa assume a
Diretoria de Planejamento. Hailton José
Fortes é o novo diretor Financeiro e de
Crédito. Eleitos pelo
Conselho de Administração do
BNB, ambos são funcionários de carreira
da Instituição.

Vem aí um programa
que une duas instituições que primam pela
excelência, a UNDB
Centro Universitário e
a PUC do RS. Juntas
elas lançaram o Mestrado Interinstitucional (MINTER) em Direito PUCRS/UNDB. As
matrículas já estão
abertas. No registro, os
Coordenadores do
Mestrado em Direito
Prof. Dr. Ingo Sarlet
(PUCRS) e a Profa. Dra.
Amanda Thomé
(UNDB).

O brigadeiro é mais que
um doce famoso, é
uma verdadeira preferência nacional e muito fácil de fazer , conquistando crianças e
adultos. Para dar dicas
de receitas da culinarista Ilanna Caldas, da
Delicious Brownie &
Cia (foto); acontece
nesta terça-feira, 4, às
16h, a Live Na Cozinha
Potiguar Online “Brigadeiro Gourmet”.
Basta acessar o per ﬁl
do Instagram @potiguarhomecenter.

Corte de energia

Prevenção ao Suicídio

GNT estreia programa

O corte de energia elétrica por falta de pagamento já está permitido de novo no país. A medida ﬁcou suspensa entre março e 31 de julho,
por conta da pandemia do coronavírus. As famílias de baixa renda beneﬁciadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica, no entanto, ainda podem
ver uma luz no ﬁm do túnel caso não tenham dinheiro para a conta de luz. Isso porque, para essa faixa da população, a interrupção do fornecimento segue proibida até o ﬁnal do ano, de
acordo com decisão anunciada em 21 de julho
pela Aneel.

Estão abertas a partir desta segunda-feira, 3,
as inscrições para o Concurso de Fotograﬁa promovido pelo Fórum Estadual de Prevenção da
Automutilação e do Suicídio, coordenado pelo
Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos-CAOP/DH, do Ministério Público do Maranhão. O concurso integra as ações da campanha
Rede do Bem: Estamos Aqui para Ajudar-2020.
As inscrições deverão ser realizadas mediante o
encaminhamento das fotograﬁas para o email caopdhc@mpma.mp.br, até o dia 28 de
agosto.

O mês de agosto chega com muitas novidades no GNT. A partir de amanhã, 4, o público poderá conferir mais uma temporada de seus programas favoritos e acompanhar novas atrações
e talentos que passam a integrar o time de apresentadores.
Alguns formatos tiveram que ser adaptados
para cumprir as recomendações dos órgãos de
saúde de prevenção à Covid-19, mas sem perder
a essência.
A propósito: nesta terça-feira, 4, às 21h30,
Matheus Ilt estreia o inédito “Arrasta Móveis”.

Os fãs da banda Os
Paralamas do Sucesso já podem comemorar. Os roqueiros
anunciaram, nesta
segunda-feira, 3 a
data da próxima liveshow do grupo: 29 de
agosto, a partir das
20h.
A transmissão ao vivo
será realizada por
meio do canal oﬁcial
dos músicos
no YouTube.
O Sesc Maranhão está com seletivo aberto para o cargo de engenheiro civil. Ofertando uma vaga por
tempo determinado,
as inscrições acontecem até esta quartafeira, dia 5 de agosto, pelo e-mail selecao@ma.sesc.com.br.
Para realizar o cadastro, os candidatos
devem se dirigir ao
Sesc Administração
(Av. dos Holandeses)
e realizar a doação de
1 kg de alimento não
perecível.

oimparcial.com.br

POLÍTICA

Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com
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ELEIÇÕES 2020

Aglomerações políticas
Guerra de togados
podem ter punições
Pré-candidatos à Prefeitura de São Luís que estão promovendo encontros com
lideranças políticas e comunitárias podem ser punidos caso seja comprovado abuso
sa), órgão vinculado à Secretaria de
Estado da Saúde (SES), responsáveis
ações de ﬁscalização e apuração de
s reuniões e eventos de pré- denúncias, barreiras sanitárias e blitz
campanha eleitoral em diver- para cumprimento dos decretos refesos pontos da ilha, promovi- rentes ao combate à covid-19 para sados por pré-candidatos a pre- ber que tipo de sanções podem ser
feitos de São Luís que estão causando aplicadas nestes casos, mas até o feaglomerações em plena pandemia do chamento desta edição não obteve
novo coronavírus foi destaque de O resposta.
Também entramos em contato
imparcial na edição desta segundafeira (3). A notícia repercutiu em di- com o Ministério Público Eleitoral
versos grupos de aplicativos e nas re- que tem a função de garantir a normades sociais criticando de forma nega- lidade e a legitimidade das eleições,
tiva a atitude dos representantes polí- bem como o equilíbrio na disputa, enticos, mesmo todos eles aﬁrmando cetando esforços para evitar que o uso
que estão seguindo todas as orienta- indevido, o desvio ou o abuso do poções sanitárias dos órgãos de saúde der econômico ou do poder de autoridade, ou a utilização indevida dos veícom relação à covid-19.
Na rede social do Facebook do jor- culos ou meios de comunicação socinal, o internauta Antônio Marinho es- al venham a beneﬁciar candidato ou
creveu: “Isso é uma vergonha”. Já Vic- partido político, mas também não obtor Raphael Braga foi mais incisivo em tivemos resposta.
O Imparcial apurou que, em feveseu posicionamento: “Por mim, caçava a candidatura de todos que ﬁzes- reiro deste ano, o Ministério Público
sem isso”, disse ele. Outro que tam- Eleitoral expediu, uma instrução desbém não poupou críticas aos pré-can- tinada às Promotorias Eleitorais do
didatos foi Marco Antônio Pacheco: Maranhão referente ao período elei“Políticos são os primeiros a dá MAL toral do ano de 2020, sobre a proibiEXEMPLO para a população! Neste ção de meios de publicidade na prépaís VALE TUDO pelo DINHEIRO é campanha eleitoral já vedados na
PODER!”, escreveu ele em tom de in- campanha eleitoral regular. De início,
a recomendação cita que a propagandignação.
Em decorrência do grande número da eleitoral é vedada antes do dia 16
de casos que foram registrados de agosto, de acordo com os termos
121.953 e 3.050 óbitos em todo o Ma- do art. 36 da Lei nº 9.504/1997. No enranhão, de acordo com o último bole- tanto, os debates entre candidatos potim epidemiológico da Secretaria de dem ocorrer antes do início das camEstado da Saúde, divulgado no do- panhas, por ser vantajoso aos eleitomingo (2), O Imparcial entrou em res o conhecimento prévio das intencontato com a Superintendência de ções e propostas de cada um. A propaVigilância Sanitária do Estado (Suvi- ganda eleitoral consiste na divulgação
SAMARTONY MARTINS

A

de plataformas, programas de governo, qualidades pessoais e proﬁssionais do candidato, tendo como ﬁnalidade a obtenção do voto do eleitor.
Além disso, com base na Lei das
Eleições, a qual proíbe o uso de meios
de publicidade em alguns dispositivos no período de propaganda eleitoral oﬁcial e, consequentemente, na fase anterior, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu pela proibição do
uso de outdoors e veiculação de propaganda em bens públicos e de uso
comum nos atos de pré-campanha e
na divulgação de atos parlamentares,
mesmo que não haja pedido explícito
de voto, em julgamento do recurso especial 0600337-30.2018.
Na época, segundo as instruções
determinadas pelo procurador regional Eleitoral no Maranhão, Juraci Guimarães Júnior, é preciso que haja
compatibilidade e coerência entre os
meios utilizados na pré-campanha
eleitoral e os autorizados na propaganda eleitoral permitida. Assim, a
instrução orienta os promotores eleitorais a tomarem medidas, em caso de
hipótese de violação, como a imediata
cessação da propaganda ilícita por
meio do poder de polícia do juiz eleitoral; ajuizar representação por propaganda eleitoral antecipada para
cessação da conduta e aplicação de
multa, além de considerar Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso
de poder econômico.

Em plena sequidão do ar da capital da República neste começo
de agosto, porém, o tempo fechou na política, com desdobramentos dos casos comprovados da fábrica de fake news operando a todo vapor desde 2018, por maquinistas pagos com dinheiro público nos gabinetes dos ﬁlhos do presidente Jair Bolsonaro e até no
Palácio do Planalto, depois de 2019. Enquanto isso, o chefe da Casa Civil do Planalto, general Braga Neto foi o 7º ministro infectado
pela covid-19, além do próprio presidente e a primeira dama, Michelle Bolsonaro.
No Supremo Tribunal Federal, a tensão que se arrasta há tempo numa insólita crise que faz a temperatura subir e descer em
questão de horas ou dias, faz calafrios. Ontem, o ministro Edson
Fachin, derrubou decisão do presidente da corte, blindando a lava jato. Dias Toffoli ordenava compartilhamento de dados da Lava
Jato, como quer a PGR de Augusto Aras. Toffoli deu à Procuradoria-Geral da República, o acesso aos dados da Lava Jato. Mas como relator das forças-tarefas no STF é Fachin, ele revogou a ordem. Era um revés para a Lava Jato. O chefe da PGR, Augusto Aras
havia colocado as forças-tarefas na corda bamba. Disse que elas
faziam uma “caixa-preta” de suas investigações.
Fachin justiﬁcou a decisão com o uso de artigo do regimento
do Supremo, pelo qual cabe ao relator “arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente; e, ainda, quando contrariar a jurisprudência predominante do Tribunal (art. 98) ou for evidente a sua
incompetência”. Ele também determinou a quebra do sigilo da
decisão de Toffoli, com base no artigo 5º, LX, da Constituição: “a
lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando
a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”.
Toffoli dava acesso aos dados das forças-tarefas da lava-Jato
em Curitiba, no Rio de Janeiro e em São Paulo. A decisão que obrigava os grupos regionais a compartilharem informações com a
sede da PGR. Já Augusto Aras disse que “o cofre da Lava Jato é inviolável”. Diante de toda essa celeuma, a ﬁgura pública de Sérgio
Moro, que pode ser afetada, tenta se movimentar com seu projeto
presidencial em 2022. Bem diferente do juiz que virou mito, mesmo carregando uma timidez espantos, Moro tornou-se ex-ministro e inimigo número 1 de Bolsonaro e tenta ainda espantar o fantasma João Doria, atuando no mesmo reduto eleitoral de direita,
de Jair Bolsonaro.

Frente ampla
Em entrevista ao canal americano CNN, o governador Flávio
Dino voltou a defender a frente ampla da esquerda na direção do
centro. Lembrou que em 2018 havia muito ressentimentos e mágoa na esquerda, sendo impossível unir todos com Fernando
Haddad. Bolsonaro entrou no vácuo e ganhou.

IMPERATRIZ

Othelino acompanha obras de pavimentação

Realismo
Agora, Dino insiste que ainda há tempo de todos dialogarem
mais, aparar aresta, diminuir mágoas e propor um projeto consistente para o país, envolvendo a sociedade civil. Ele não se ilude
que não haverá unanimidade, mas pelo menos 70% é possível
nesse ﬂanco.

Cheiro de ingerência
A senadora Eliziane Gama (Cidadania) apoiou a decisão do ministro Edson Fachin de por um freio no ímpeto intervencionista
do chefe da PGR. Ela sente bafo de ingerência de Aras na estrutura
do MPF, afetando a independência dos procuradores da lava jato.

“Bala de prata contra covid-19 pode nunca
existir”.

Do diretor da OMS, Tedros Adhanom, incrédulo sobre os avanços de uma vacina contra a doença.

CLAYTON NOLETO RESSALTOU QUE ESSA É MAIS UMA ETAPA DO PROGRAMA “MAIS ASFALTO”
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), acompanhou, nesta
segunda-feira (3), em Imperatriz, o
início das obras de pavimentação asfáltica no bairro Jardim Tropical, fruto
de emendas parlamentares de sua autoria e dos deputados Professor Marco Aurélio (PCdoB) e Rildo Amaral
(Solidariedade), e, também, de recursos oriundos do Governo do Estado
Acompanhados do secretário de
Estado da Infraestrutura (Sinfra),
Clayton Noleto, os parlamentares percorreram as principais ruas do bairro,
onde serão executados os serviços de
asfaltamento, concretizando um sonho antigo dos moradores do Jardim
Tropical. Nesta etapa, serão colocados 20 km de asfalto, melhorando signiﬁcativamente a infraestrutura no
local. Othelino Neto ressaltou a importância das obras de pavimentação
para a cidade de Imperatriz e adiantou que, após a conclusão dos serviços nas duas principais avenidas do
Jardim Tropical, a equipe da Sinfra,
sob a coordenação do secretário
Clayton Noleto, seguirá para outras
regiões do município. “Esta obra, es-

peciﬁcamente, está sendo executada
com emendas do deputado Marco
Aurélio, que disponibilizou R$ 1 milhão, assim como do deputado Rildo
Amaral, que também destinou o mesmo valor, e, ainda, com a minha colaboração, que se somará a esse grande
pacote de obras de pavimentação de
ruas dessa tão importante cidade do
Maranhão, que é a querida Imperatriz”, aﬁrmou. O deputado Professor
Marco Aurélio, parlamentar da região,
destacou a satisfação dessa parceria
entre a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado em prol de benefícios
para os imperatrizenses. Ele agradeceu, ainda, ao presidente Othelino
Neto pelas emendas destinadas à cidade de Imperatriz. “Recebemos esse
importante reforço do presidente
Othelino, que faz um grande gesto
com nossa cidade, direcionando suas
emendas parlamentares e reforçando
minha destinação e do deputado Rildo Amaral, que serão revertidas em
pavimentação asfáltica nos bairros de
Imperatriz. O esforço do secretário
Clayton Noleto ressalta ainda mais essa participação do governo Flávio Dino, e quem ganha é a população”, as-

sinalou. O deputado Rildo Amaral,
que também é de Imperatriz, disse
que o asfaltamento das ruas do bairro
Jardim Tropical há muito tempo era
esperado pelos moradores. “Mais
uma importante obra do Governo do
Estado para melhorar a vida das pessoas. Os moradores dessa região há
muito tempo pediam a pavimentação, pois conviviam com poeira e lama na porta por muitos anos. Agora,
por meio de nossas emendas, conseguimos solucionar esse problema”,
disse. O deputado Rildo Amaral, que
também é de Imperatriz, disse que o
asfaltamento das ruas do bairro Jardim Tropical há muito tempo era esperado pelos moradores. “Mais uma
importante obra do Governo do Estado para melhorar a vida das pessoas.
Os moradores dessa região há muito
tempo pediam a pavimentação, pois
conviviam com poeira e lama na porta
por muitos anos. Agora, por meio de
nossas emendas, conseguimos solucionar esse problema”, disse.
Clayton Noleto ressaltou “Já ﬁzemos 100 km de asfalto em Imperatriz
e temos feito esse trabalho continuadamente”, ﬁnalizou.

Com 12 anos de magistratura, o juiz Douglas Martins, da
Vara de Assuntos Difusos e Coletivos de São Luís, reagiu a duro às “bordoadas” que levou do presidente do
STF, Dias Toffoli, que o proibiu de se manifestar politicamente em live ou em outras situações.

1

A origem da pendenga foi uma reclamação do Senador
Roberto Rocha ao CNJ contra a “superexposição midiática com políticos” de Douglas Martins, após decretar o lockdown em São Luís. O presidente do CNJ,
Dias Toffoli, que participou de live até com pré-candidatos, atendeu ao senador bolsonarista.

2
3

Como foi o primeiro juiz a decretar lockdown no país,
Martins virou alvo das mídias. Na TV Guará, ele rebateu Toffoli: “Não sou candidato a nada. Se tem alguém
com medo de que eu seja candidato a alguma coisa pode se tranquilizar. Nem a síndico de prédio”.

Sem oposição (1)
O PT de São Luís adiou novamente, em encontro semana passada como será sua presença na disputa da prefeitura de São Luís.
O PT sabe que suas decisões podem ser ratiﬁcadas ou não pela direção nacional. Portanto, está cauteloso.

Sem candidato (2)
Em situação parecida encontra-se o MDB dos Sarney no Maranhão. O ex-senador João Alberto, presidente da legenda tenta,
com o deputado Roberto Rocha, convencer Roseana Sarney a topar a candidatura. Mas ela nem dá sinal de disposição.

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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INADIMPLÊNCIA

DIA DOS PAIS

75% dos consumidores
vão gastar menos

Cortes de energia já
podem ser realizados

Pesquisa da Federação do Comércio mostra que o consumidor da capital maranhense
vai gastar menos para presentear o papai no próximo domingo, dia 9 de agosto
SAULO DUAILIBE
Com informações da Fecomércio

Indicadores baixos

Na passagem de junho para julho
deste ano, cinco desses indicadores
om uma das datas mais pro- apresentaram variação negativa, repícias para o consumo no ﬂetindo em um aumento do pessimisBrasil, o Dia dos Pais será di- mo do consumidor.
As principais desacelerações menferente que nos anos anteriores em relação ao consumidor. Por sais foram quanto à avaliação do nível
conta da pandemia do coronavírus, a de consumo atual (-19,1%), o nível de
maioria dos ludovicenses não preten- renda atual da família (-18,4) e as
dem gastar muito para presentear o perspectivas futuras de consumo
papai no próximo domingo, dia 9 de (-18,2%).
agosto. Lembrando que o Dia das
Embora o comércio já tenha reaMães, que é considerada umas das berto as portas em São Luís, o setor
melhores datas para o comércio, foi tende ainda a sentir os impactos nemuito abaixo que o esperado por con- gativos da pandemia no Dia dos Pais.
ta do distanciamento social e o fecha- “A data compõe um dos cinco princimento do comércio da capital mara- pais momentos do ano em que as vennhense durante o mês de maio.
das tendem a ter uma elevação acenNo mês de julho, a Federação do tuada. Este ano, com as preocupações
Comércio de Bens, Serviços e Turismo dos consumidores e as avaliações nedo Estado do Maranhão (Fecomércio- gativas quanto à sua capacidade de
MA) realizou uma pesquisa onde renda e de consumo, as vendas devemostra uma redução na intenção de rão se manter num ritmo de recuperacompra no mês de julho, em relação ção em relação ao mês anterior, mas
ao mesmo período do ano passado.
muito abaixo do registrado no ano
A intenção de presentear o papai passado”, avalia o presidente da Feconeste ano teve uma redução de 51,2%. mércio, José Arteiro da Silva.
O estudo também avalia a percepção
dos consumidores em relação a sete Consumo
indicadores que inﬂuenciam na deciPensando no futuro, 60,7% dos ensão e na capacidade de consumo atu- trevistados indicaram que nos próxial e futura.
mos meses deverá continuar comDe acordo com a pesquisa, 75,4% prando abaixo do nível de compras do
dos consumidores de São Luís aﬁrma- ano passado, enquanto 31% espera
ram que deverão gastar menos do que que sua capacidade de consumo pelo
no mesmo período do ano passado, menos se iguale ao nível do ano pas20,1% apontaram que devem com- sado nos próximos meses e apenas
prar no mesmo nível e apenas 4,4% 4,8% demonstra otimismo quanto a
dos ludovicenses se disseram propen- alcançar nos próximos meses uma casos a comprar mais do que foi gasto pacidade de consumo superior à do
no ano passado.
ano passado. “O nível de intenção de

C

consumo já havia batido recorde em
junho, alcançando a menor marca
histórica. No mês de julho, os nossos
estudos apontaram para a continuidade da retração do consumidor, renovando o recorde. Nesse cenário, as
empresas precisam buscar alternativas para driblar esse pessimismo dos
consumidores, oferecendo produtos
inovadores e criativos que caibam na
atual perspectiva de renda da famílias, além de buscar alcançar esse consumidor de formas diferenciadas, como por exemplo oferecendo facilidades através das redes sociais e plataformas digitais”, ressalta o presidente
José Arteiro da Silva.

Nossos estudos
apontaram para a
continuidade da
retração do consumidor
Um dos agravantes para a situação
de deterioração do consumo, segundo o estudo da Fecomércio, é o cenário atual do emprego. Do total de entrevistados, 27,7% disse estar desempregado, 42,4% apontou estar menos
seguro no emprego do que no ano
passado, 24,1% dos consumidores
aﬁrmaram que se sentem da mesma
forma do que no ano passado e apenas 5,7% demonstrou estar mais seguro no emprego agora do que no
mesmo período de 2019.

ABORDAGEM EM COELHO NETO

CORTE PODE SER FEITO, MAS CONSUMIDOR DEVE SER AVISADO
Desde o início da pandemia do novo coronavírus, em
março deste ano, estavam suspensos os cortes de energia elétrica de consumidores inadimplentes. Mas ontem, segunda-feira (3), o corte do fornecimento de energia já pode ser realizado, desde que o consumidor seja
avisado.
A determinação da suspensão do corte foi da Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), mas chegou ao ﬁm
no último sábado (1º). O desligamento de serviços públicos não pode acontecer nas sextas-feiras, sábados,
domingos e feriados.

Baixa renda

Segundo a Aneel, enquanto durar o estado de emergência da pandemia, continua proibido o corte para alguns grupos de consumidores.
Conforme o Decreto Legislativo nº 6/2020, esse prazo
atualmente vai até o ﬁnal de 2020.
Neste grupo estão consumidores de baixa renda; unidades onde more pessoa que dependa de equipamentos
elétricos essenciais à preservação da vida; unidades que
deixaram de receber a fatura impressa sem autorização
do consumidor, além daquelas cobradas em locais sem
postos de arrecadação em funcionamento como bancos
e lotéricas, por exemplo, ou nos quais a circulação de
pessoas seja restringida por ato do poder público. (S.D)

EDUCAÇÃO

Comissão da PRF apura morte de PM Escolas privadas voltam às aulas

O SUBTENENTE BALTAZAR MORREU APÓS SER BALEADO POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS NO DOMINGO
Um caso de colisão e abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Maranhão
culminou na morte de um policial militar,
no município de Coelho Neto, distante cerca 580 km da capital maranhense. O caso
está sendo acompanhado pela Comissão
de Controle e Acompanhamento da Letalidade, que tem o objetivo de apurar se todos
os procedimentos foram cumpridos por
parte da equipe operacional da PRF.
O fato foi registrado na noite do último
domingo (2), na BR-316, na altura do km
571, nas proximidades da localidade Descanso.
Uma equipe PRF realizava rondas,
quando se deparou com um acidente envolvendo um caminhão MB/l1620 e uma
caminhonete Toyota Hilux. Muito alterado,
o condutor da Toyota Hilux se apresentou
como policial militar, mas estaria se negando a mostrar identiﬁcação, e portava uma
pistola da marca Taurus na cintura.
Durante cerca de 25 minutos, os polici-

ais rodoviários tentaram acalma-lo e convencê-lo a entregar os documentos e a arma. Apesar das diversas tentativas da equipe PRF, o homem continuava desobedecendo.
Logo depois várias tentativas de negociação com os agentes da PRF, o condutor da
Toyota Hilux sacou arma e apontou para os
policiais, sendo alvejado com dois disparos. Os policiais rodoviários providenciaram socorro e acionaram uma equipe do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem foi encaminhado para o Hospital Geral de Caxias, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A vítima foi
identiﬁcada como subtenente Baltazar,
que era PM há 30 anos.
A Delegacia PRF em Caxias acompanhou todo o processo, que também foi levado para a Delegacia de Polícia Federal da
cidade. (S.D)

AS ESCOLAS DEVEM OPTAR PELO ENSINO HÍBRIDO, COM ATIVIDADES PRESENCIAIS E REMOTAS
O distanciamento mínimo de 1,5 m entre
os alunos também deve ser respeitado.
Após quase cinco meses desde a sus- Apesar da decisão por parte das instituipensão das aulas por causa da pandemia ções de ensino privadas, a população
da Covid-19, as escolas particulares deci- apresenta opiniões divergentes ao assundiram retornar às atividades ontem, se- to.
gunda-feira (3), com o calendário escolar
por meio do ensino híbrido. A volta foi Escolas Públicas
anunciada na semana passada pelo SindiPor outro lado, o governador Flávio Dicato dos Estabelecimentos de Ensino do no suspendeu novamente a volta às aulas
Estado do Maranhão (Sinpe-MA).
para alunos do 3º ano de escolas da rede
O retorno presencial dos estudantes pública, que estavam previstas para o dia
não é obrigatório. A ﬁm de evitar o maior 10 de agosto. A decisão foi tomada medicontato físico entre os alunos, as escolas ante uma pesquisa feita com estudantes e
devem optar pelo ensino híbrido, onde há responsáveis.
a junção das atividades presenciais e reA volta às aulas na rede estadual de enmotas, além de seguir com todos os pro- sino já foi suspensa anteriormente, e, de
tocolos de higiene e saúde da Secretaria acordo com o governador do Maranhão,
de Estado da Saúde (SES).
as aulas presenciais serão retomadas apeMáscaras, aferição de temperaturas, nas quando as famílias, os estudantes e os
uso de álcool gel, dentre outros procedi- professores se sentirem seguros quanto a
mentos são necessários para a retomada. decisão.

WALBER OLIVEIRA
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Anapurus – Viagem de luxo da prefeita e sua
família pode ter sido paga com dinheiro público
3 de agosto de 2020 /

Uma verdadeira loucura…

A prefeita do município de Anapurus, a professora Vanderly de Sousa do
Nascimento Monteles, está sendo acusada de ter pago por uma viagem de luxo

com dinheiro público.
Segundo a denúncia obtidas com exclusividade pelo Maranhão de Verdade, a
prefeita e sua família fizeram turismo em Salvador e se hospedaram no Hotel
Fasano, um dos mais caros do nordeste, conhecido por hospedar celebridades.
Segundo as notas fiscais (veja abaixo), as despesas foram emitidas em nome da
prefeitura cidade.

Além da prefeita, seu esposo Ivanildo, três filhas, uma neta e um genro do casal
também participaram da ostentação na capital baiana. O Maranhão de
Verdade teve acesso a notas fiscais que comprovam uma despesa da ordem de
R$18.706,02 com as hospedagens.
Comprovantes de pagamentos da prefeitura mostram que aproximadamente R$15
mil foram pagos à agência responsável por organizar o turismo. Outro detalhe
chama atenção. Os pagamentos só foram realizados após a agência Planet Tour
Viagens, com sede em São Luís, ter acionado judicialmente a Prefeitura de
Anapurus para pagamento das notas fiscais.

O processo judicial de número 0800121-10.2020.8.10.0076 tramita na 1ª Vara da
Comarca de Brejo – MA. Após o vazamento da história e a repercussão negativa

na cidade, um acordo entre a prefeitura e a agência tentou abafar o caso e
encerrar o processo judicial.

Contudo, diante das inconsistências das versões apresentadas, o juiz Cristiano
Regis Cesar da Silva determinou juntada de todos os documentos para a instrução
do processo.
Enquanto a justiça avalia o caso, a prefeitura de Anapurus mantém vários
contratos com a mesma agência.

Presidente da Famem quer rede de controle como parceira na qualificação de gestores
21:02:00

FERNANDO MELO

,

,

FAMEM MARANHÃO PREFEITOS

FAÇA UM COMENTÁRIO

Foto: Poliana Ribeiro (CCOM-MPMA)

´
Em visita institucional ao presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, TCE-MA, conselheiro Nonato Lago, nesta terça-feira (30), o
presidente da Famem, Eric Costa, ressaltou a importância da qualificação técnica das equipes dos gestores como meio de evitar penalidade
desmerecidas.
Participaram do encontro institucional o Procurador Geral de Justiça, Eduardo Nicolau; do Defensor Público, Alberto Bastos; Conselheito do
TCE, Washington Luiz Oliveira; da Coordenadora de Patrimônio do CAOP, Nahyma Abas, e o Diretor do Departamento Jurídico da Famem, Ilan
Kelson.
"Viemos em busca de alinharmos algumas ações. Estamos disponibilizando nossa estrutura e capacidade de mobilização dos gestores para
qualificarmos o corpo técnico das prefeituras. Desta forma, pretendemos evitar transtornos motivados por erros em formalidades. Algo que o
tribunal detecta como irregular, no entanto, não há qualquer indício de má fé ou dolo por parte do gestor", destacou o presidente da Famem.
Para o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, Nonato Lago, o encontro contribuiu para que os dirigentes da Famem e do
Ministério Público entrassem em consenso sobre uma ação conjunta.
"Todas as manifestações foram no sentido de que houvesse uma ação conjunta dos orgãos da rede de controle. A ideia é que trabalhando
juntos, otimizamos nossas ações, obtendo resultados mais objetivos no sentido de prestar um serviço de melhor qualidade a nossa sociedade",
afirmou o conselheiro de contas.
"Neste encontro houve o consenso sobre o fortalecimento da rede de controle no combate à improbidade. Para isso, contamos com todas as
instituições que objetivam uma sociedade melhor", afirmou o Procurador geral de Justiça, Eduardo Jorge Nicolau.
Segundo Eric Costa, o Procurador Geral de Justiça tem reiterado a prevenção como principal estratégia de evitar transtornos. Durante a reunião
de dirigentes foi debatido a retomada de alguns projetos da rede de controle de gestão público.
"Buscamos fortalecer as parcerias institucionais na defesa de uma gestão pública mais eficiente, mais pobra e resolutiva", comentou a
coordenadora de Patrimônio Nahyma Abas.

segunda-feira, 3 de agosto de 2020

Ministério Público recomenda atendimento pela
rede pública de saúde a pacientes curados da
Covid-19

A instalação de ambulatório multiprofissional nas redes públicas de saúde municipal e
estadual de São Luís para atendimento dos pacientes curados da Covid-19 foi objeto de
Recomendações do Ministério Público do Maranhão, emitidas no último dia 28, para a
Secretaria Municipal e a de Estado da Saúde.
No documento, de igual teor para ambas as secretarias, a titular da 2ª Promotoria de
Justiça Especializada de Defesa da Saúde de São Luís, Glória Mafra, orienta que o
ambulatório seja dotado de profissionais, como médico, enfermeiro, fisioterapeuta,
psicólogo, fonoaudiólogo, farmacêutico, assistente social e nutricionista, para atuarem
na reabilitação pós-Covid.
Também é recomendado que as secretarias garantam aos pacientes recuperados acesso
à realização dos exames prescritos quando do atendimento pelo ambulatório.
Além disso, foi fixado o prazo de cinco dias úteis para que os gestores de saúde enviem
à Promotoria de Justiça Especializada de Defesa da Saúde documento que comprove as
ações desenvolvidas para o cumprimento das Recomendações.
JUSTIFICATIVAS
Ao justificar as Recomendações, a promotora de justiça Glória Mafra considerou as
constatações clínicas de que os pacientes recuperados da Covid-19 apresentam

sequelas mesmo após a cura, como problemas pulmonares e/ou afasia ou disfasia póstraqueostomia e perda de força e de massa muscular.
A representante do Ministério Público ressaltou, ainda, que “o acompanhamento desses
pacientes resultará em contribuição para a pesquisa científica referente à Covid-19”. As
informações são do MPMA.

segunda-feira, 3 de agosto de 2020

LAGOA DO MATO - AÇÃO QUESTIONA CONTRATAÇÃO
IRREGULAR DE CONSTRUTORA PARA REALIZAR FESTA JUNINA
A DENÚNCIA POR FRAUDAREM LICITAÇÃO DESTINADA A CONTRATAR EMPRESA
PARA REALIZAR FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE EM 2014

O Ministério Público do Maranhão
acionou judicialmente, na última
quinta-feira, 30, a Construtora
Panorama, o seu sócio e
administrador Domingos Carvalho
Lopes da Silva e o ex-prefeito de
Lagoa do Mato Mauro da Silva Porto
por improbidade administrativa. Eles
foram denunciados por fraudarem
licitação destinada a contratar
empresa para realizar festejos juninos
na cidade em 2014.
A ação por ato de improbidade
administrativa também atinge os antigos membros da CPL: Raimundo Rodrigues da
Silveira Neto (ex-presidente), José Raimundo Guimarães Freitas e Raimundo Andrade Silva
Pereira. O ex-secretário municipal de Administração e Finanças de Lagoa do Mato Vrain
Ventura de Sousa também foi acionado.
De acordo com o promotor de justiça Carlos Allan da Costa Siqueira, a fraude só se tornou
possível em virtude da participação dos réus, pois a cada fase do procedimento licitatório
era necessário que os agentes públicos ignorassem os indícios de ilicitude. “Os integrantes
da Comissão Permanente de Licitação atuaram de forma a frustrar o caráter competitivo do
procedimento licitatório, em favor da empresa vencedora”.
O representante do MPMA destaca que a empresa contratada, apesar de não ter
qualificações técnicas e capacidade econômica para disputar o certame, foi extremamente
beneficiada pelos membros da CPL, pelo ex-prefeito e ex-secretário.
A licitação é resultado de um convênio firmado, em junho de 2014, entre o Estado do
Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, e o Município de Lagoa do Mato. O
objeto foi a realização do projeto “São João 2014”, incluindo a locação de palco, banda,
iluminação e som, além de apresentação de bumba-meu-boi e danças folclóricas, no valor
de R$ 247 mil.
Ao avaliar o Pregão Presencial nº 27-2014, os peritos do Ministério Público constataram
uma série de irregularidades: ausência de pesquisa de preço para estimar o valor a ser

contratado, ausência de informação sobre dotação orçamentária, ausência de justificativa
sobre a necessidade de contratação, falta de publicação do edital em jornal diário de grande
circulação e do edital na internet.
Outro problema é que o edital somente poderia ser obtido ou consultado na sede da
prefeitura, restringindo o caráter competitivo do certame. Além disso, o edital previu
cláusulas restritivas ilegais.
A Construtora Panorama (Panorama Empreendimentos e Serviços Eireli), com abertura em
2009, está habilitada para exercer 29 atividades econômicas. Em 2014, ano da licitação e
celebração do contrato, a empresa tinha somente um funcionário registrado em seus
quadros.
“Tal circunstância demonstra que a licitante vencedora não tinha empregados suficientes
para a execução contratual, nem mesmo para o ordinário funcionamento de uma empresa”,
afirmou, na ACP, Carlos Allan Siqueira.
PEDIDOS
O MPMA pediu ao Poder Judiciário que os denunciados sejam condenados por
improbidade administrativa, podendo ser obrigados ao ressarcimento integral do dano,
perda dos bens ou valores acrescidos ao patrimônio, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos, pagamento de multa civil, proibição de contratar com o Poder Público
ou receber incentivos fiscais.
A Promotoria de Justiça pediu que sejam condenados a pagamento de multa civil em valor
não inferior a R$ 100 mil a ser revertida ao Fundo de Direitos Difusos e Coletivos do
Maranhão.
Redação: (CCOM-MPMA)
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Ex-prefeito é acionado por
contratar empreiteira para
realizar festa junina
03/08/2020 17h20
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O Ministério Público do Maranhão acionou
judicialmente a Construtora Panorama, o seu
sócio e administrador, Domingos Carvalho
Lopes da Silva, e o ex-prefeito de Lagoa do
Mato, Mauro da Silva Porto, por improbidade
administrativa. Eles foram denunciados por
fraudarem licitação destinada a contratar
empresa para realizar festejos juninos na
cidade em 2014.
A ação por ato de improbidade administrativa
também atinge os antigos membros da CPL:
Raimundo Rodrigues da Silveira Neto (expresidente), José Raimundo Guimarães
Freitas e Raimundo Andrade Silva Pereira. O
ex-secretário municipal de Administração e
Finanças de Lagoa do Mato Vrain Ventura de
Sousa também foi acionado.
De acordo com o promotor de justiça Carlos
Allan da Costa Siqueira, a fraude só se tornou
possível em virtude da participação dos réus,
pois a cada fase do procedimento licitatório era
necessário que os agentes públicos
ignorassem os indícios de ilicitude. “Os
integrantes da Comissão Permanente de
Licitação atuaram de forma a frustrar o caráter
competitivo do procedimento licitatório, em
favor da empresa vencedora”.
Ex-prefeito de Lagoa do Mato, Mauro da Silva Porto

O representante do MPMA destaca que a
empresa contratada, apesar de não ter
qualificações técnicas e capacidade econômica para disputar o certame, foi extremamente
beneficiada pelos membros da CPL, pelo ex-prefeito e ex-secretário.

A licitação é resultado de um convênio firmado, em junho de 2014, entre o Estado do Maranhão, por
meio da Secretaria de Estado da Cultura, e o Município de Lagoa do Mato. O objeto foi a realização
do projeto “São João 2014”, incluindo a locação de palco, banda, iluminação e som, além de
apresentação de bumba-meu-boi e danças folclóricas, no valor de R$ 247 mil.
Ao avaliar o Pregão Presencial nº 27-2014, os peritos do Ministério Público constataram uma série de
irregularidades: ausência de pesquisa de preço para estimar o valor a ser contratado, ausência de
informação sobre dotação orçamentária, ausência de justificativa sobre a necessidade de
contratação, falta de publicação do edital em jornal diário de grande circulação e do edital na internet.
Outro problema é que o edital somente poderia ser obtido ou consultado na sede da prefeitura,
restringindo o caráter competitivo do certame. Além disso, o edital previu cláusulas restritivas ilegais.
A Construtora Panorama (Panorama Empreendimentos e Serviços Eireli), com abertura em 2009,
está habilitada para exercer 29 atividades econômicas. Em 2014, ano da licitação e celebração do
contrato, a empresa tinha somente um funcionário registrado em seus quadros.
“Tal circunstância demonstra que a licitante vencedora não tinha empregados suficientes para a
execução contratual, nem mesmo para o ordinário funcionamento de uma empresa”, afirmou, na
ACP, Carlos Allan Siqueira.,

Ex-prefeito de Lagoa do Mato é acionado por
fraude em licitação
Publicado em 3 de agosto de 2020 às 13:50 | Comentar
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O Ministério Público do Maranhão acionou a
Construtora Panorama, o seu sócio e
administrador Domingos Carvalho Lopes da
Silva e o ex-prefeito de Lagoa do Mato,
Mauro da Silva Porto, por improbidade
administrativa. Eles foram denunciados por
fraudarem licitação destinada a contratar
empresa para realizar festejos juninos na
cidade em 2014.
A ação também atinge os antigos membros
da CPL: Raimundo Rodrigues da Silveira
Neto (ex-presidente), José Raimundo
Guimarães Freitas e Raimundo Andrade
Silva Pereira. O ex-secretário municipal de
Administração e Finanças de Lagoa do Mato
Vrain Ventura de Sousa também foi
acionado.
De acordo com o promotor de Justiça Carlos
Allan da Costa Siqueira, a fraude só se
tornou possível em virtude da participação
dos réus, pois a cada fase do procedimento
licitatório era necessário que os agentes
públicos ignorassem os indícios de ilicitude.

Mauro Porto, ex-prefeito de Lagoa do Mato

O representante do MPMA destaca que a
empresa contratada, apesar de não ter
qualificações
técnicas
e
capacidade
econômica para disputar o certame, foi
extremamente beneficiada pelos membros

da CPL, pelo ex-prefeito e ex-secretário.
A licitação é resultado de um convênio firmado, em junho de 2014, entre o Estado do Maranhão, por
meio da Secretaria de Estado da Cultura, e o Município de Lagoa do Mato. O objeto foi a realização do
projeto “São João 2014”, incluindo a locação de palco, banda, iluminação e som, além de apresentação
de bumba-meu-boi e danças folclóricas, no valor de R$ 247 mil.

Ao avaliar o Pregão Presencial nº 27-2014, os peritos do Ministério Público constataram uma série de
irregularidades: ausência de pesquisa de preço para estimar o valor a ser contratado, ausência de
informação sobre dotação orçamentária, ausência de justificativa sobre a necessidade de contratação,
falta de publicação do edital em jornal diário de grande circulação e do edital na internet.
Outro problema é que o edital somente poderia ser obtido ou consultado na sede da prefeitura,
restringindo o caráter competitivo do certame. Além disso, o edital previu cláusulas restritivas ilegais.
A Construtora Panorama (Panorama Empreendimentos e Serviços Eireli), com abertura em 2009, está
habilitada para exercer 29 atividades econômicas. Em 2014, ano da licitação e celebração do contrato,
a empresa tinha somente um funcionário registrado em seus quadros.
Diante do exposto, o MPMA pediu ao Poder Judiciário que os denunciados sejam condenados
podendo ser obrigados ao ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ao
patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil,
proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais e ainda ao pagamento de
multa civil em valor não inferior a R$ 100 mil a ser revertida ao Fundo de Direitos Difusos e Coletivos
do Maranhão.

