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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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R$ 6,25

+1,83% +1,68%

MARÉ BAIXA
01h21          0.9m
13h53          0.5m

MARÉ ALTA
07h38          5.7m
20h04          5.5m

Sol com algumas
nuvens e chuva
passageira durante o
dia. À noite o tempo
fica firme. LO

TE
R

IA
S

Confira o resultado 
das loterias em 

oestadoma.com/489427

Esportes

Boi da
Maioba faz
entrega de
mais de 300
cestas básicas
CIDADES 6

Bumba Minha Casa

Moto Club 
e Maranhão
fazem o
clássico dos
opostos
PÁGINA  8

Nove pessoas
mortas no
fim de
semana no
Maranhão
POLÍCIA 7

Violência

Direção do PT
é orientada a
aprofundar
debates sobre
apoios em SL
POLÍTICA 3

Eleições 2020
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Capital e interior 
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Outros estados 
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Autoridades parecem não ter
o mesmo olhar para os
políticos quando o assunto é
aglomeração. POLÍTICA 3

confirmados do novo
coronavírus no
Maranhão, segundo a SES

122.482 recuperados do novo
coronavírus no estado, de
acordo com boletim

110.708 realizados em todo o
estado para confirmar ou
não casos da Covid-19

270.261
CASOS

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. CIDADES 5
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oPresidente  da AL,
Othelino Neto, diz que
emenda impositiva voltará
a ser debatida  POLÍTICA 2

Série ‘Tapas & beijos’, da
Rede Globo, volta a ser
exibida a partir desta
terça-feira  PÁGINA 10

Divulgação

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.

Melhor Foto
JULHO

#leitorOEstadoMA

CASOS

PACIENTES TESTES



2121
ESTABELECIMENTOS
na Ilha foram inspecionados
durante a fiscalização

1010
PONTOS comerciais
autuados por descumprirem
as normas sanitárias

66
ESTABELECIMENTOS
intimados a fazerem
adequações sanitárias

33
COMÉRCIOS
interditados na capital

4040
TESTES educativos com o
etilômetro realizados 
na ação Direção Certa

9393
TESTES de etilômetro no
decorrer da Operação Lei Seca

cidade@mirante.com.br
São Luís, 4 de agosto de 2020 - Terça-feira

Boi da Maioba realiza entrega
de cestas básicas para
comunidade boeira
CIDADES 6

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

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.

SAIBA MAIS

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.

Fotos/Divulgação

A
usência da verificação
de temperatura de con-
sumidores, falta de for-
necimento de coletores

de resíduos, aglomeração de pes-
soas, descumprimento de horá-
rio de encerramento das ativida-
des, entre outras irregularidades,
culminaram na autuação de 10
estabelecimentos comerciais, in-
timação a outros seis para faze-
rem adequações sanitárias, e in-
terdição de três. 

As irregularidades foram en-
contradas durante as operações
realizadas no decorrer do último
fim de semana pelo Departa-
mento Estadual de Trânsito do
Maranhão (Detran-MA), do Ins-
tituto de Promoção e Defesa do
Cidadão e Consumidor do Mara-
nhão (Procon/MA), Vigilância Sa-
nitária e a Polícia Militar, em pon-
tos comerciais da Ilha, em
cumprimento da Portaria do Es-
tado de nº 42 de junho de 2020,
que estabelece as medidas sani-
tárias de prevenção à contenção
da Covid-19.

Trabalho educativo
O trabalho de fiscalização come-
çou 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, lancho-
netes e restaurantes da região do
Cohatrac. A coordenadora de
Educação para o Trânsito do De-
tran-MA, Rositânia de Farias, in-

formou que o projeto “Direção
Certa” é uma das ações educati-
vas desenvolvidas pelo Detran-
MA para a promoção de um trân-
sito mais seguro.

Nessa ação, os educadores de
trânsito se deslocam até os bares
e restaurantes para distribuir ma-
terial educativo e conscientizar
os frequentadores sobre os pe-
rigos da mistura de álcool e di-
reção. Esse projeto conta com o
apoio do Batalhão da Polícia Mi-
litar Rodoviária (BPRV), do Pro-
con/MA e a Vigilância Sanitária.
“Essa parceria nasceu da neces-
sidade de intensificarmos o pro-
cesso de conscientização da po-
pulação”, 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 etilô-
metro entre os frequentadores
do local e atingiu um público de
acima de duas mil pessoas. “Esse
trabalho teve um saldo bem po-
sitivo, pois, atingimos um
grande público”, disse Rositânia
de Farias.

O fiscal da Vigilância Sanitária,
Erick Carvalho, valorizou a par-
ceria com o Detran. “A presença
da equipe do Detran-MA torna as
ações mais impactantes, o que
ajuda no processo de conscienti-
zação das pessoas para que pro-
curem seguir as normas sanitá-
rias”, frisou.

Já, o diretor de Fiscalização do
Procon-MA, Carlos Eduardo Gar-
cia, acredita que a participação
do Detran-MA tem sido signifi-
cativa nesse momento de com-
bater 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.

Outros cercos
No sábado, os cercos tiveram
como alvos os estabelecimentos
comerciais, localizados nos bair-
ros Angelim, Vila Palmeira, Vi-
nhais e localidades adjacentes. No
decorrer desse trabalho, as equi-
pes de fiscalização constataram
ausência da verificação de tem-
peratura 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 estabelecimen-
tos comerciais foram inspecio-
nados pelas equipes. Dez deles
foram autuados, seis intimados a
fazerem adequações sanitárias e
três interditados. Um dos bares

autuados pelo Procon-MA e a Vi-
gilância Sanitária está localizado
no Angelim. O ponto comercial
apresentava várias irregularida-
des no cumprimento dos proto-
colos sanitários.

Além de combater as irregula-
ridades praticadas em bares, res-
taurantes e postos de combus-
tíveis, o Detran-MA, com o apoio
do Batalhão da Polícia Rodoviá-
ria do Maranhão, vem realizando
blitz da Operação Lei Seca e
tendo como objetivo de comba-
ter o uso de álcool e direção vei-
cular 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 De-
tran-MA, foram efetuadas 90
abordagens a veículos e realiza-
dos 93 testes do etilômetro.
Também nessa ação houve o re-
gistro de nove recusas e lavra-
dos dois autos a condutores que
dirigiam sob a influência de be-
bida alcoólica.�

AÇÕES
aconteceram

durante todo o
fim de semana em

bairros da Ilha

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

Participação do
Detran-MA tem sido

significativa 

Foram efetuadas 90
abordagens a

veículos 
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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

Nove pessoas mortas no fim
de semana no Maranhão

Um total de 49 criminosos foram
presos durante o mês de julho no
decorrer de cercos realizados pe-
las Policias Militar e Civil na Gran-
de Ilha. A polícia informou que en-
tre as prisões foram 41 em cum-
primento de ordem judicial e oito
em flagrante delito.

O delegado Carlos Alessandro
de Assis, que é superintendente

da Polícia Civil da Capital, decla-
rou que somente durante a Ope-
ração Ramsés resultou na prisão
de três criminosos por ordem do
Poder Judiciário e tinha como ob-
jetivo investigar uma das maiores
fraudes do país, enquanto, no de-
correr da Operação Poder Parale-
lo, que foi coordenada pela Sec-
cional Leste, conseguiu retirar de

circulação 19 faccionados sus-
peitos de agirem na cidade de São

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 mili-
tares e a equipe da Vigilância Sa-
nitária, no mês passado, tam-
bém realizaram na área Itaqui-
Bacanga a “Operação Integrada”,
que visava fiscalizar os bares e
restaurantes, que não estavam
obedecendo as normas de segu-
rança sanitária, em virtude do
Covid-19. �

VATICANO 

O Vaticano, ao responder uma repor-
tagem de jornal alemão de que o pa-
pa emérito Bento XVI estaria grave-
mente doente, afirmou na segunda-
feira que a condição “não é particu-
larmente preocupante” e que ele que
está superando uma doença doloro-
sa, mas não grave.

O esclarecimento veio horas
depois de o biógrafo de Bento, Pe-
ter Seewald, ter despertado alar-
me ao dizer ao Passauer Neue
Presse que ele havia achado o pa-
pa emérito de 93 anos excepcio-
nalmente frágil quando o visitou
no sábado.

Seewald disse que Bento, que
está com problemas de saúde há
algum tempo, agora sofre de her-
pes zóster, uma infecção viral que
causa erupções dolorosas e é co-
mum 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”, afir-
mou 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 re-
cuperasse suas forças.

Viagem
Em junho, Bento, que vive em um
antigo convento nos jardins do Va-
ticano, deixou a Itália pela primeira
vez desde sua renúncia em 2013 pa-
ra uma visita de despedida a seu ir-
mão mais velho, Georg, na Baviera.
Georg Ratzinger morreu em 1 de ju-
lho, aos 96 anos. Os dois irmãos fo-
ram ordenados sacerdotes no mes-
mo dia em 1951. �

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

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

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado

N
ove pessoas foram mor-
tas a tiros ou por arma
branca  neste último
fim de semana no inte-

rior do estado. Uma das vítimas
foi o subtenente da Polícia Mili-
tar, Baltazar de Carvalho Araújo,
de 55 anos. Segundo a polícia, o
militar foi morto a tiros por po-
liciais rodoviários federais du-
rante uma ocorrência de aciden-
te de trânsito, ocorrida na noite
de domingo (2), no KM 571 da
BR-316, povoado Descanso, nas
proximidades da entrada do mu-
nicípio de Coelho Neto.

De acordo com a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), uma guarni-
ção da PRF ao fazer ronda por es-
sa rodovia federal se deparou com
uma colisão traseira envolvendo
um caminhão e uma Hilux, que
pertencia ao subtenente, que apre-
sentava sinais de embriaguez. O
militar ainda se recusou a entregar
a sua pistola e o documento da Hi-
lux para os policiais rodoviários.

A PRF também informou que o

policial militar chegou fazer a
menção de sacar da pistola e teria
dito que atiraria, mas, acabou sen-
do 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-

gico. A Polícia Federal foi infor-
mada sobre o fato, assim como a
Polícia Militar.

Tiroteio
Um tiroteio, ocorrido durante a
noite de sábado (1]) em um bar, lo-
calizado no povoado Piranhas, em
Timon, resultou na morte da auxi-
liar penitenciária, Camila Gabrie-
la Lopes, de 30 anos, e de Eduardo
Valadão, de 23 anos, como ainda
três pessoas ficaram feridas. O de-
legado Antônio Valente declarou
que as investigações já começaram,
inclusive, testemunhas já foram
ouvidas na delegacia, mas até o pe-
ríodo da tarde de ontem não tinha
registro de prisão.

O delegado informou que nes-
se bar estava ocorrendo uma festa
de paredão de som onde havia vá-
rias pessoas. Em um determinado
momento, os criminosos chegaram
encapuzados e efetuaram vários ti-
ros em direção ao salão. Houve tu-
multo e correria. Eduardo Valadão
mesmo baleado tentou fugir e
morreu ao lado do seu veículo, en-
quanto, Camila Gabriela morreu
ainda no meio do salão.

Os outros três baleados recebe-

ram os primeiros atendimentos pe-
los 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 fo-
ram no sentido de localizar os au-
tores e a polícia está tentando ain-
da entender o que aconteceu nes-
se local. Quem aquelas pessoas es-
tavam atrás de matar para que pos-
sa estreitar mais a linha de investi-
gação”, 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 sá-
bado 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 ví-
tima foi golpeada na cabeça
quando estava dormindo, sofreu
um corte profundo e morreu ain-
da no local. �

Divulgação

NOVA YORK 

A investigação da promotoria de
Manhattan envolvendo o presi-
dente dos Estados Unidos, Donald
Trump, não se limita aos paga-
mentos em espécie feitos a duas
mulheres em 2016 por seu ex-ad-
vogado Michael Cohen, de acordo
com um processo divulgado nesta
segunda-feira.

A investigação está relacionada
a “supostos seguros e fraudes ban-
cárias da Organização Trump e seus
funcionários”, entre outras coisas,
disse o promotor de Manhattan
Cyrus Vance, na tentativa de rejei-
tar os esforços de Trump contra uma
intimação pela divulgação de oito
anos de seus registros fiscais pes-
soais e corporativos.

Há uma semana, Trump fez sua
mais recente tentativa de anular a in-
timação de Vance, depois que a Su-
prema Corte dos EUA decidiu que o
presidente não estava imune a in-
vestigações criminais estaduais.

Em sua segunda emenda de ape-
lação, apresentada em um tribunal
federal em Manhattan, em 27 de
julho, Trump argumentou que a in-
timação era “extremamente exage-
rada” e foi emitida de “má-fé”.

Em resposta à alegação de que a
intimação foi exagerada, Vance disse

que o argumento de Trump “se ba-
seia na falsa premissa de que a in-
vestigação do grande júri está limi-
tada aos chamados pagamentos em
dinheiro feitos por Michael Cohen”
em nome de Trump em 2016.

No registro de segunda-feira,
Vance observa alegações públicas

de possível atividade criminosa na
Organização Trump que remon-
tam a mais de uma década. As in-
formações são da Reuters. �

Uma das vítimas foi o policial militar Baltazar de  Carvalho Araújo

Agência Brasil

Criminosos estão dando o golpe
do consórcio premiado de mo-
tocicletas em São Luís e, pelo
menos, seis pessoas já foram ví-
timas. Uma delas chegou a per-
der quase cinco mil reais e a Po-
lícia Civil está investigando o
caso.

Uma das vítimas, que prefe-
riu não se identificar, procurou
ontem O Estado e fez a denún-
cia. Ela declarou que foi até o
escritório dos golpistas, locali-
zado em um shopping da ci-
dade, onde teria sido recebida
por um vendedor de consórcio,
identificado como Ramon Pe-
reira.

A vítima entregou ao vende-
dor um valor de R$ 5 mil e foi
informada pelo vendedor de

forma verbal que não seria ne-
cessário mais pagar nenhuma
quantia e teria a sua motoci-
cleta 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 li-
gação via celular informando que
não tinha passado no primeiro
lance. A atendente ainda per-
guntou se pretendia participar de
outro lance. A vítima descobriu
que o vendedor Ramon não tinha
falado a verdade sobre o consór-
cio 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. �

Criminosos
aplicam o
golpe do
consórcio 
em São Luís

NA WEB

EUA têm 4.649.102
casos de coronavírus
oestadoma.com/489429

SAIBA MAIS 

O governador de Nova
York, Andrew Cuomo,
criticou nesta segunda-
feira 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.

Íntegra em oestadoma.com/489212

Trump tenta anular intimação do promotor de Manhattan Cyrus Vance 

SAIBA MAIS 

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.

Mais prisão 

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

Uma das vítimas
entregou R$ 5 mil

a golpistas

Polícia realizou
várias operações

no estado
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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
Tribunal de Justiça do Ma-
ranhão promoverá, por
meio da Coordenadoria
Estadual da Mulher em

Situação de Violência Doméstica e
Familiar (CEMULHER/TJMA), pre-
sidida pelo desembargador Cleones
Carvalho Cunha, uma programa-
ção especial, nesta semana, em alu-
são ao 14º aniversário da Lei Maria
da Penha, comemorado no dia 7 de
agosto. As atividades foram inicia-
das 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 pre-
venir a violência doméstica, nos ter-
mos do § 8º do Art. 226 da Consti-
tuição Federal, da Convenção sobre
a Eliminação de Todas as Formas de
Violência contra a Mulher, da Con-
venção Interamericana para Preve-
nir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher e de outros trata-
dos internacionais ratificados pela
República Federativa do Brasil; dis-
pôs sobre a criação dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar con-
tra a Mulher e estabeleceu medidas
de assistência e proteção às mulhe-
res em situação de violência, como

as medidas protetivas de urgência.

Programação
Ontem, o desembargador Cleones
Cunha, presidente da CEMULHER,
conduziu uma reunião com 116 juí-
zes competentes para o julgamento
dos processos na área da violência
doméstica e familiar contra a mu-
lher,. Em seguida, houve o lança-
mento, 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  pales-
tra “14 anos de Lei Maria da
Penha: avanços e desafios no en-
frentamento à violência domés-
tica e familiar contra a mulher”,
proferida pela juíza Adriana
Ramos de Mello (TJRJ). O lança-
mento do livro e a palestra serão

transmitidos ao vivo.  pelo canal
www.youtube.com/eadesmam,
em parceria com a Escola da Ma-
gistratura 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". �

O presidente da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, deputado
Othelino Neto (PCdoB), acom-
panhou, 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 Profes-
sor Marco Aurélio (PCdoB) e
Rildo Amaral (Solidariedade), e,
também, de recursos oriundos do
Governo do Estado

Acompanhados do secretário
de Estado da Infraestrutura (Sin-
fra), Clayton Noleto, os parla-
mentares percorreram as princi-
pais ruas do bairro, onde serão
executados os serviços de asfal-
tamento, 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 im-
portância das obras de pavimen-
tação 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 coorde-
nação do secretário Clayton No-
leto, seguirá para outras regiões
do município.

“Esta obra, especificamente,
está sendo executada com emen-
das 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 so-
mará a esse grande pacote de
obras de pavimentação de ruas
dessa tão importante cidade do
Maranhão, que é a querida Im-
peratriz”, afirmou.

O deputado Professor Marco
Aurélio, parlamentar da região,
destacou a satisfação dessa par-
ceria entre a Assembleia Legisla-
tiva e o Governo do Estado em prol
de benefícios para os imperatri-
zenses. Ele agradeceu, ainda, ao
presidente Othelino Neto pelas
emendas destinadas à cidade de
Imperatriz. �

Divulgação

Divulgação

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 

Em sintonia com a evolução do
ensino e baseada no princípio de
que a  educação não pode ter
fronteiras e o futuro não pode es-
perarr, 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 ex-
juiz-federal, ex-ministro da Jus-
tiça e Segurança Pública e profes-
sor 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% on-
line, gratuito e, para participar, basta

ao aluno fazer a inscrição por meio
do link: www.even3.com.br/cliclo-
delivesceuma/.

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 tec-
nológico de que dispõe, atual-
mente, para permitir que a con-
clusão do ensino superior seja um
marco na vida de todos os seus
formandos do semestre 2020.1.

Assim, promove nesta terça-
feira (4), às 19h, pela Plataforma
Teams, em turmas especial-
mente montadas para este fim,
dirigentes, docentes e forman-
dospara a primeira cerimônia de
formatura on line da história da
instituição. �

Sérgio Moro abrirá
ciclo de palestras da 
Universidade Ceuma
Instituição de ensino superior investe no princípio
de que na educação não deve haver fronteiras 

Íntegra em oestadoma.com/489449

Íntegra em oestadoma.com/489450

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

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

FIQUE POR DENTRO

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".

Mais Asfalto
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23H02 ................ 6.0M

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 operan-
do 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.

Guerra de togados

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

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

Última rodada do Campeonato maranhense 
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

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

 

PÁGINA 10

Prefeitura abre
 vagas com 
salários de 

R$ 4 mil

Ministério da 
Educação  

divulga resultado
 do Fies hoje

Países com 
vacina  BCG 
têm menos 

mortes
PÁGINA  3PÁGINA 10

DIA DOS PAIS

VOLTA AO NORMAL: Cortes de 
energia já podem ser realizados

PÁGINA 5

ELEIÇÕES 2020: Aglomerações 
políticas podem ter punições

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

COVID-19:
É possível 

ser infectado 
duas vezes?

PÁGINA  3



NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Exposição “Mother”

Ins pi ra do na ma ter ni da de e na fi gu ra da
mãe jo vem, o fo tó gra fo Mar ce lo Cu nha apre- 
sen ta a mos tra “Mother: Ma ter nos Sem blan-
tes”, em car taz no Es pa ço de Ar tes Már cia
San des, na Pro cu ra do ria Ge ral de Jus ti ça. Ao
to do, são seis qua dros de fo to gra fi as que uti- 
li zam um con cei to or gâ ni co e sem ma ni pu-
la ção di gi tal. Nas ima gens, Mar ce lo cria uma
nar ra ti va re ve lan do par ti cu la ri da des da
mãe, usan do os efei tos de luz e edi ção.

Prêmio Multishow

O  Prê mio Mul tishow 2020 es tá con fir ma- 
do pa ra no vem bro. To da a trans for ma ção
que a in dús tria mu si cal vem pas san do des de
mar ço es ta rá re pre sen ta da na edi ção, que
te rá o co man do de um trio de gi gan tes:
IZA, Ta tá Wer neck e Pau lo Gus ta vo. Nes ta se- 
ma na co me ça a pri mei ra fa se de vo ta ções. A
Aca de mia Prê mio Mul tishow, for ma da por
pro fis si o nais li ga dos à in dús tria da mú si ca,
ele ge rá os in di ca dos em 15 ca te go ri as. 

No re gis tro es pe ci al des ta ter ça
fei ra, os que ri dos ami gos Mar ce lo
Sal da nha e Ana Lu la, da Ca sa de Ju -
ja. A pro pó si to Mar ce lo Sal da nha,
que atua no ra mo da Ho te la ria e Edu -
ca ção em Bar rei ri nhas, re ce be os pa -
ra béns da co lu na pe la sua par ti ci pa -
ção na cam pa nha re a li za da pe la em -
pre sa Malwee em par ce ria com a
ONG As so ci a ção Va ga Lu me, que fez
a do a ção de mais de cin co mil pe ças
de rou pas no vas pa ra adul tos e cri -
an ças a or ga ni za ções que pres tam
ser vi ços e ações so li dá ri as em Bar -
rei ri nhas. Fo ram con tem pla dos as
ins ti tui ções: CRAS I e II, Ca sa Abri go,
Re si dên cia In clu si va, Ca sa de Re cu -
pe ra ção Por to Se gu ro, Pro je to So pro
Má gi co e Pas to ral Fa mi li ar. 

Vem aí um pro gra ma
que une du as ins ti tui -
ções que pri mam pe la
ex ce lên cia, a UNDB
Cen tro Uni ver si tá rio e
a PUC do RS. Jun tas
elas lan ça ram o Mes -
tra do In te rins ti tu ci o -
nal (MIN TER) em Di rei -
to PU CRS/UNDB. As
ma trí cu las já es tão
aber tas. No re gis tro, os
Co or de na do res do
Mes tra do em Di rei to
Prof. Dr. In go Sar let
(PU CRS) e a Pro fa. Dra.
Aman da Tho mé
(UNDB).

O bri ga dei ro é mais que
um do ce fa mo so, é
uma ver da dei ra pre fe -
rên cia na ci o nal e mui -
to fá cil de fa zer , con -
quis tan do cri an ças e
adul tos. Pa ra dar di cas
de re cei tas da cu li na -
ris ta Ilan na Cal das, da
De li ci ous Brow nie &
Cia (fo to); acon te ce
nes ta ter ça-fei ra, 4, às
16h, a Li ve Na Co zi nha
Po ti guar On li ne “Bri -
ga dei ro Gour met”.
Bas ta aces sar o per fil
do Ins ta gram @po ti -
guarho me cen ter.

Corte de energia

O cor te de ener gia elé tri ca por fal ta de pa ga- 
men to já es tá per mi ti do de no vo no país. A me-
di da fi cou sus pen sa  en tre mar ço e 31 de ju lho,
por con ta da pan de mia do co ro na ví rus. As fa mí- 
li as de bai xa ren da be ne fi ci a das pe la Ta ri fa So ci-
al de Ener gia Elé tri ca, no en tan to, ain da po dem
ver uma luz no fim do tú nel ca so não te nham di- 
nhei ro pa ra a con ta de luz. Is so por que, pa ra es- 
sa fai xa da po pu la ção, a in ter rup ção do for ne ci- 
men to se gue proi bi da até o fi nal do ano, de
acor do com de ci são anun ci a da em 21 de ju lho
pe la Ane el.

Prevenção ao Suicídio

Es tão aber tas a par tir des ta se gun da-fei ra, 3,
as ins cri ções pa ra o Con cur so de Fo to gra fia pro- 
mo vi do pe lo Fó rum Es ta du al de Pre ven ção da
Au to mu ti la ção e do Sui cí dio, co or de na do pe lo
Cen tro de Apoio Ope ra ci o nal de Di rei tos Hu ma- 
nos-CA OP/DH, do Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra- 
nhão. O con cur so in te gra as ações da cam pa nha
Re de do Bem: Es ta mos Aqui pa ra Aju dar-2020.
As ins cri ções de ve rão ser re a li za das me di an te o
en ca mi nha men to das fo to gra fi as pa ra o e-
mail ca opdhc@mp ma.mp.br, até o dia 28 de
agos to.

GNT estreia programa

O mês de agos to che ga com mui tas no vi da- 
des no GNT. A par tir de ama nhã, 4, o pú bli co po- 
de rá con fe rir mais uma tem po ra da de seus pro- 
gra mas fa vo ri tos e acom pa nhar no vas atra ções
e ta len tos que pas sam a in te grar o ti me de apre- 
sen ta do res. 

Al guns for ma tos ti ve ram que ser adap ta dos
pa ra cum prir as re co men da ções dos ór gãos de
saú de de pre ven ção à Co vid-19, mas sem per der
a es sên cia. 

A pro pó si to: nes ta ter ça-fei ra, 4, às 21h30,
Matheus Ilt es treia o iné di to “Ar ras ta Mó veis”.

Pra curtir

Dois no vos di re to res
do Ban co do Nor des -
te to ma ram pos se na
ma nhã des ta úl ti ma
se gun da-fei ra, 3, no
Ga bi ne te da Pre si -
dên cia da Ins ti tui ção,
em For ta le za.

Bru no Ri car do Pe na
de Sou sa as su me a
Di re to ria de Pla ne ja -
men to. Hail ton Jo sé
For tes é o no vo di re -
tor Fi nan cei ro e de
Cré di to. Elei tos pe lo
Con se lho de Ad mi -
nis tra ção do
BNB, am bos são fun -
ci o ná ri os de car rei ra
da Ins ti tui ção.

Os fãs da ban da Os
Pa ra la mas do Su ces -
so já po dem co me -
mo rar. Os ro quei ros
anun ci a ram, nes ta
se gun da-fei ra, 3 a
da ta da pró xi ma li ve-
show do gru po: 29 de
agos to, a par tir das
20h. 

A trans mis são ao vi vo
se rá re a li za da por
meio do ca nal ofi ci al
dos mú si cos
no YouTube.

O Sesc Ma ra nhão es -
tá com se le ti vo aber -
to pa ra o car go de en -
ge nhei ro ci vil. Ofer -
tan do uma va ga por
tem po de ter mi na do,
as ins cri ções acon te -
cem até es ta quar ta-
fei ra, dia 5 de agos -
to, pe lo e-mail se le -
cao@ma.sesc.com.br.

Pa ra re a li zar o ca -
das tro, os can di da tos
de vem se di ri gir ao
Sesc Ad mi nis tra ção
(Av. dos Ho lan de ses)
e re a li zar a do a ção de
1 kg de ali men to não
pe re cí vel.

São Luís, terça-feira, 4 de agosto de 2020
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Pré-candidatos à Prefeitura de São Luís que estão promovendo encontros com
lideranças políticas e comunitárias podem ser punidos caso seja comprovado abuso

SAMARTONY MAR TINS

ELEIÇÕES 2020

Aglomerações políticas
podem ter punições

A
s reu niões e even tos de pré-
cam pa nha elei to ral em di ver- 
sos pon tos da ilha, pro mo vi- 
dos por pré-can di da tos a pre- 

fei tos de São Luís que es tão cau san do
aglo me ra ções em ple na pan de mia do
no vo co ro na ví rus foi des ta que de O
im par ci al na edi ção des ta se gun da-
fei ra (3). A no tí cia re per cu tiu em di- 
ver sos gru pos de apli ca ti vos e nas re- 
des so ci ais cri ti can do de for ma ne ga- 
ti va a ati tu de dos re pre sen tan tes po lí- 
ti cos, mes mo to dos eles afir man do
que es tão se guin do to das as ori en ta- 
ções sa ni tá ri as dos ór gãos de saú de
com re la ção à co vid-19.

Na re de so ci al do Fa ce bo ok do jor- 
nal, o in ter nau ta Antô nio Ma ri nho es- 
cre veu: “Is so é uma ver go nha”. Já Vic- 
tor Rapha el Bra ga foi mais in ci si vo em
seu po si ci o na men to: “Por mim, ca ça- 
va a can di da tu ra de to dos que fi zes- 
sem is so”, dis se ele. Ou tro que tam- 
bém não pou pou crí ti cas aos pré-can- 
di da tos foi Mar co Antô nio Pa che co:
“Po lí ti cos são os pri mei ros a dá MAL
EXEM PLO pa ra a po pu la ção! Nes te
país VA LE TU DO pe lo DI NHEI RO é
PO DER!”, es cre veu ele em tom de in- 
dig na ção.

Em de cor rên cia do gran de nú me ro
de ca sos que fo ram re gis tra dos
121.953 e 3.050 óbi tos em to do o Ma- 
ra nhão, de acor do com o úl ti mo bo le- 
tim epi de mi o ló gi co da Se cre ta ria de
Es ta do da Saú de, di vul ga do no do- 
min go (2), O Im par ci al en trou em
con ta to com a Su pe rin ten dên cia de
Vi gi lân cia Sa ni tá ria do Es ta do (Su vi- 

sa), ór gão vin cu la do à Se cre ta ria de
Es ta do da Saú de (SES), res pon sá veis
ações de fis ca li za ção e apu ra ção de
de nún ci as, bar rei ras sa ni tá ri as e blitz
pa ra cum pri men to dos de cre tos re fe- 
ren tes ao com ba te à co vid-19 pa ra sa- 
ber que ti po de san ções po dem ser
apli ca das nes tes ca sos, mas até o fe- 
cha men to des ta edi ção não ob te ve
res pos ta.

Tam bém en tra mos em con ta to
com o Mi nis té rio Pú bli co Elei to ral
que tem a fun ção de ga ran tir a nor ma- 
li da de e a le gi ti mi da de das elei ções,
bem co mo o equi lí brio na dis pu ta, en- 
ce tan do es for ços pa ra evi tar que o uso
in de vi do, o des vio ou o abu so do po- 
der econô mi co ou do po der de au to ri- 
da de, ou a uti li za ção in de vi da dos veí- 
cu los ou mei os de co mu ni ca ção so ci- 
al ve nham a be ne fi ci ar can di da to ou
par ti do po lí ti co, mas tam bém não ob- 
ti ve mos res pos ta.

O Im par ci al apu rou que, em fe ve- 
rei ro des te ano, o Mi nis té rio Pú bli co
Elei to ral ex pe diu, uma ins tru ção des- 
ti na da às Pro mo to ri as Elei to rais do
Ma ra nhão re fe ren te ao pe río do elei- 
to ral do ano de 2020, so bre a proi bi- 
ção de mei os de pu bli ci da de na pré-
cam pa nha elei to ral já ve da dos na
cam pa nha elei to ral re gu lar. De iní cio,
a re co men da ção ci ta que a pro pa gan- 
da elei to ral é ve da da an tes do dia 16
de agos to, de acor do com os ter mos
do art. 36 da Lei nº 9.504/1997. No en- 
tan to, os de ba tes en tre can di da tos po- 
dem ocor rer an tes do iní cio das cam- 
pa nhas, por ser van ta jo so aos elei to- 
res o co nhe ci men to pré vio das in ten- 
ções e pro pos tas de ca da um. A pro pa- 
gan da elei to ral con sis te na di vul ga ção

de pla ta for mas, pro gra mas de go ver- 
no, qua li da des pes so ais e pro fis si o- 
nais do can di da to, ten do co mo fi na li-
da de a ob ten ção do vo to do elei tor.

Além dis so, com ba se na Lei das
Elei ções, a qual proí be o uso de mei os
de pu bli ci da de em al guns dis po si ti- 
vos no pe río do de pro pa gan da elei to-
ral ofi ci al e, con se quen te men te, na fa- 
se an te ri or, o Tri bu nal Su pe ri or Elei to- 
ral (TSE) de ci diu pe la proi bi ção do
uso de out do ors e vei cu la ção de pro- 
pa gan da em bens pú bli cos e de uso
co mum nos atos de pré-cam pa nha e
na di vul ga ção de atos par la men ta res,
mes mo que não ha ja pe di do ex plí ci to
de vo to, em jul ga men to do re cur so es- 
pe ci al 0600337-30.2018.

Na épo ca, se gun do as ins tru ções
de ter mi na das pe lo pro cu ra dor re gi o- 
nal Elei to ral no Ma ra nhão, Ju ra ci Gui- 
ma rães Jú ni or, é pre ci so que ha ja
com pa ti bi li da de e co e rên cia en tre os
mei os uti li za dos na pré-cam pa nha
elei to ral e os au to ri za dos na pro pa- 
gan da elei to ral per mi ti da. As sim, a
ins tru ção ori en ta os pro mo to res elei-
to rais a to ma rem me di das, em ca so de
hi pó te se de vi o la ção, co mo a ime di a ta
ces sa ção da pro pa gan da ilí ci ta por
meio do po der de po lí cia do juiz elei-
to ral; ajui zar re pre sen ta ção por pro- 
pa gan da elei to ral an te ci pa da pa ra
ces sa ção da con du ta e apli ca ção de
mul ta, além de con si de rar Ação de In- 
ves ti ga ção Ju di ci al Elei to ral por abu so
de po der econô mi co.

IMPERATRIZ

Othelino acompanha obras de pavimentação 

CLAYTON NOLETO RESSALTOU QUE ESSA É MAIS UMA ETAPA DO PROGRAMA “MAIS ASFALTO”

O pre si den te da As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão, de pu ta do Othe li- 
no Ne to (PC doB), acom pa nhou, nes ta
se gun da-fei ra (3), em Im pe ra triz, o
iní cio das obras de pa vi men ta ção as- 
fál ti ca no bair ro Jar dim Tro pi cal, fru to
de emen das par la men ta res de sua au- 
to ria e dos de pu ta dos Pro fes sor Mar- 
co Au ré lio (PC doB) e Ril do Ama ral
(So li da ri e da de), e, tam bém, de re cur- 
sos oriun dos do Go ver no do Es ta do

Acom pa nha dos do se cre tá rio de
Es ta do da In fra es tru tu ra (Sin fra),
Clayton No le to, os par la men ta res per- 
cor re ram as prin ci pais ru as do bair ro,
on de se rão exe cu ta dos os ser vi ços de
as fal ta men to, con cre ti zan do um so- 
nho an ti go dos mo ra do res do Jar dim
Tro pi cal. Nes ta eta pa, se rão co lo ca- 
dos 20 km de as fal to, me lho ran do sig- 
ni fi ca ti va men te a in fra es tru tu ra no
lo cal.   Othe li no Ne to res sal tou a im- 
por tân cia das obras de pa vi men ta ção
pa ra a ci da de de Im pe ra triz e adi an- 
tou que, após a con clu são dos ser vi- 
ços nas du as prin ci pais ave ni das do
Jar dim Tro pi cal, a equi pe da Sin fra,
sob a co or de na ção do se cre tá rio
Clayton No le to, se gui rá pa ra ou tras
re giões do mu ni cí pio.  “Es ta obra, es- 

pe ci fi ca men te, es tá sen do exe cu ta da
com emen das do de pu ta do Mar co
Au ré lio, que dis po ni bi li zou R$ 1 mi- 
lhão, as sim co mo do de pu ta do Ril do
Ama ral, que tam bém des ti nou o mes- 
mo va lor, e, ain da, com a mi nha co la- 
bo ra ção, que se so ma rá a es se gran de
pa co te de obras de pa vi men ta ção de
ru as des sa tão im por tan te ci da de do
Ma ra nhão, que é a que ri da Im pe ra- 
triz”, afir mou.   O de pu ta do Pro fes sor
Mar co Au ré lio, par la men tar da re gião,
des ta cou a sa tis fa ção des sa par ce ria
en tre a As sem bleia Le gis la ti va e o Go- 
ver no do Es ta do em prol de be ne fí ci os
pa ra os im pe ra tri zen ses. Ele agra de- 
ceu, ain da, ao pre si den te Othe li no
Ne to pe las emen das des ti na das à ci- 
da de de Im pe ra triz.  “Re ce be mos es se
im por tan te re for ço do pre si den te
Othe li no, que faz um gran de ges to
com nos sa ci da de, di re ci o nan do su as
emen das par la men ta res e re for çan do
mi nha des ti na ção e do de pu ta do Ril- 
do Ama ral, que se rão re ver ti das em
pa vi men ta ção as fál ti ca nos bair ros de
Im pe ra triz. O es for ço do se cre tá rio
Clayton No le to res sal ta ain da mais es- 
sa par ti ci pa ção do go ver no Flá vio Di- 
no, e quem ga nha é a po pu la ção”, as- 

si na lou.  O de pu ta do Ril do Ama ral,
que tam bém é de Im pe ra triz, dis se
que o as fal ta men to das ru as do bair ro
Jar dim Tro pi cal há mui to tem po era
es pe ra do pe los mo ra do res. “Mais
uma im por tan te obra do Go ver no do
Es ta do pa ra me lho rar a vi da das pes-
so as. Os mo ra do res des sa re gião há
mui to tem po pe di am a pa vi men ta-
ção, pois con vi vi am com po ei ra e la- 
ma na por ta por mui tos anos. Ago ra,
por meio de nos sas emen das, con se- 
gui mos so lu ci o nar es se pro ble ma”,
dis se. O de pu ta do Ril do Ama ral, que
tam bém é de Im pe ra triz, dis se que o
as fal ta men to das ru as do bair ro Jar- 
dim Tro pi cal há mui to tem po era es- 
pe ra do pe los mo ra do res. “Mais uma
im por tan te obra do Go ver no do Es ta-
do pa ra me lho rar a vi da das pes so as.
Os mo ra do res des sa re gião há mui to
tem po pe di am a pa vi men ta ção, pois
con vi vi am com po ei ra e la ma na por ta
por mui tos anos. Ago ra, por meio de
nos sas emen das, con se gui mos so lu- 
ci o nar es se pro ble ma”, dis se.

Clayton No le to res sal tou “Já fi ze- 
mos 100 km de as fal to em Im pe ra triz
e te mos fei to es se tra ba lho con ti nu a-
da men te”, fi na li zou.
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Fren te am pla

Re a lis mo

Chei ro de in ge rên cia

“Ba la de pra ta con tra co vid-19 po de nun ca
exis tir”.

Sem opo si ção (1)

Sem can di da to (2)

Guer ra de to ga dos
Em ple na se qui dão do ar da ca pi tal da Re pú bli ca nes te co me ço

de agos to, po rém, o tem po fe chou na po lí ti ca, com des do bra men- 
tos dos ca sos com pro va dos da fá bri ca de fa ke news ope ran do a to- 
do va por des de 2018, por ma qui nis tas pa gos com di nhei ro pú bli- 
co nos ga bi ne tes dos fi lhos do pre si den te Jair Bol so na ro e até no
Pa lá cio do Pla nal to, de pois de 2019. En quan to is so, o che fe da Ca- 
sa Ci vil do Pla nal to, ge ne ral Bra ga Ne to foi o 7º mi nis tro in fec ta do
pe la co vid-19, além do pró prio pre si den te e a pri mei ra da ma, Mi- 
chel le Bol so na ro.

No Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, a ten são que se ar ras ta há tem- 
po nu ma in só li ta cri se que faz a tem pe ra tu ra su bir e des cer em
ques tão de ho ras ou di as, faz ca la fri os. On tem, o mi nis tro Ed son
Fa chin, der ru bou de ci são do pre si den te da cor te, blin dan do a la- 
va ja to. Di as Tof fo li or de na va com par ti lha men to de da dos da La va
Ja to, co mo quer a PGR de Au gus to Aras. Tof fo li deu à Pro cu ra do- 
ria-Ge ral da Re pú bli ca, o aces so aos da dos da La va Ja to. Mas co- 
mo re la tor das for ças-ta re fas no STF é Fa chin, ele re vo gou a or- 
dem. Era um re vés pa ra a La va Ja to. O che fe da PGR, Au gus to Aras
ha via co lo ca do as for ças-ta re fas na cor da bam ba. Dis se que elas
fa zi am uma “cai xa-pre ta” de su as in ves ti ga ções.

Fa chin jus ti fi cou a de ci são com o uso de ar ti go do re gi men to
do Su pre mo, pe lo qual ca be ao re la tor “ar qui var ou ne gar se gui- 
men to a pe di do ou re cur so ma ni fes ta men te in tem pes ti vo, in ca- 
bí vel ou im pro ce den te; e, ain da, quan do con tra ri ar a ju ris pru- 
dên cia pre do mi nan te do Tri bu nal (art. 98) ou for evi den te a sua
in com pe tên cia”. Ele tam bém de ter mi nou a que bra do si gi lo da
de ci são de Tof fo li, com ba se no ar ti go 5º, LX, da Cons ti tui ção: “a
lei só po de rá res trin gir a pu bli ci da de dos atos pro ces su ais quan do
a de fe sa da in ti mi da de ou o in te res se so ci al o exi gi rem”.

Tof fo li da va aces so aos da dos das for ças-ta re fas da la va-Ja to
em Cu ri ti ba, no Rio de Ja nei ro e em São Pau lo. A de ci são que obri- 
ga va os gru pos re gi o nais a com par ti lha rem in for ma ções com a
se de da PGR. Já Au gus to Aras dis se que “o co fre da La va Ja to é in vi- 
o lá vel”. Di an te de to da es sa ce leu ma, a fi gu ra pú bli ca de Sér gio
Mo ro, que po de ser afe ta da, ten ta se mo vi men tar com seu pro je to
pre si den ci al em 2022. Bem di fe ren te do juiz que vi rou mi to, mes- 
mo car re gan do uma ti mi dez es pan tos, Mo ro tor nou-se ex-mi nis- 
tro e ini mi go nú me ro 1 de Bol so na ro e ten ta ain da es pan tar o fan- 
tas ma João Do ria, atu an do no mes mo re du to elei to ral de di rei ta,
de Jair Bol so na ro.

 

 
Em en tre vis ta ao ca nal ame ri ca no CNN, o go ver na dor Flá vio

Di no vol tou a de fen der a fren te am pla da es quer da na di re ção do
cen tro. Lem brou que em 2018 ha via mui to res sen ti men tos e má- 
goa na es quer da, sen do im pos sí vel unir to dos com Fer nan do
Had dad. Bol so na ro en trou no vá cuo e ga nhou.

 
Ago ra, Di no in sis te que ain da há tem po de to dos di a lo ga rem

mais, apa rar ares ta, di mi nuir má go as e pro por um pro je to con sis- 
ten te pa ra o país, en vol ven do a so ci e da de ci vil. Ele não se ilu de
que não ha ve rá una ni mi da de, mas pe lo me nos 70% é pos sí vel
nes se flan co.

 
A se na do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia) apoi ou a de ci são do mi- 

nis tro Ed son Fa chin de por um freio no ím pe to in ter ven ci o nis ta
do che fe da PGR. Ela sen te ba fo de in ge rên cia de Aras na es tru tu ra
do MPF, afe tan do a in de pen dên cia dos pro cu ra do res da la va ja to.

Do di re tor da OMS, Te dros Adha nom, in cré du lo so bre os avan- 
ços de uma va ci na con tra a do en ça.

 
Com 12 anos de ma gis tra tu ra, o juiz Dou glas Mar tins, da

Va ra de As sun tos Di fu sos e Co le ti vos de São Luís, re a- 
giu a du ro às “bor do a das” que le vou do pre si den te do

STF, Di as Tof fo li, que o proi biu de se ma ni fes tar po li ti- 
ca men te em li ve ou em ou tras si tu a ções.

 
A ori gem da pen den ga foi uma re cla ma ção do Se na dor

Ro ber to Ro cha ao CNJ con tra a “su pe rex po si ção mi- 
diá ti ca com po lí ti cos” de Dou glas Mar tins, após de- 

cre tar o lock down em São Luís. O pre si den te do CNJ,
Di as Tof fo li, que par ti ci pou de li ve até com pré-can di da- 

tos, aten deu ao se na dor bol so na ris ta.
 

Co mo foi o pri mei ro juiz a de cre tar lock down no país,
Mar tins vi rou al vo das mí di as. Na TV Gua rá, ele re ba- 
teu Tof fo li: “Não sou can di da to a na da. Se tem al guém

com me do de que eu se ja can di da to a al gu ma coi sa po- 
de se tran qui li zar. Nem a sín di co de pré dio”.

 

 
O PT de São Luís adi ou no va men te, em en con tro se ma na pas- 

sa da co mo se rá sua pre sen ça na dis pu ta da pre fei tu ra de São Luís.
O PT sa be que su as de ci sões po dem ser ra ti fi ca das ou não pe la di- 
re ção na ci o nal. Por tan to, es tá cau te lo so.

 
Em si tu a ção pa re ci da en con tra-se o MDB dos Sarney no Ma ra- 

nhão. O ex-se na dor João Al ber to, pre si den te da le gen da ten ta,
com o de pu ta do Ro ber to Ro cha, con ven cer Ro se a na Sarney a to- 
par a can di da tu ra. Mas ela nem dá si nal de dis po si ção.

São Luís, terça-feira, 4 de agosto de 2020

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

SAU LO DU AI LI BE
Com in for ma ções da Fe co mér cio

In di ca do res bai xos

Con su mo

DIA DOS PAIS

75% dos consumidores
vão gastar menos 

C
om uma das da tas mais pro- 
pí ci as pa ra o con su mo no
Bra sil, o Dia dos Pais se rá di- 
fe ren te que nos anos an te ri o- 

res em re la ção ao con su mi dor. Por
con ta da pan de mia do co ro na ví rus, a
mai o ria dos lu do vi cen ses não pre ten- 
dem gas tar mui to pa ra pre sen te ar o
pa pai no pró xi mo do min go, dia 9 de
agos to. Lem bran do que o Dia das
Mães, que é con si de ra da umas das
me lho res da tas pa ra o co mér cio, foi
mui to abai xo que o es pe ra do por con- 
ta do dis tan ci a men to so ci al e o fe cha- 
men to do co mér cio da ca pi tal ma ra- 
nhen se du ran te o mês de maio.

No mês de ju lho, a Fe de ra ção do
Co mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo
do Es ta do do Ma ra nhão (Fe co mér cio-
MA) re a li zou uma pes qui sa on de
mos tra uma re du ção na in ten ção de
com pra no mês de ju lho, em re la ção
ao mes mo pe río do do ano pas sa do.

A in ten ção de pre sen te ar o pa pai
nes te ano te ve uma re du ção de 51,2%.
O es tu do tam bém ava lia a per cep ção
dos con su mi do res em re la ção a se te
in di ca do res que in flu en ci am na de ci- 
são e na ca pa ci da de de con su mo atu- 
al e fu tu ra.

De acor do com a pes qui sa, 75,4%
dos con su mi do res de São Luís afir ma- 
ram que de ve rão gas tar me nos do que
no mes mo pe río do do ano pas sa do,
20,1% apon ta ram que de vem com- 
prar no mes mo ní vel e ape nas 4,4%
dos lu do vi cen ses se dis se ram pro pen- 
sos a com prar mais do que foi gas to
no ano pas sa do.

Na pas sa gem de ju nho pa ra ju lho
des te ano, cin co des ses in di ca do res
apre sen ta ram va ri a ção ne ga ti va, re- 
fle tin do em um au men to do pes si mis- 
mo do con su mi dor.

As prin ci pais de sa ce le ra ções men- 
sais fo ram quan to à ava li a ção do ní vel
de con su mo atu al (-19,1%), o ní vel de
ren da atu al da fa mí lia (-18,4) e as
pers pec ti vas fu tu ras de con su mo
(-18,2%).

Em bo ra o co mér cio já te nha re a- 
ber to as por tas em São Luís, o se tor
ten de ain da a sen tir os im pac tos ne- 
ga ti vos da pan de mia no Dia dos Pais.
“A da ta com põe um dos cin co prin ci- 
pais mo men tos do ano em que as ven- 
das ten dem a ter uma ele va ção acen- 
tu a da. Es te ano, com as pre o cu pa ções
dos con su mi do res e as ava li a ções ne- 
ga ti vas quan to à sua ca pa ci da de de
ren da e de con su mo, as ven das de ve- 
rão se man ter num rit mo de re cu pe ra- 
ção em re la ção ao mês an te ri or, mas
mui to abai xo do re gis tra do no ano
pas sa do”, ava lia o pre si den te da Fe co- 
mér cio, Jo sé Ar tei ro da Sil va.

Pen san do no fu tu ro, 60,7% dos en- 
tre vis ta dos in di ca ram que nos pró xi- 
mos me ses de ve rá con ti nu ar com- 
pran do abai xo do ní vel de com pras do
ano pas sa do, en quan to 31% es pe ra
que sua ca pa ci da de de con su mo pe lo
me nos se igua le ao ní vel do ano pas- 
sa do nos pró xi mos me ses e ape nas
4,8% de mons tra oti mis mo quan to a
al can çar nos pró xi mos me ses uma ca- 
pa ci da de de con su mo su pe ri or à do
ano pas sa do. “O ní vel de in ten ção de

con su mo já ha via ba ti do re cor de em
ju nho, al can çan do a me nor mar ca
his tó ri ca. No mês de ju lho, os nos sos
es tu dos apon ta ram pa ra a con ti nui- 
da de da re tra ção do con su mi dor, re- 
no van do o re cor de. Nes se ce ná rio, as
em pre sas pre ci sam bus car al ter na ti- 
vas pa ra dri blar es se pes si mis mo dos
con su mi do res, ofe re cen do pro du tos
ino va do res e cri a ti vos que cai bam na
atu al pers pec ti va de ren da da fa mí li- 
as, além de bus car al can çar es se con- 
su mi dor de for mas di fe ren ci a das, co- 
mo por exem plo ofe re cen do fa ci li da-
des atra vés das re des so ci ais e pla ta- 
for mas di gi tais”, res sal ta o pre si den te
Jo sé Ar tei ro da Sil va.

Nos sos es tu dos

apon ta ram pa ra a

con ti nui da de da

re tra ção do con su mi dor

Um dos agra van tes pa ra a si tu a ção
de de te ri o ra ção do con su mo, se gun-
do o es tu do da Fe co mér cio, é o ce ná- 
rio atu al do em pre go. Do to tal de en-
tre vis ta dos, 27,7% dis se es tar de sem- 
pre ga do, 42,4% apon tou es tar me nos
se gu ro no em pre go do que no ano
pas sa do, 24,1% dos con su mi do res
afir ma ram que se sen tem da mes ma
for ma do que no ano pas sa do e ape- 
nas 5,7% de mons trou es tar mais se- 
gu ro no em pre go ago ra do que no
mes mo pe río do de 2019.

Bai xa ren da

INADIMPLÊNCIA

Cortes de energia já
podem ser realizados

CORTE PODE SER FEITO, MAS CONSUMIDOR  DEVE SER AVISADO

Des de o iní cio da pan de mia do no vo co ro na ví rus, em
mar ço des te ano, es ta vam sus pen sos os cor tes de ener- 
gia elé tri ca de con su mi do res ina dim plen tes. Mas on- 
tem, se gun da-fei ra (3), o cor te do for ne ci men to de ener- 
gia já po de ser re a li za do, des de que o con su mi dor se ja
avi sa do.

A de ter mi na ção da sus pen são do cor te foi da Agên cia
Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca (Ane el), mas che gou ao fim
no úl ti mo sá ba do (1º). O des li ga men to de ser vi ços pú- 
bli cos não po de acon te cer nas sex tas-fei ras, sá ba dos,
do min gos e fe ri a dos.

Se gun do a Ane el, en quan to du rar o es ta do de emer- 
gên cia da pan de mia, con ti nua proi bi do o cor te pa ra al- 
guns gru pos de con su mi do res.

Con for me o De cre to Le gis la ti vo nº 6/2020, es se pra zo
atu al men te vai até o fi nal de 2020.

Nes te gru po es tão con su mi do res de bai xa ren da; uni- 
da des on de mo re pes soa que de pen da de equi pa men tos
elé tri cos es sen ci ais à pre ser va ção da vi da; uni da des que
dei xa ram de re ce ber a fa tu ra im pres sa sem au to ri za ção
do con su mi dor, além da que las co bra das em lo cais sem
pos tos de ar re ca da ção em fun ci o na men to co mo ban cos
e lo té ri cas, por exem plo, ou nos quais a cir cu la ção de
pes so as se ja res trin gi da por ato do po der pú bli co. (S.D)

ABORDAGEM EM COELHO NETO

Comissão da PRF apura morte de PM

O SUBTENENTE BALTAZAR MORREU APÓS SER BALEADO POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS NO DOMINGO

Um ca so de co li são e abor da gem da Po lí- 
cia Ro do viá ria Fe de ral (PRF) no Ma ra nhão
cul mi nou na mor te de um po li ci al mi li tar,
no mu ni cí pio de Co e lho Ne to, dis tan te cer- 
ca 580 km da ca pi tal ma ra nhen se. O ca so
es tá sen do acom pa nha do pe la Co mis são
de Con tro le e Acom pa nha men to da Le ta li- 
da de, que tem o ob je ti vo de apu rar se to dos
os pro ce di men tos fo ram cum pri dos por
par te da equi pe ope ra ci o nal da PRF.

O fa to foi re gis tra do na noi te do úl ti mo
do min go (2), na BR-316, na al tu ra do km
571, nas pro xi mi da des da lo ca li da de Des- 
can so.

Uma equi pe PRF re a li za va ron das,
quan do se de pa rou com um aci den te en- 
vol ven do um ca mi nhão MB/l1620 e uma
ca mi nho ne te Toyota Hi lux. Mui to al te ra do,
o con du tor da Toyota Hi lux se apre sen tou
co mo po li ci al mi li tar, mas es ta ria se ne gan- 
do a mos trar iden ti fi ca ção, e por ta va uma
pis to la da mar ca Tau rus na cin tu ra.

Du ran te cer ca de 25 mi nu tos, os po li ci- 

ais ro do viá ri os ten ta ram acal ma-lo e con-
ven cê-lo a en tre gar os do cu men tos e a ar- 
ma. Ape sar das di ver sas ten ta ti vas da equi- 
pe PRF, o ho mem con ti nu a va de so be de- 
cen do.

Lo go de pois vá ri as ten ta ti vas de ne go ci- 
a ção com os agen tes da PRF, o con du tor da
Toyota Hi lux sa cou ar ma e apon tou pa ra os
po li ci ais, sen do al ve ja do com dois dis pa- 
ros. Os po li ci ais ro do viá ri os pro vi den ci a- 
ram so cor ro e aci o na ram uma equi pe do
Ser vi ço de Aten di men to Mó vel de Ur gên- 
cia (Sa mu). O ho mem foi en ca mi nha do pa- 
ra o Hos pi tal Ge ral de Ca xi as, mas não re- 
sis tiu aos fe ri men tos e fa le ceu. A ví ti ma foi
iden ti fi ca da co mo sub te nen te Bal ta zar,
que era PM há 30 anos.

A De le ga cia PRF em Ca xi as acom pa- 
nhou to do o pro ces so, que tam bém foi le- 
va do pa ra a De le ga cia de Po lí cia Fe de ral da
ci da de. (S.D)

WAL BER OLI VEI RA

Es co las Pú bli cas

EDUCAÇÃO

Escolas privadas voltam às aulas

AS ESCOLAS DEVEM OPTAR PELO ENSINO HÍBRIDO, COM ATIVIDADES PRESENCIAIS E REMOTAS

Após qua se cin co me ses des de a sus- 
pen são das au las por cau sa da pan de mia
da Co vid-19, as es co las par ti cu la res de ci- 
di ram re tor nar às ati vi da des on tem, se- 
gun da-fei ra (3), com o ca len dá rio es co lar
por meio do en si no hí bri do. A vol ta foi
anun ci a da na se ma na pas sa da pe lo Sin di- 
ca to dos Es ta be le ci men tos de En si no do
Es ta do do Ma ra nhão (Sin pe-MA).

O re tor no pre sen ci al dos es tu dan tes
não é obri ga tó rio. A fim de evi tar o mai or
con ta to fí si co en tre os alu nos, as es co las
de vem op tar pe lo en si no hí bri do, on de há
a jun ção das ati vi da des pre sen ci ais e re- 
mo tas, além de se guir com to dos os pro- 
to co los de hi gi e ne e saú de da Se cre ta ria
de Es ta do da Saú de (SES).

Más ca ras, afe ri ção de tem pe ra tu ras,
uso de ál co ol gel, den tre ou tros pro ce di- 
men tos são ne ces sá ri os pa ra a re to ma da.

O dis tan ci a men to mí ni mo de 1,5 m en tre
os alu nos tam bém de ve ser res pei ta do.
Ape sar da de ci são por par te das ins ti tui- 
ções de en si no pri va das, a po pu la ção
apre sen ta opi niões di ver gen tes ao as sun- 
to.

Por ou tro la do, o go ver na dor Flá vio Di- 
no sus pen deu no va men te a vol ta às au las
pa ra alu nos do 3º ano de es co las da re de
pú bli ca, que es ta vam pre vis tas pa ra o dia
10 de agos to. A de ci são foi to ma da me di- 
an te uma pes qui sa fei ta com es tu dan tes e
res pon sá veis.

A vol ta às au las na re de es ta du al de en- 
si no já foi sus pen sa an te ri or men te, e, de
acor do com o go ver na dor do Ma ra nhão,
as au las pre sen ci ais se rão re to ma das ape- 
nas quan do as fa mí li as, os es tu dan tes e os
pro fes so res se sen ti rem se gu ros quan to a
de ci são.

São Luís, terça-feira, 4 de agosto de 2020

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


Anapurus – Viagem de luxo da prefeita e sua
família pode ter sido paga com dinheiro público

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
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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
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´
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.
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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

https://1.bp.blogspot.com/-wAtCY9TRqNY/XygZJJcZ5sI/AAAAAAAA5dU/2juPlFtUzjsnbMORcwhJ_As-ILoKjeojwCLcBGAsYHQ/s882/Fachada_Promotorias_da_Capital_S%25C3%25A3o_Luis.jpg


sequelas mesmo após a cura, como problemas pulmonares e/ou afasia ou disfasia pós-
traqueostomia 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
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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 de Lagoa do Mato, Mauro da Silva Porto

PODER

Ex-prefeito é acionado por
contratar empreiteira para
realizar festa junina
03/08/2020 17h20

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 (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.
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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.,



Mauro Porto, ex-prefeito de Lagoa do Mato

Ex-prefeito de Lagoa do Mato é acionado por
fraude em licitação
Publicado em 3 de agosto de 2020 às 13:50 | Comentar

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.

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.
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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.
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