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POLÍTICA 2

INSTAGRAM/          TWITTER: @oestadoma      FACEBOOK: /jornaloestadoma WHATSAPP: (98) 99209-2564 (Redação)        3215-5055 (Central do Assinante)

ES
TA

D
O

M
A

IO
R

23°C 
MIN

34°C
MAXTE

M
P

O
/M

A

TÁ
B

U
A

 
D

E 
M

A
R

ÉS

CO
TA

ÇÕ
ES

MOEDA COTADA EM

R$ 5,29
MOEDA COTADA EM

R$ 6,28

+0,18% +0,59%

MARÉ BAIXA
02h40         0.9m
14h59         0.7m

MARÉ ALTA
08h53         5.7m
21h10         5.4m

Sol com algumas
nuvens. Não chove.

LO
TE

R
IA

S

Confira o resultado 
das loterias em 

oestadoma.com/489531

Alternativo

Esportes Relançado
“A Mensageira
das Violetas”,
em versão
digital PÁGINA 2

Sampaio
terá maratona
de jogos na
Série B do
Brasileiro PÁGINA 9

FUNDADORES: BANDEIRA TRIBUZI E JOSÉ SARNEY  

DIRETOR DE REDAÇÃO: CLÓVIS CABALAU São Luís, 6 de agosto de 2020 - Quinta-feira.  Nº 20.920

Capital e interior 

R$ 2,00

Outros estados 

R$ 4,00www.oestadoma.com

Divulgação

PC do B até comemorou, 
mas quem levou o apoio 
do PTB à prefeitura foi Neto
Evangelista (DEM). POLÍTICA 3

confirmados do novo
coronavírus no
Maranhão, segundo a SES

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

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

275.840
CASOS

33% das mulheres perderam
emprego na pandemia no MA

Em relação às outras 26 unidades da federação, o Maranhão teve menor impacto na retração do
mercado de trabalho para pessoas do sexo feminino, ocupando a 21ª posição do ranking. GERAL 8

Na prática, Executivo é autorizado
a evitar o chamado “diferimento”,
ou adiamento na cobrança do tri-
buto, medida que deve elevar a ar-
recadação estadual.  POLÍTICA 3

Aprovado PL
que muda
sistemática
de cobrança
do ICMS

Assembleia

Ação policial realizada em bairros
resultou na apreensão de maconha,
crack, cocaína, dinheiro e armas,
entre as quais uma pertencente ao
sistema penitenciário.   POLÍCIA 7

Líderes de
‘boca de fumo’
retirados de
circulação
na capital

Tráfico de drogas

CIDADES 6

Campanha
estimula
aleitamento
materno em
São Luís

Agosto Dourado

PACIENTES TESTES

Mais de R$ 3 milhões em multas já foram aplicados a 21 agências bancárias no Maranhão durante a pandemia, por aglomerações, longa espera de clientes na fila
e descumprimento de medidas sanitárias, como distanciamento social e uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários. CIDADES 5 

Agências bancárias são multadas 

Paulo Soares

Equipes continuavam a busca por sobreviventes em meio a destroços da explosão que ocorreu na área
portuária de Beirute, no Líbano; governo local estima prejuízo da ordem de US$15 bilhões. O MUNDO 7

Ag. Brasil

Explosão em Beirute
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PF investiga fraude na compra de
EPIs em municípios do Maranhão
Durante a investigação, foram verificados indícios de superfaturamento de EPIs e de simulação na compra
de respiradores pulmonares, que apesar do pagamento antecipado pelas prefeituras, nunca foram entregues

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

A
Polícia Federal, por
meio da Delegacia de
Repressão a Corrupção
e Crimes Financeiros

(Delecor), com o apoio da Con-
troladoria Geral da União (CGU),
deflagrou na manhã de quarta-
feira, a Operação “Falsa Espe-
rança”, com a finalidade de desar-
ticular associação criminosa
voltada à fraude em licitações e
desvio de recursos públicos fede-
rais, que seriam usados no en-
frentamento do novo coronavírus
(Covid-19), nos municípios de Ba-
cabeira, Santa Rita e Miranda do
Norte.

Durante a investigação, foram
verificados indícios de superfatu-
ramento de equipamentos de pro-
teção individuais (EPIs) e de si-
mulação na compra de
respiradores pulmonares, que ape-
sar do pagamento antecipado
pelas prefeituras, nunca foram efe-
tivamente entregues.

Segundo a PF, todas as aquisi-
ções foram realizadas com uma
única empresa, sediada na cidade
de Paço do Lumiar, que nunca
havia atuado no ramo médico
hospitalar. “A investigação revelou
que a empresa não tinha nenhum
empregado e atuava com a co-
mercialização de acessórios para
instalação de aparelhos de ar-con-
dicionado e de energia solar. A em-
presa tinha um total de 69 ativi-
dades secundárias, que variavam
desde a confecção de vestuário, se-
gurança privada e até produção
musical”, disse a Polícia Federal
em nota.

Cerca de 50 policiais federais
cumpriram quatro Mandados de
Prisão Temporária, e 13 Manda-
dos de Busca e Apreensão, além
do sequestro de bens e bloqueio
de contas dos investigados, tendo
as ordens judiciais sido determi-
nadas pela 1ª Vara Federal de São
Luís.

Se confirmadas as suspeitas, os
investigados responderão pelos
crimes de peculato (Art. 312,
caput, do CPB), falsidade ideoló-
gica (Art. 299, do CPB), fraude em
processo licitatório (Art. 90 da Lei
nº 8.666/93), superfaturamento na
venda de bens (Art. 96, I da Lei nº
8.666/93) e associação criminosa
(Art. 288 do CPB).

As ordens judiciais foram
cumpridas em seis cidades do
Maranhão (São Luís, São José do
Ribamar, Paço do Lumiar, Baca-
beira, Santa Rita e Miranda do
Norte).

Consórcio
A compra de respiradores também
provocou problemas para o Go-
verno do Maranhão. Nesta se-
mana, venceu prazo aberto pelo
Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão (TCE-MA) para que o
secretário de Estado da Saúde,
Carlos Lula, manifeste-se a res-
peito das malfadadas compras de
respiradores para a rede estadual
de Saúde via Consórcio Nordeste.

De acordo com o órgão, o pe-
dido de informações decorre de
ocorrências detectadas num Re-
latório de Acompanhamento. O
TCE solicita ao secretário de Saúde

informações detalhadas sobre
todas as  fases do processo de
compra dos respiradores para fins
de averiguação.

Segundo dados do próprio Exe-
cutivo, foram efetuadas duas com-
pras por meio do Consórcio Nor-
deste. Em nenhuma delas, os
respiradores foram entregues.

Na primeira, o Estado pagou R$
4,9 milhões por 30 respiradores que

nunca chegaram. É parte desse di-
nheiro que a Biogeoenergy quer de-
volver – após haver sido subcon-
tratada pela HempCare Pharma
para fornecer os equipamentos.

Na segunda compra, o governo
pagou R$ 4,3 milhões, também
não recebeu os respiradores – se-
riam 40 -, mas diz que foi ressar-
cido dos valores pelo consórcio.

Apesar dos calotes, o governa-

dor Flávio Dino (PCdoB) garante
que não houve irregularidades nos
procedimentos.

No início do mês, a Biogeoe-
nergy protocolou petição no Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ)
para negociar a devolução dos va-
lores repassados pela Hempcare
Pharma para a aquisição de 380
ventiladores pulmonares para o
combate à Covid-19. �

Respiradores
não foram
entregues

Prefeituras
contrataram com
mesma empresa



R$R$3.407.526,673.407.526,67
EM MULTAS aplicadas em agências bancárias que apresentaram falhas na
prestação de serviços desde o início da pandemia da Covid-19, conforme
fiscalização 

21 21 
AGÊNCIAS
bancárias no estado já
foram multadas, após
constatação das falhas
na prestação de serviços
desde o início da
pandemia da Covid-19

cidade@mirante.com.br
São Luís, 6 de agosto de 2020 - Quinta-feira

Instituições privadas se
preparam para o retorno
gradual de mais séries

CIDADES 6

Bancos já foram multados em mais
de R$ 3 milhões por irregularidades
Procon-MA, Vigilância Sanitária, Bombeiros Militares e a PM fiscalizam pontos comerciais e agências
bancárias para verificarem cumprimento de medidas sanitárias para evitar o novo coronavírus

ATENÇÃO
O consumidor, observando
falhas, pode fazer a
denúncia pelo App PROCON
MA, disponível para
Android e IOS, ou no site
www.procon.ma.gov.br.

Paulo Soares

U
m total de R$
3.407.526,67 é a soma
das multas aplicadas a
21 agências bancárias

em todo o Maranhão, após cons-
tatação das falhas na prestação de
serviços, desde o início da pande-
mia da Covid-19, segundo o Insti-
tuto de Promoção e Defesa do Ci-
dadão e Consumidor do Estado do
Maranhão (Procon-MA). Desde
março, o Procon-MA em parceria
com a Vigilância Sanitária, Corpo
de Bombeiros Militares e a Polícia
Militar realizam ações em pontos
comerciais e instituições finan-
ceiras para verificar o cumpri-
mento dos protocolos de segu-
rança sanitária determinados pelo
Governo.

O Procon informou, por meio
de nota, que a fiscalização nas
agências bancárias é feita de forma
semanal e em todo o estado. No
decorrer desse trabalho são ob-
servados vários pontos. Entre eles,
estão o distanciamento de segu-
rança entre as pessoas, uso de
equipamentos de proteção indi-
vidual pelos funcionários, higie-
nização frequente das superfícies
e disponibilização, aos consumi-
dores, de álcool em gel e/ou água
e sabão, conforme previsto pelo
Decreto Estadual nº 35.731, de 11
de abril de 2020.

Além das medidas preventivas,
previstas para o funcionamento
das agências bancárias, o órgão es-
tadual de fiscalização verifica o
cumprimento de outras obriga-
ções, como o devido abasteci-
mento dos caixas eletrônicos e o
tempo de espera para o atendi-
mento, conforme legislação vi-
gente. Ainda segundo o Procon-
MA, as constantes fiscalizações
resultaram na soma de R$
3.407.526,67 em multas, aplicadas
a 21 agências bancárias no estado,
após a constatação das falhas na
prestação de serviços.

Lei das filas
Em relação ao tempo de espera em
filas de bancos, de acordo com o
Procon-MA, durante a vigência da
declaração de estado de pandemia
é válida a Lei Estadual nº
11.267/2020, que altera a Lei Es-
tadual nº 7.806/2002, e estabelece
o tempo máximo de espera para o
atendimento em caixa de até 20
minutos e de 1h para os demais
atendimentos.

O Procon reitera que o consu-
midor, ao observar falhas na pres-

Decisão judicial
Na primeira quinzena do mês de
maio deste ano, o Poder Judiciá-
rio determinou que as agências
bancárias do Maranhão devem
garantir as medidas de distancia-
mento social nas filas das agên-
cias. A decisão acolheu um pedido
do Ministério Público do Mara-
nhão e visa evitar a proliferação
da Covid-19 no estado.

De acordo com a decisão judi-
cial, enquanto durar o período de
pandemia do novo coronavírus,
as instituições financeiras devem
adotar a sinalização horizontal
com faixas no chão, objetivando
garantir o espaçamento mínimo
de 1,5 metro em todos os locais
de atendimento presencial à po-
pulação. As agências bancárias
também só podem permitir a en-
trada de pessoas usando másca-
ras e devem disponibilizar álcool
em gel 70% ou água e sabão aos
clientes.

Bombeiros
Dezenas de bombeiros civis, sob
a coordenação do Corpo de Bom-
beiros Militares (CBM/MA), ini-
ciaram no dia 4 de maio deste ano
uma operação para organizar as
filas nas agências da Caixa Eco-
nômica Federal da Grande Ilha e
no interior do estado.

Esse trabalho tem como obje-
tivo evitar as aglomerações nas
agências que estão efetuando o
pagamento do auxílio emergen-
cial, pacote aprovado pelo Con-
gresso Nacional para reduzir os
impactos econômicos decorren-
tes da pandemia da Covid-19. A
operação foi batizada de “Distân-
cia Segura”.

O major Lisboa, do Corpo de
Bombeiros Militares, informou que
as equipes estão utilizando viatu-
ras equipadas com megafones
para conscientizar a população
sobre a importância dessas medi-
das de segurança no combate à
pandemia. “A intervenção nas filas
dos bancos é para evitar aglome-
ração e evitar a proliferação dessa
doença”, disse Lisboa.�

tação de serviços ou outro tipo de
irregularidade, deve formalizar a
reclamação pelo App PROCON
MA, disponível para Android e
IOS, ou no site www.procon.
ma.gov.br.

Aglomeração
Desde a primeira quinzena  do mês
de abril deste ano, período do iní-
cio do pagamento do auxílio
emergencial pelo Governo Fede-
ral, há registro de aglomerações
de pessoas na entrada das agên-
cias bancárias da Grande Ilha.

Ainda no período da manhã de
ontem, a fila diante da Caixa Eco-
nômica Federal, da Praça Deo-

doro, no Centro, estava quilomé-
trica, sendo controlada por bom-
beiros civis. A doméstica Ana
Cruz Ferreira, de 34 anos, disse
que chegou a agência por volta
das 6h30 e a fila já estava grande.

O pedreiro Ricardo Sousa, de
41 anos, mora no Rio Grande e
resolveu sacar o seu auxílio
emergencial naquela agência
porque foi solucionar algumas
pendências na área do Centro.
“Procurei esse banco, porque
pretendo retirar o dinheiro do
auxílio e pagar umas contas nas
lojas do centro”, comentou Ri-
cardo Sousa.

O técnico de enfermagem May-
con Aires, de 38 anos, disse que
tentou resolver uma pendência

por meio do telefone, mas não
conseguiu e teve de comparecer
a agência, na qual possui conta
bancária. “Passei horas ao tele-
fone, tentando falar com algum
atendente do banco, então, apro-
veitei a minha folga no serviço
para resolver o problema na agên-
cia, por isso estou sendo obrigado
a enfrentar essa fila enorme”, re-
clamou.

As agências bancárias localiza-
das na Rua Grande também apre-
sentavam o mesmo cenário, filas
enormes e aglomeração de pes-
soas. Crianças e idosos estavam
sentados no meio da via ou em
bancos. Também era possível ob-
servar pessoas com a sombrinhas
abertas, para se proteger do sol.

“Sou hipertensa e sinto dores in-
tensas nas pernas, então, não
posso ficar muito tempo em pé e
em local onde há muita gente,
pois passo mal”, reclamou Ana
Célia Almeida, de 57 anos.

Também foram encontradas
filas enormes diante de institui-
ções bancárias dos bairros Cohab
e João Paulo. Antônio Melo, de 45
anos, reside no João Paulo e che-
gou cedo à Caixa Econômica do
bairro para não ficar por muito
tempo na fila. “Cheguei cedo ao
banco para receber o benefício do
Governo Federal, tenho conheci-
mento que a fila é grande diaria-
mente e ainda preciso que resol-
ver outras situações no decorrer
da manhã”, explicou.

MESMO 
com coordenação

de bombeiros
civis, filas

persistem na
frente de agências 

Divulgação/Evandro Filho
CENTRO PARA IMIGRANTES E REFUGIADOS É INAUGURADO

ASSISTÊNCIA A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (Semcas), em parceria com a Organização da Sociedade Civil (OSC) Centro de Cul-
tura Negra do Maranhão (CCN-MA), inaugurou, na manhã desta quarta-feira (5), o Centro de Referência para Atendimento de Imigrantes e Refugiados em São Luís. Localizado na Rua Raimundo
Corrêa, nº 46, no bairro Monte Castelo, o espaço tem o objetivo de tornar ainda mais eficiente a ajuda humanitária prestada aos imigrantes e refugiados que chegam à capital, bem como reforçar
a política assistencial da gestão do prefeito Edivaldo Holanda Junior. Para respeitar as regras sanitárias, a entrega não contou com a presença de convidados externos.



Após retorno às aulas presenciais de alunos do 3º ano, instituições
privadas se preparam para receber estudantes de outras séries

Escolas particulares se
preparam para nova
etapa do retorno gradual

6 CIDADES São Luís, 6 de agosto de 2020. Quinta-feira  O Estado do Maranhão

A
escola é vista como um
espaço de contato, em
que a aprendizagem é
feita em conjunto, e é

justamente por esse motivo que os
estudantes estão ansiosos para vol-
tar às aulas. Pensando nisso, algu-
mas instituições particulares de en-
sino, que já estão liberadas para o
início das aulas presenciais desde o
dia 3, estão se preparando e orien-
tando alunos, pais e responsáveis
para o retorno de forma segura.

Geovana e Laura são irmãs e
fazem a 2ª série do ensino médio e
o 6º ano do ensino fundamental, res-
pectivamente. Ambas passaram a
pandemia em Ensino a Distância
(EaD) e mal podem esperar para re-
tornar à escola, contudo, a mãe das
meninas sente receio no retorno às
aulas. “Tenho muito medo. Acho que
as aulas deveriam ocorrer por EaD
até o fim do ano, para já sabermos
melhor como o vírus age, mas elas
querem muito ir, e como não pos-
suem nenhuma comorbidade vou
deixar, mas com todos os cuidados”,
contou Catarina Silva, pedagoga e
mãe das meninas. A pedagoga ainda
disse que para garantir todos os cui-
dados, suas filhas foram orientadas
a sempre andar com mais de uma
máscara, trocar de duas em duas
horas, não compartilhar objetos com
colegas e fazer o uso do álcool em gel.

Para a escola privada localizada
no Renascença essa orientação é es-
sencial ser feita em conjunto com
os pais e, por isso, a instituição or-
ganizou eventos online, lives e pa-
lestras virtuais com educadores, in-
fectologistas e até mesmo
costureiras que ensinassem sobre a
produção de máscaras, para man-
ter pais e alunos informados. “É im-
portante que também haja um
apoio dos pais e responsáveis, para
que a criança entenda que não pode
ter contato e abraços. Sabemos que
crianças ainda não tem tanta ma-
turidade para entender o que está
acontecendo e, por isso, é impor-
tante esse apoio”, explicou Igor
Melo, coordenador de ensino.

“É preciso, acima de tudo, nesse
momento, pensarmos no coletivo e
não apenas em interesses individuais.
Os pais também precisam ajudar,

conscientizando as crianças de que
precisam usar a máscara o tempo
todo na escola, mesmo que seja in-
cômodo. Devem levar mais de uma
máscara, pois pode cair no chão e
precisar ser trocada. E muito impor-
tante, também, é não permitir que
a criança vá à escola se estiver com
algum sintoma de gripe, por mais
leve que seja. E mais, se algum mem-
bro da família estiver com sintomas
gripais, a criança, mesmo que sau-
dável, também deve evitar ir à escola,
naquele momento. Só assim, pen-
sando no coletivo e agindo com a
máxima responsabilidade e cuidado,
poderemos juntos vencer esse mo-
mento e evitar contaminações em

massa”, explicou a médica infectolo-
gista, Giselle Boumann.

Foco no 3º ano
Devido a proximidade do Enem 2020
e de outros vestibulares, os alunos do
3º ano se tornaram prioridades das
escolas e estão sendo os primeiros a
retornar às aulas presenciais.
Matheus Soares tem 18 anos e está
no 3º ano do ensino médio, ansioso
para o retorno de suas aulas no dia
10 de agosto, para retomar a rotina
de estudos, visando os vestibulares.

“Nas aulas presenciais eu posso
ter mais embasamento do que
estou aprendendo, já que estou em
um contato direto com professor e

alunos. Meus estudos atrasaram
um pouco devido a pandemia e ao
EaD, pois o ensino a distância é
péssimo para quem já está acostu-
mado com a forma presencial”, fri-
sou o estudante.

A coordenadora do Ensino
médio, Mirene de Oliveira, de es-
cola privada localizada no bairro
Renascença, contou que com o foco
no 3º ano, as aulas estão voltando
ao normal e é possível que alunos
que tenham rendimento melhor
em turmas presenciais continuem
estudando, e aqueles que apresen-
taram melhor rendimento em EaD
podem continuar acompanhando
as aulas ao vivo de casa.�

MEDIDAS SANITÁRIAS PARA ESCOLAS 

Para garantir a segurança dos alunos, as instituições privadas adotaram medidas que foram
produzidas em parceria com médicos epidemiologistas e apoio dos pais. O Sindicato de
Estabelecimentos de Ensino Privado (Sinepe) orienta que todas as instituições que decidirem
retornar às aulas presenciais, que siga os protocolos sanitários. Igor Melo destaca que os alunos que
não se adaptarem a essas medidas terão que permanecer no Ead. Algumas das medidas são:
� Limpeza e desinfecção de ambientes escolares;
� Áreas comuns das escolas foram fechadas temporariamente para evitar aglomerações;
� O recreio ocorre dentro das salas de aula e cada aluno precisa levar seu lanche e garrafa de água
(Em algumas escolas a lanchonete leva o lanche para cada aluno evitando o uso de espaços comuns);
� O uso de máscaras é obrigatório e cada aluno deve levar mais de uma em um saco adequado para
despejar, posteriormente, a máscara já utilizada;
� Apenas metade de cada turma pode assistir as aulas presenciais, enquanto a outra metade assiste
ao vivo, simultaneamente de casa;
� Aulas de Educação Física, provas e sumulados ocorrem apenas à distância e de forma online.
� Disponibilização de álcool em gel para alunos e em corredores e salas de aulas;
� Organização para a ida em banheiros.

Alunos de escolas particulares estão voltando gradualmente à aula presencial; o 3º ano do ensino médio já voltou 

Divulgação

Raíra Albuquerque amamenta o filho, Miguel, várias vezes ao dia

Divulgação

O Ministério da Saúde, como faz to-
dos os anos, lançou a campanha
“Agosto Dourado”, para estimular a
amamentação saudável, dando iní-
cio, em São Luís, a programação da
Semana Mundial de Amamentação,
que neste ano tem como  tema “Apoie
o aleitamento materno por um pla-
neta saudável”. Neste contexto, a So-
ciedade de Puericultura e Pediatria
do Maranhão está participando da
campanha, que visa informar a po-
pulação e os profissionais de saúde
sobre a importância do aleitamento
materno, para um planetasaudável. 

Entre as atividades, uma live que
acontece hoje (6), às 20h, com trans-
missão pela plataforma makadu.li-
ve com a participação das pediatras
Rossiclei Pinheiro (membro do De-
partamento Científico de Aleita-
mento Materno da Sociedade Brasi-
leira de Pediatria) e Tania Maria Be-
zerra Nascimento Ayres, além da en-
fermeira Liane Batista da Cruz Soa-
res. O tema a ser discutido será “A im-
portância do aleitamento materno
para a saúde do mundo”.

Segundo a presidente da Socieda-
de de Pediatria do Maranhão, médi-
ca Marynéa Vale, a porcentagem de
mães que amamentam seus bebês até
o sexto mês de forma exclusiva com
leite materno e até os dois anos, de
forma complementar, é de apenas
45% no Brasil. “Daí a necessidade de
promovermos, anualmente, a cam-
panha, no mês de agosto, porque sim-
boliza a luta pelo incentivo à ama-
mentação”, frisou a pediatra.

Bancos
A campanha, conforme Marynéa Va-
le, envolve também as unidades hos-
pitalares com Bancos de Leite, como
o HU-UFMAe MACMA, com objeti-
vo de incentivar a doação, de forma
a assegurar leite materno pasteuriza-
do aos recém-nascidos prematuros
internados em Unidades Neonatais. 

Estudos comprovam que a ama-
mentação é capaz de salvar a vida de,
pelo menos, 13% das crianças meno-
res de cinco anos, em todo o mundo.
A gerente de loja Raíra Albuquerque,
que deu teve bebê no dia 21 de julho,
contou que amamenta o filho, Miguel,
várias vezes ao dia.“Todas as vezes que
percebo que ele quer mamar, o ali-
mento. Eu pretendo amamentá-lo até
os seis meses exclusivamente com lei-
te materno. No entanto, a partir do
quarto mês, como vou voltar a traba-
lhar, vou colher o leite e deixar na ma-
madeira. A minha primeira filha, Isa-
bela, mamou até um ano e meio. A
outra, até os três meses, porque ela
mesma não quis mais”, disse Raíra Al-
buquerque.

Marynéa Vale explicou que o leite
materno tem os nutrientes que o bebê
precisa para crescer e se desenvolver
bem, sendo de fácil digestão para o or-
ganismo. Além disso, ele protege con-
tra infecções e ajuda a mãe e o bebê a
desenvolverem uma relação muito
mais próxima e afetuosa. “A mãe que
amamenta se sente mais segura sobre
estar fazendo o bem para o bebê. Logo
após o parto, quando ela dá de mamar,
o hormônio que faz o leite fluir é o mes-
mo que ajuda na contração do útero.
Logo, amamentar o bebê após o parto
ajuda o útero a voltar para o seu tama-
nho normal mais rápido e diminuir o
sangramento pós-parto”, explicou.

Amamentar diminui o risco de
câncer de mama, fortalece o víncu-
lo entre mãe e filho e aumenta a
imunidade, prevenindo contra doen-
ças prevalentes na infância e mesmo
na vida adulta. Ainda não se tem cer-
teza, mas alguns indícios apontam
que mulheres que amamentam têm
menos riscos de ter diabetes e tam-
bém de desenvolver câncer de ma-
ma. A intenção do evento é o apoio
e fortalecimento do aleitamento ma-
terno, para garantia de desenvolvi-
mento sustentável. �

Amamentação
saudável é alvo de
campanha educativa
Sociedade de Pediatria do Maranhão preparou
uma programação para o “Agosto Dourado”



O Estado do Maranhão    São Luís, 6 de agosto de 2020. Quinta-feira 7POLÍCIA

Mundo

Perdas após a explosão
podem chegar a US$ 15 bi
Equipes continuavam a busca por sobreviventes; investigações apontavam
para negligência como causa da explosão, que matou pelo menos 135 pessoas

Ouvidos pela polícia e
liberados os suspeitos
de matar homem 

Chefes de “ boca de fumo” da capi-
tal foram retirados de circulação du-
rante cerco realizado ontem pela
polícia. Ainda durante esse traba-
lho policial, foram apreendidos ma-
conha, crack, cocaína, dinheiro e
armamento. Entre as armas apreen-
didas, segundo a polícia, havia uma
pistola, que pertence ao sistema pe-
nitenciário.

Umas das incursões da polícia
ocorreu no bairro do Vinhais Velho.
O delegado Thiago Dantas, lotado
na Superintendência Estadual de
Repressão ao Narcotráfico (Senarc),
declarou que a polícia recebeu uma
denúncia anônima que havia um
trio criminoso que estava coman-
dando a venda de entorpecente
nessa localidade. Uma residência
estava servindo de ponto base pa-
ra essa empreitada criminosa.

Os policiais fizeram campana
nessa localidade. O delegado disse
que a equipe da Senarc observou os
criminosos saindo dessa casa e fo-
ram para uma área de matagal.
Houve perseguição e contou com a
participação dos cães farejadores.
No decorrer desse cerco, os policiais
conseguiram prender Felipe Bezer-
ra Soares e Felipe Ribeiro Moraes.

Também foram apreendidos
quatro tabletes de maconha e sen-
do avaliados em torno de R$ 8 mil
como ainda duas armas de fogo. O
delegado informou que uma das
armas apreendidas pertence ao sis-
tema penitenciário e teria sido rou-
bada. “Os detidos, além de co-
mandarem o tráfico de droga nes-
sa localidade, também são suspei-
tos de cometerem assalto”, contou
o delegado.�

Líderes de  ‘boca
de fumo’ são
presos na capital
Os criminosos agiam em diversos bairros
como ainda apreenderam droga e armas

O assassinato a golpes de facão ocorreu dentro da casa da vítima, no bairro
Estiva; os criminosos ainda roubaram e destruíram o veículo do morto

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado

A
polícia afirmou ontem
que já se apresentaram
na sede da Superinten-
dência de Homicídio e

Proteção a Pessoas (SHPP), na
Avenida Beira-Mar, e, em seguida
foram liberados os dois suspeitos
de terem assassinados a golpes de
facão Gilmar da Cruz Machado, de
36 anos. Segundo a polícia, o ho-
micídio ocorreu na residência da
vítima, na Estiva, na noite do últi-
mo domingo, e ainda uma pessoa
foi lesionada no braço.

O delegado Cláudio Barros, da
SHPP, informou ontem durante en-
trevista à Rádio Mirante AM que os
dois acusados desse crime compa-
receram de forma voluntária à SHHP
onde prestaram esclarecimentos so-
bre o caso e, logo após, foram libera-
dos devido não haver mandado de
prisão expedido pela Justiça.

Ainda de acordo com o delega-
do, os acusados declararam que
cometeram esse ato criminoso de-
vido acreditar que a vítima estava
dando em cima de mulheres ca-
sadas por meio da internet. Uma
delas é esposa de um dos suspei-
tos. “A polícia está no aguardo de
mais detalhes para poder identifi-
car a motivação desse crime e en-
caminhar o inquérito ao Poder Ju-
diciário”, explicou o delegado.

Ato criminoso
A polícia informou que os dois
suspeitos foram até a noite do úl-
timo domingo até a residência da
vítima. Neste local, eles primeira-
mente começaram a quebrar o
veículo de Gilmar Machado e, lo-
go após, realizaram o homicídio.

A vítima foi golpeado em várias
partes do corpo e ainda levado pa-
ra o Socorrão II, localizado na área
da Cidade Operária, onde veio a

falecer. Os acusados ainda gol-
pearam a esposa da vítima, mas
não corre risco de morte.

Faccionados
A polícia ainda ontem não conse-
guiu prender os acusados da mor-
te de um adolescente, de 16 anos,
ocorrida durante a madrugada de
terça-feira (4), na Vila Alcione, em
São José de Ribamar. O caso está
sendo investigado pela equipe da
Delegacia de Polícia Civil dessa ci-
dade como também pela SHPP.

Ainda segundo a polícia, a víti-
ma fazia parte de um grupo cri-
minoso e agia na região. No dia do
crime, ele estava na porta de sua
casa reunido com outros crimi-
nosos quando foram atacados por
faccionados rivais, coordenado
por Índio. Este criminoso é sus-
peito de ter cometido, pelo menos,
10 assassinatos nessa região.

Houve tiroteio e correria. Uma
das balas atingiu o adolescente, que
morreu ainda no local. Após o ato
de violência, os criminosos toma-

ram rumo ignorado. Os militares fo-
ram acionados e realizaram rondas
na área, mas, não conseguiram
prender os acusados. A equipe da
SHPP e peritos do Instituto de Cri-
minalística (Icrim) estiveram no lo-
cal onde chegaram a conversar
com algumas testemunhas.

O corpo da vítima foi removido
para o Instituto Médico Legal
(IML), no Bacanga, para ser au-
topsiado e, logo após, liberado pa-
ra os familiares. Ainda no mês pas-
sado, duas pessoas foram assassi-
nadas nessa cidade e sendo que
uma das vítimas foi uma mulher,
de aproximadamente 25 anos.�

Divulgação

BEIRUTE / CAIRO

O governador de Beirute disse à
emissora  de TV, nesta quarta-feira
(5), que as perdas coletivas após a ex-
plosão ocorrida na capital libanesa
na véspera (dia 4) podem ser de 10
bilhões de dólares a 15 bilhões de dó-
lares, incluindo prejuízos diretos e
indiretos relacionadas a negócios.

O governador também disse que
a quantidade de trigo disponível
atualmente é limitada, e que ele acha
que uma crise pode ocorrer se não
houver interferência internacional.

Equipes de resgate libanesa con-
tinuavam a busca, nesta quarta-
feira, por sobreviventes nos destro-
ços de edifícios e investigadores
apontavam para negligência como
causa de uma enorme explosão
num armazém que enviou uma
onda de devastação sobre Beirute,
matando pelo menos 135 pessoas. 

Cerca de 5 mil pessoas ficaram fe-
ridas na explosão de terça-feira no
porto de Beirute e até 250 mil fica-
ram sem casas adequadas para

morar depois que ondas de choque
destruíram fachadas de edifícios, su-
garam móveis para as ruas e que-
braram janelas a quilômetros do epi-
centro da explosão.

Espera-se que o número de mor-
tos aumente em decorrência da ex-
plosão, que as autoridades atribuí-
ram a um enorme estoque de
material altamente explosivo, ar-

mazenado por anos em condições
inseguras no porto da cidade. A ex-
plosão foi a mais poderosa a atingir
Beirute, uma cidade ainda com ci-
catrizes da guerra civil de três déca-
das atrás, e impactada por uma crise
econômica e por um aumento de
casos de coronavírus.

O presidente do Líbano, Michel
Aoun, disse que 2.750 toneladas de

nitrato de amônio, usado em fertili-
zantes e bombas, estavam armaze-
nadas há seis anos no porto, sem me-
didas de segurança.

Em um pronunciamento à nação
durante uma sessão de emergência
do gabinete, Aoun disse: “Nenhuma
palavra pode descrever o horror que
atingiu Beirute na noite passada.”

Ele afirmou que o governo está
“determinado a investigar e expor o
que aconteceu assim que possível,
além de responsabilizar os culpados
e negligentes, impondo a eles a pu-
nição mais severa”.

Uma fonte oficial familiarizada
com investigações preliminares cul-
pou “inação e negligência” pelo in-
cidente, dizendo que “nada foi feito”
por comitês e juízes envolvidos no
assunto para ordenar a remoção do
material perigoso. O gabinete orde-
nou que as autoridades portuárias
envolvidas no armazenamento ou
guarda do material desde 2014 sejam
colocadas em prisão domiciliar. �

Os suspeitos se apresentaram na sede da Superintendência de Homicídio e Proteção a Pessoas (SHPP)

NÚMERO

2
pessoas já foram
assassinadas durante este
mês na Grande Ilha

Ondas de choque destruíram fachadas e quebraram janelas a quilômetros

Um dos integrantes de bando espe-
cializado de roubo de veículos na
Grande Ilha e no interior do estado
foi preso ontem durante incursão da
equipe da Delegacia de Roubos e
Furtos de Veículos (DRFV).

O delegado Carlos Alessandro
de Assis, que é superintendente
da Polícia Civil da Capital (SPCC),
disse que o criminoso foi preso
em cumprimento de ordem judi-
cial, no bairro do São Francisco.
Uma das ações cometidas pelo
detido ocorreu no dia 12 de mar-
ço deste ano e o alvo foi um veí-
culo Ônix, no Renascença. O de-
tido foi ouvido na DRFV, na Vila
Palmeira, e, em seguida, encami-
nhado para o Complexo Peniten-

ciário de Pedrinhas.
Em Itapecuru-Mirim, a polícia

conseguiu recapturar um foragido
do sistema prisional de Pedrinhas,
nome não revelado, na noite do úl-
timo dia 4. Segundo a polícia, ele
tinha sido beneficiado com a saí-
da temporária do Dia das Mães,
em maio deste ano, mas não re-
tornou ao presídio no período es-
tabelecido pelo Poder Judiciário.

O delegado Cláudio Mendes, ti-
tular do 2º Distrito Policial de Ti-
mon, informou que um agente da
Polícia Civil do Piauí está sendo al-
vo de investigação da polícia ma-
ranhense acusado de efetuar tiros
em estabelecimento comercial, em
Timon, e ameaça de morte.�

Acusado de roubo
de veículos é
detido pela DRFV
O criminoso foi abordado no São Francisco e
levado para a Penitenciaria de Pedrinhas

SAIBA MAIS 

As Policiais Militar e Civil
realizaram em São José de
Ribamar ainda no último dia
24 a Operação Poder Paralelo
para desarticular duas
facções criminosas. Um total

de 18 faccionados foram
presos em cumprimento de
ordem judicial como ainda
foram apreendidos duas
armas de fogo, carregadores
e droga.

Operação  

Íntegra em oestadoma.com/489530

Ag. Brasil
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Homem morre 
após veículo 

cair em riacho

COMBATE AO CORONAVÍRUS

 Três cidades do Maranhão 
envolvidas em  desvio de 
recursos para Pandemia

Um grave acidente deixou 
um homem morto. A 

vítima foi identificada 
como José Francisco da 

Costa Almeida, de 40 anos.
PÁGINA 9

Cerca de 50 policiais federais cumpriram quatro mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e 
apreensão nas cidades de Bacabeira, Santa Rita e Miranda do Norte, no Maranhão. Levantamentos apontam indí-
cios de um superfaturamento de até 400% na compra de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs). PÁGINA 9

ELEIÇÕES  2020

 Rubens Júnior respondeu com 
exclusividade a O Imparcial sobre 

rumores de uma possível aliança com 
o MDB.  PÁGINA 3 

Rubens Jr.(PcdoB)  
comenta encontro com  
Roberto Costa (MDB)

Agosto já começou e o ano letivo foi arrastado pela crise da pandemia do coro-
navírus para um mar de incertezas, medo e protocolos pelos quais as autoridades 
do ensino tentam colocar os alunos na sala de aula. PÁGINA 3

PTB anuncia apoio à 
pré-candidatura de 

Neto Evangelista (Dem)
A novidade foi publicada no Instagram 

do deputado federal, Pedro Lucas 
Fernandes, presidente do PTB no 

Maranhão.    PÁGINA 3

REDES SOCIAIS       Sampaio é um dos clubes com mais “seguidores” do nordeste
PÁGINA 11

Por que o MAC não 
deu certo em 2020?
Maranhão Atlético Clube 
termina temporada 2020 com 
rebaixamento após grande 
investimento para as últimas 
duas partidas do Campeonato 
Maranhense 2020.    PÁGINA11

ENTREVISTA /  ROBSON PAZ

 A praça e o entorno foram totalmente requalificados com novos projetos de me-
lhoria de pavimentação, paisagismo, iluminação, drenagem, passeios de pedes-
tres, canteiro central, incluindo acessibilidade universal; reforma do espaço inte-
gra pacote de obras que estão sendo executadas no Centro. PÁGINA  6

Prefeito Edivaldo entrega 
nova Praça da Bíblia
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A operação tem finalidade de desarticular associação criminosa voltada a fraude em
licitações e desvio de recursos federais, que seriam usados no enfrentamento da Covid

CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

PF cumpre mandados
em três cidades
SAULO DUAILIBE
Com informações de assessoria

C
er ca de 50 po li ci ais fe de rais 
cum pri ram qua tro man da- 
dos de pri são tem po rá ria e 
13 man da dos de bus ca e 

apre en são nas ci da des de Ba ca bei ra, 
San ta Ri ta e Mi ran da do Nor te, no Ma- 
ra nhão.

A ação re a li zou tam bém o se ques- 
tro de bens e blo queio de con tas dos 
in ves ti ga dos, ten do as or dens ju di ci- 
ais si do de ter mi na das pe la 1ª Va ra Fe- 
de ral de São Luís.

A ação da Po lí cia Fe de ral, atra vés 
da De le ga cia de Re pres são a Cor rup- 
ção e Cri mes Fi nan cei ros (DE LE COR) 
do Ma ra nhão, com o apoio da Con tro- 
la do ria Ge ral da União – CGU, acon te- 
ceu na ma nhã de on tem, quar ta-fei ra 
(5).

A ope ra ção Fal sa Es pe ran ça ti nha 
co mo fi na li da de de de sar ti cu lar as so- 
ci a ção cri mi no sa vol ta da a frau de em 
li ci ta ções e des vio de re cur sos pú bli- 
cos fe de rais, que se ri am usa dos no 
en fren ta men to do no vo co ro na ví rus, 
nos mu ni cí pi os.

As in ves ti ga ções

A PREFEITURA DE BACABEIRA FOI UM DOS ALVOS DA OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Du ran te a in ves ti ga ção, fo ram ve ri- 
fi ca das que as aqui si ções de ma te ri ais 
hos pi ta la res fo ram re a li za das com 
uma úni ca em pre sa, se di a da na ci da- 
de de Pa ço do Lu mi ar, que nun ca ha- 
via atu a do no ra mo mé di co.

Hou ve tam bém in dí ci os de su per- 
fa tu ra men to de equi pa men tos de 
pro te ção in di vi du ais (EPI’s) e de si- 
mu la ção na com pra de res pi ra do res 
pul mo na res, que ape sar do pa ga men- 
to an te ci pa do pe las pre fei tu ras de Ba- 
ca bei ra, San ta Ri ta e Mi ran da do Nor- 
te, nun ca fo ram efe ti va men te en tre- 
gues.

A in ves ti ga ção re ve lou que a em- 
pre sa se di a da em Pa ço do Lu mi ar não 
ti nha ne nhum em pre ga do e atu a va 
com a co mer ci a li za ção de aces só ri os 
pa ra ins ta la ção de apa re lhos de ar-
con di ci o na do e de ener gia so lar. A 
em pre sa ti nha um to tal de 69 ati vi da- 
des se cun dá ri as, que va ri a vam des de 
a con fec ção de ves tuá rio, se gu ran ça 

pri va da e até pro du ção mu si cal.
Se con fir ma das as sus pei tas, os in- 

ves ti ga dos res pon de rão pe los cri mes 
de pe cu la to (Art. 312, ca put, do CPB), 
fal si da de ide o ló gi ca (Art. 299, do 
CPB), frau de em pro ces so li ci ta tó rio 
(Art. 90 da Lei nº 8.666/93), su per fa tu-
ra men to na ven da de bens (Art. 96, I 
da Lei nº 8.666/93) e as so ci a ção cri mi- 
no sa (Art. 288 do CPB).

As or dens ju di ci ais fo ram cum pri-
das em seis ci da des do Ma ra nhão: São 
Luís, São Jo sé do Ri ba mar, Pa ço do Lu- 
mi ar, Ba ca bei ra, San ta Ri ta e Mi ran da 
do Nor te.

A Ope ra ção foi de no mi na da “Fal sa 
Es pe ran ça” em re fe rên cia a ex pec ta ti- 
va cri a da na po pu la ção dos mu ni cí pi-
os de Ba ca bei ra, San ta Ri ta e Mi ran da 
do Nor te de que as ges tões mu ni ci pais 
te ri am ad qui ri do de for ma lí ci ta equi- 
pa men tos con tra a Co vid-19, e que, ao 
fim, nun ca che ga ram a ser efe ti va-
men te en tre gues.

APÓS 4 MESES

Senac se prepara para retornar às aulas presenciais

A RETOMADA GRADUAL SERÁ BASEADA EM PROTOCOLOS SANITÁRIOS E PEDAGÓGICOS E CARACTERIZADA PELO ENSINO HÍBRIDO

Após pou co mais de qua tro me ses
sem ofer tar cur sos pre sen ci ais por
con ta da pan de mia de Co vid-19, o Se- 
nac se pre pa ra pa ra re to mar a pro gra- 
ma ção de cur sos pre sen ci ais em to das
su as uni da des edu ca ci o nais, lo ca li za- 
das atu al men te em São Luís, Im pe ra- 
triz, Ca xi as, Ba ca bal, San ta Inês, Pi- 
nhei ro, Bal sas e Ti mon. A re to ma da
gra du al se rá ba se a da em pro to co los
sa ni tá ri os e pe da gó gi cos e ca rac te ri- 
za da pe lo en si no hí bri do (com au las
on li ne e pre sen ci ais).

A par tir do dia 17 de agos to, de vem
re tor nar às sa las de au la os alu nos das
tur mas co mer ci ais que es ta vam em
pro ces so an tes da pan de mia (que fi- 
ca ram aguar dan do con cluir car ga ho- 
rá ria). No dia 26 de agos to, as tur mas
que já ti nham alu nos ma tri cu la dos ou
já es ta vam for ma das, ini ci am su as ati- 
vi da des em sa la de au la. Já as tur mas
do Pro gra ma de Apren di za gem que
es ta vam em pro ces so e es tão re ce- 

ben do au las re mo tas, re tor nam su as
ati vi da des de for ma pre sen ci al nas
uni da des em du as da tas: 14 de se tem- 
bro (gru po 01) e 28 de se tem bro (gru- 
po 02).

Va le res sal tar que a ins ti tui ção se- 
gui rá to das as de ter mi na ções sa ni tá- 
ri as e edu ca ci o nais do es ta do do Ma- 
ra nhão e que cons tam no do cu men to
ori en ta dor pa ra re a ber tu ra das uni da- 
des edu ca ci o nais no con tex to da pan- 
de mia de Co vid-19 en ca mi nha do pe- 
lo Se nac Na ci o nal. Den tre elas, des ta- 
cam-se o dis tan ci a men to mí ni mo
obri ga tó rio en tre es tu dan tes e pro fis- 
si o nais, que se rá aten di do por meio
da ado ção de sis te ma de re ve za men- 
to/ro dí zio en tre alu nos e ins tru to res,
e a fle xi bi li za ção de ho rá ri os de en tra- 
da e saí da. 

“Sa be mos que o mun do mu dou, as
re la ções mu da ram, a edu ca ção mu- 
dou. Ti ve mos que dar um pas so atrás,
pa ra dar mui tos adi an te, mas o nos so

en ten di men to so bre qua li fi car pes so- 
as pa ra o mun do do tra ba lho con ti nua
o mes mo. En ten de mos que so men te
por meio da edu ca ção, as por tas de
um fu tu ro de es pe ran ça es ta rão aber- 
tas. E é por is so que es ta mos ca da vez
mais nos pre pa ran do pa ra re tor nar ao
tra ba lho an tes de sen vol vi do, de pos- 
si bi li tar opor tu ni da des de qua li fi ca- 
ção pro fis si o nal à po pu la ção. Com
res pon sa bi li da de e se gu ran ça, es ta-
mos oti mis tas de que se rá um re tor no
exi to so pa ra to dos”, des ta cou o Di re-
tor Re gi o nal do Se nac no Ma ra nhão,
Ahir ton Lo pes.

Con si de ran do as três eta pas do pla- 
no de re to ma da às au las pre sen ci ais, o
Se nac de ve re ce ber pou co mais de
três mil alu nos, que es ta vam aguar- 
dan do as de ter mi na ções do Go ver no
Es ta du al so bre o re tor no às ati vi da- 
des. No vas tur mas da pro gra ma ção
es ta rão dis po ní veis pa ra ma trí cu las a
par tir do dia 17 de agos to.

2021

Uema divulga
calendário do PAES

O EDITAL DE INSCRIÇÃO SERÁ PUBLICADO EM 26 DE AGOSTO

A Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão (UE MA) apro- 
vou, por meio de reu nião do Con se lho de En si no Pes- 
qui sa e Ex ten são – CE PE/UE MA, o ca len dá rio de apli ca- 
ção de pro vas do PA ES/2021. “De vi do a si tu a ção de pan- 
de mia que vi ve mos o PA ES foi al te ra do no seu for ma to,
po rém, não na sua es sên cia, que é a de se le ci o nar can di- 
da tos pa ra os cur sos de gra du a ção da UE MA e UE MA- 
SUL. Te re mos co mo prin ci pais da tas a pu bli ca ção das
obras li te rá ri as no dia 17 de agos to de 2020 e na mes ma
da ta o edi tal de isen ção do pa ga men to da ta xa de ins cri- 
ção. O edi tal de ins cri ção se rá pu bli ca do em 26 de agos- 
to de 2020 com as ins cri ções on-li ne pa ra o pe río do de
02 a 27 de no vem bro 2020”, afir ma a as ses so ra de Se le ti- 
vos e Con cur sos (AS CONS), Cris ti a ne Pes ta na.

O Tes te de Ha bi li da de Es pe cí fi ca pa ra os can di da tos
que de se ja rem con cor rer a uma va ga no cur so de Mú si- 
ca Li cen ci a tu ra, se rá apli ca do no dia 10 de ja nei ro de
2021.

As pro vas se rão re a li za das em eta pa úni ca, po rém,
em res pei to as nor mas sa ni tá ri as vi gen tes, elas se rão
apli ca das em dois di as con se cu ti vos nos di as 28 de fe ve- 
rei ro de 2021 e 1º de mar ço de 2021.

As du as pro vas te rão o mes mo per fil e grau de di fi cul- 
da de. A di vi são dos can di da tos, por dia, de ve rá aten der
ao nú me ro de can di da tos por cur so/gru po ofe re ci do
pe la UE MA e UE MA SUL, de for ma que ha ja um equi lí- 
brio apro xi ma do na quan ti da de de can di da tos por dia.

A di vul ga ção do re sul ta do fi nal es tá pre vis to pa ra o
dia 2 de abril de 2021.

ALDEIAS ALTAS

Homem morre após
veículo cair em riacho

O ACIDENTE CULMINOU NA MORTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO

Um gra ve aci den te dei xou um ho mem mor to. A ví ti- 
ma foi iden ti fi ca da co mo Jo sé Fran cis co da Cos ta Al mei- 
da, de 40 anos. Ele foi en con tra do mor to pe lo 5º Ba ta- 
lhão do Cor po de Bom bei ros de Ca xi as, após seu car ro
ter caí do de uma pon te em um ri a cho na zo na ru ral de
Al dei as Al tas, ci da de dis tan te cer ca de 249 km de São
Luís.

De acor do Cor po de Bom bei ros, o aci den te ocor reu
por vol ta das 22h do úl ti mo do min go (2). O con du tor
per deu o con tro le do au to mó vel que caiu da pon te na
en tra da do Po vo a do Sam baí ba, na Ro do via MA-349.

Após po pu la res te rem en con tra do o veí cu lo sub mer- 
so e com os pneus pa ra ci ma, o Cor po de Bom bei ros foi
aci o na do pa ra fa zer a re ti ra da e re co nhe ci men to do cor- 
po.

Jo sé Fran cis co mo ra va na ci da de de Ca xi as, que fi ca
cer ca de 40 km do mu ni cí pio de Al dei as Al tas. Se gun do
in for ma ções re pas sa das à po lí cia, a ví ti ma ha via saí do
pa ra com prar be bi da al coó li ca a noi te e não vol tou.

São Luís, quinta-feira, 6 de agosto de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Foram resgatados nove pessoas da escravidão na plantação de cebolas, sendo que
cinco são de Timbiras. Os maranhenses faziam parte de um grupo de 46 trabalhadores

SAU LO DU AI LI BE

Mais de 8 mil ma ra nhen ses
res ga ta dos

Ma ra nhão, mai or ex por ta dor
de tra ba lha do res es cra vos

• Co dó (357 pes so as)
• Açai lân dia (326)
• Pas tos Bons (267)
• Im pe ra triz (230)
• San ta Lu zia (191)

Car gos 

Con fi ra a lis ta abai xo:
• Ana lis ta de RH;
• Cor re tor de Imó veis;
• Re cep ci o nis ta (va ga ex clu si va pa ra
pes so as com de fi ci ên cia);
• Ven de dor Imo bi liá rio;
• Ge ren te de Lo ja;
• Con sul tor de Ven das;
• As sis ten te Co mer ci al;
• Su per vi sor de Con tas;
• Ge ren te Co mer ci al;
• As sis ten te de Cré di to Imo bi liá rio;
• Jo vem Apren diz (es tu dan tes);
• Ana lis ta de Per for man ce;
• Es tá gio pa ra o se tor ad mi nis tra ti vo
co mer ci al.

Re qui si tos

Ins cri ções

ESCRAVOS MARANHENSES

Trabalhadores  são
resgatados no Sul

M
ais cin co ma ra nhen ses fo- 
ram res ga ta dos em con di- 
ções de tra ba lho aná lo gas
à es cra vi dão. Des ta vez, os

tra ba lha do res es ta vam em uma plan- 
ta ção de ce bo la, lo ca li za da na ci da de
Itu po ran ga, no Va le do Ita jaí, in te ri or
de San ta Ca ta ri na.

Fo ram res ga ta dos no ve pes so as da
es cra vi dão na plan ta ção de ce bo las,
sen do que cin co de las são de Tim bi- 
ras, in te ri or do Ma ra nhão. Os ma ra- 
nhen ses fa zi am par te de um gru po de
46 tra ba lha do res ru rais que acre di tou
nas pro mes sas de três me ses de ser vi- 
ço com des pe sas pa gas.

Eles re ve la ram que um car ro de
som es ta va di vul gan do pe las ru as de
Tim bi ras a opor tu ni da de de em pre go
no es ta do do Sul do país. Ca da tra ba- 
lha dor te ria pa go R$ 50 pa ra ga ran tir a
opor tu ni da de.

Eles fo ram de ôni bus pa ra San ta
Ca ta ri na e após seis di as de vi a gem
che ga ram ao Va le do Ita jaí – on de, na
ro do viá ria, fa zen dei ros os es pe ra vam.

Um dos ma ra nhen ses que es ta va
em si tu a ção aná lo ga à es cra vi dão
man te ve con ta to com a mãe e con tou
to da a si tu a ção. Ela fez a de nún cia
atra vés da Re de de Ação In te gra da de
Com ba te à Es cra vi dão (Rai ce) no Ma- 
ra nhão.

A Co mis são Pas to ral da Ter ra (CPT)
fez uma de nún cia à Di vi são de Er ra di- 
ca ção do Tra ba lho Es cra vo do Mi nis- 
té rio da Eco no mia e um gru po mó vel
se des lo cou pa ra fis ca li zar a pro pri e- 
da de – o que cul mi nou no res ga te das
no ve pes so as.

Os ma ra nhen ses res ga ta dos eram
ne gros e ti nham a pro mes sa de ga- 
nha rem R$ 6 por ca da mil mu das de
ce bo la plan ta das. Além das pro mes- 
sas não cum pri das, as des pe sas da vi- 
a gem fo ram usa das pa ra des con to no
sa lá rio dos tra ba lha do res, o que é
proi bi do por lei, sen do que tra ba lha- 
do res co me ça vam de ven do tam bém
por con ta do adi an ta men to pa ra com- 
pra da par te da ali men ta ção que não
era for ne ci da e de equi pa men tos de
pro te ção in di vi du al.

Eles es ta vam alo ja dos sob pés si- 
mas con di ções de hi gi e ne, al guns dor- 
min do no chão. A ope ra ção obri gou o
pa ga men to dos sa lá ri os e ver bas res- 
ci só ri as, que so ma ram cer ca de R$ 90
mil.

O em pre ga dor ban cou o re tor no
dos cin co de Tim bi ras de vol ta ao Ma- 
ra nhão. Eles de vem re ce ber três par- 
ce las de se gu ro-de sem pre go aos
quais os res ga ta dos têm di rei to.

Em da dos ge rais, 2003 a 2018, ou

se ja, em 15 anos, fo ram res ga ta dos
8.119 tra ba lha do res nas ci dos no Ma- 
ra nhão em to do o Bra sil. En tre os ma-
ra nhen ses res ga ta dos, 39% são anal- 
fa be tos e 36% pos su em en si no fun da- 
men tal in com ple to. Cer ca de 82% das
ví ti mas tra ba lha vam no se tor agro pe-
cuá rio, o mai or po lo do tra ba lho es- 
cra vo no país.

Se gun do da dos do Ob ser va tó rio da
Er ra di ca ção do Tra ba lho Es cra vo e do
Trá fi co de Pes so as (Smar tlab
MPT/OIT), o Ma ra nhão é o mai or ex-
por ta dor de mão de obra es cra va do
Bra sil.

De acor do com o le van ta men to,
23% dos tra ba lha do res res ga ta dos em
to do o país nas ce ram em ter ri tó rio
ma ra nhen se. En tre os mu ni cí pi os
ma ra nhen ses com mai or nú me ro de
tra ba lha do res egres sos es tão:

OPORTUNIDADES

Empresa abre 261 vagas de trabalho

EXISTEM VAGAS PARA CORRETORES DE IMÓVEIS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO NAS OPORTUNIDADES OFERECIDAS

Com va gas aber tas pa ra o Ma ra- 
nhão, a MRV En ge nha ria ofe re ce 261
pos tos de em pre go. Pa ra a no va se le- 
ção, a ofer ta é pa ra o se tor de ven da de
imó veis, re cur sos hu ma nos, aten di- 
men to e área co mer ci al da em pre sa.

Co nhe ci da co mo a mai or cons tru- 
to ra do país pe lo quar to ano con se cu- 
ti vo – co mo mos tra o ran king ITC (In- 
te li gên cia Em pre sa ri al da Cons tru- 
ção) – a MRV é des ta que in ques ti o ná- 
vel no que si to pla ne ja men to de pro- 
ces sos cons tru ti vos, an te ci pa ção de
ten dên ci as e imó veis de me lhor cus- 
to-be ne fí cio.

In ves ti men tos em pro je tos so ci ais
e am bi en tais, ações sus ten tá veis e de
in cen ti vo ao es por te fa zem par te do
port fó lio da em pre sa. Um exem plo
es tá na par ti ci pa ção ao pro gra ma de
ha bi ta ção fe de ral, o Mi nha Ca sa, Mi- 
nha Vi da.

Além do Ma ra nhão, há chan ces pa- 
ra os es ta dos do Rio Gran de do Nor te,

Goiás, Ce a rá, Dis tri to Fe de ral, Ma to
Gros so do Sul, To can tins, Ala go as,
Bahia, Ma to Gros so, en tre ou tros, os
in te res sa dos de vem fi car aten tos
quan to aos car gos e atri bui ções das
fun ções.

Os re qui si tos exi gi dos va ri am de

acor do com a va ga. En tre os mais co-
muns, es tão en si no mé dio com ple to,
for ma ção su pe ri or com ple ta, Car tei ra
Na ci o nal de Ha bi li ta ção (CNH) nas
ca te go ri as “A” e “B”, veí cu lo pró prio,
além de co nhe ci men to em fer ra men-
tas do Pa co te Of fi ce. Além de sa lá rio
com pa tí vel, a em pre sa tam bém ofe re- 
ce be ne fí ci os adi ci o nais, co mo: As sis- 
tên cia mé di ca; As sis tên cia odon to ló- 
gi ca; Par ti ci pa ção nos lu cros; Va le-ali- 
men ta ção; Va le-re fei ção, etc.

In te res sa dos em con cor rer a uma
das va gas na em pre sa de vem aces sar
o si te de em pre gos In fo jobs, se le ci o- 
nar o car go de in te res se e cli car na op- 
ção “Can di da tar-se”, lo ca li za da no
can to su pe ri or di rei to da pá gi na.

Du ran te a eta pa se guin te, o can di- 
da to de ve rá pre en cher os es pa ços
com as in for ma ções pes so ais, co mo
no me, e-mail, CEP, car go de in te res se,
além de ane xar o cur rí cu lo pes so al
atu a li za do.

Me ta de dos lo tes do FGTS já fo ram pa gos

Ca len dá rio de pa ga men to 

De pó si to em con ta
• Nas ci dos em agos to – 24 de agos to
• Nas ci dos em se tem bro – 31 de agos to
• Nas ci dos em ou tu bro – 8 de se tem bro
• Nas ci dos em no vem bro – 14 de se tem bro
• Nas ci dos em de zem bro – 21 de se tem bro

Sa que e trans fe rên cia
• Nas ci dos em fe ve rei ro – 8 de agos to
• Nas ci dos em mar ço – 22 de agos to
• Nas ci dos em abril – 5 de se tem bro
• Nas ci dos em maio – 19 de se tem bro
• Nas ci dos em ju nho – 3 de ou tu bro
• Nas ci dos em ju lho e agos to – 17 de ou tu bro
• Nas ci dos em se tem bro e ou tu bro – 31 de ou tu bro
• Nas ci dos em no vem bro e de zem bro – 14 de no vem bro

BOA NO TÍ CIA

Sa que de R$ 1.045 do
FGTS emer gen ci al
se rá man ti do

Che gou ao fim o pra zo da me di da pro vi só ria (MP)
que ga ran tia o pa ga men to do sa que emer gen ci al do
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço (FGTS) pa ra os
tra ba lha do res que fo ram pre ju di ca dos pe la cri se do co- 
ro na ví rus.

Es sa ques tão pre o cu pou aque les que ain da não re ce- 
be ram o be ne fí cio. Afi nal, após o pra zo ex pi rar, eles per- 
de ri am o di rei to ao sa que de R$ 1.045?

A Cai xa Econô mi ca Fe de ral emi tiu uma no ta pa ra
tran qui li zar es ses tra ba lha do res, in for man do que o cro- 
no gra ma di vul ga do an te ri or men te se rá man ti do de
acor do com o prin cí pio ins ti tu ci o nal da Se gu ran ça Ju rí- 
di ca.

O Se na do che gou a re a li zar al te ra ções na MP, e um
acor do com o pre si den te Jair Bol so na ro dis pen sou a ne- 
ces si da de de vo ta ção do tex to. As sim, o pra zo não foi es- 
ten di do.

Na pró xi ma se ma na, o Go ver no Fe de ral de ve en vi ar o
pro je to de lei que ga ran te o pa ga men to do sa que emer- 
gen ci al a to dos os tra ba lha do res. Em se gui da, o Con- 
gres so re a li za rá a vo ta ção da pro pos ta.

Ca so a MP fos se sus pen sa após ex pi rar, mui tos tra ba- 
lha do res se ri am pre ju di ca dos. Is so por que me ta de dos
lo tes do sa que emer gen ci al do FGTS já fo ram de po si ta- 
dos pa ra os nas ci dos en tre ja nei ro e ju nho.

Nes te ca so, aque les que nas ce ram em ju lho, agos to,
se tem bro, ou tu bro, no vem bro e de zem bro não re ce be- 
ri am o di nhei ro, que po de fa zer fal ta pa ra mui tas fa mí li- 
as nes te mo men to.

Tem di rei to ao sa que emer gen ci al do FGTS to dos os
tra ba lha do res con tra ta dos no re gi me CLT, que pos su em
con tas ati vas (do em pre go atu al) ou ina ti vas (de em pre- 
gos an te ri o res). Os de pó si tos se guem até o dia 21 de se- 
tem bro.

O ca len dá rio de pa ga men to do sa que emer gen ci al é
es ta be le ci do de acor do com a da ta de nas ci men to do
tra ba lha dor. Ini ci al men te, o va lor é de po si ta do em uma
con ta di gi tal da Cai xa, e só po de rá ser uti li za do pa ra pa- 
gar con tas ou fa zer com pras usan do o car tão de dé bi to
vir tu al ou QR Co de.

De pois de al gu mas se ma nas, o tra ba lha dor po de rá
com pa re cer a uma agên cia da Cai xa pa ra re a li zar o sa- 
que em es pé cie, ou trans fe rir o va lor pa ra con tas em ou- 
tros ban cos.

Con fi ra o ca len dá rio com ple to:

São Luís, quinta-feira, 6 de agosto de 2020

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


S Ã O  L U Í S  –  M A R A N H Ã O  |  Q U I N T A - F E I R A  |  6  D E  A G O S T O  |  A N O  L X I X  |  N º  2 6 . 8 4 6   |  R $  2 , 0 0

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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Cotação – Comercial C. R$ 5,1715  | V. R$ 5,1723 – Turismo C. R$ 5,14 | V. 5,45 – Euro C. R$ 6,1051 | V. R$ 6,109  – Libra C. R$ 6,5039 | V. R$ 6,5071 – Poupança 0,5000%
Maré –  1ª Baixamar –  2:26 0,6 m |  1ª Preamar –  8:25 5,6 m| 2ª  Baixamar–14:49 0,6 m| 1ª Preamar  –20:46 5,6 m  | Loteria –  Mega-Sena –  2286 (05/08/2020) – 09-21-30-41-42-43 | 
Quina – 5332 (05/08/2020) – 06-24-33-64-74 | Lotofácil –  2003 (05/08/2020) –  01-05-06-07-08-09-10-11-12-15-17-20-22-24-25 |

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

23° – 34° Manhã Tarde Noite

São Luís é a capital com menor taxa de ocupação
de UTI para coronavírus, mostra a revista Veja

Jerry e Weverton 
conseguem 
adesão de 
mais de 200 
parlamentares 
para criar a ‘Frente 
Sus’ no Congresso

Othelino 
promulga lei 
que permite 
pagamento 
parcelado de 
débitos do 
ICMS

Maranhão 
gera quase 4 
mil vagas de 
emprego com 
carteira assinada
em junho, aponta 
nota do Imesc

Justiça 
determina 
relotação do 
coronel Ismael 
como piloto de 
helicóptero da 
Polícia Militar

INFORME JP – PÁG. 3

INFORME JP – PÁG. 3 PÁG. 12 PÁG. 4 PÁG. 2

Prefeito Edivaldo 
entrega Praça 
da Bíblia, 
reconstruída
por meio do ‘São 
Luís em Obras’
O prefeito Edivaldo Holanda Junior entregou, 
na noite da última terça-feira (4), a Praça da 
Bíblia, que foi totalmente reconstruída por 
meio do programa São Luís em Obras. O local 
recebeu projetos de paisagismo, urbanização, 
iluminação, entre outras melhorias que tornaram 
o espaço mais moderno e organizado. 

PÁG. 11

SECRETÁRIOS DE SAÚDE 
E DONO DE EMPRESA SÃO 
PRESOS NO MA EM OPERAÇÃO 
DA PF POR DESVIO DE 
RECURSOS CONTRA COVID-19 
Operação teve como alvo as prefeituras de Santa Rita, Bacabeira e Miranda do Norte

Dois secretários municipais de saúde e um dono de empresa foram presos durante uma operação da Polícia Federal, nessa quarta-feira (5), 
nas cidades de Santa Rita, Bacabeira e Miranda do Norte. A PF cumpriu três mandados de prisão relacionados a desvio de recursos federais 
destinados ao tratamento da Covid-19, no Maranhão.  PÁG. 5

A superintendente da PF no Maranhão, Cassandra Parazi, fornece detalhes da 
Operação Falsa Esperança, deflagrada nessa quarta-feira (5)

Um dos alvos dos policiais federais foi o 
município de Bacabeira, onde o secretário de 
Saúde acabou preso

GILSON FERREIRA E DIVULGAÇÃO

 MAURÍCIO ALEXANDRE

Prefeito Edivaldo com a primeira-dama Camila 
Holanda participam, com auxiliares, da entrega 
da nova Praça da Bíblia

O governador Flávio Dino se reuniu, nessa quarta-feira (5), com o Fórum 
das Centrais Sindicais para debater sua proposta de criação de um Pacto 
Nacional pela Vida e pelo Emprego. O encontro, por videoconferência, 
contou com a participação de representantes de oito centrais – CTB, 
CGTB, CUT, Força Sindical, UGT, Nova Central, CSB e Pública. 

PÁG. 3

O encontro de Flávio Dino, por videoconferência, 
contou com a participação de representantes de oito 
centrais sindicais

Flávio Dino apresenta 
Pacto Nacional
pelo emprego a
centrais sindicais

Bira alerta para 
proposta de 
redução no
FGTS e retirada
de direitos na 
Reforma Tributária
                   

PÁG. 12
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Cláudio 
Humberto
www.diariodopoder.com.br

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“Por maldade, por ignorância, falam que isso é nova CPMF”
Ministro Paulo Guedes (Economia), perdendo outra chance de explicar o novo imposto 

PODER SEM PUDOR

Um chato de botina

Cada “aniversário” 
do AI-5 faz lembrar 
muitos personagens, 
mas pouco se 
falou do Chefe do 
Gabinete Militar do 
general-presidente 
Costa e Silva. O 
general Jayme 
Portella tinha fama 
de ultradireitista e 
de ultrachato. Um jornalista perguntou a um oficial do Gabinete Militar, 
na época, se o general Jayme era mesmo mal-humorado ou era só 
aparência. “É verdade”, confirmou o oficial, com sinceridade. “Ele é tão 
complicado que calça 40, mas usa 37 só pra conservar o mau humor”, 
ironizou.

NESTE EXATO
MOMENTO,
UMA CRIANÇA
DE 3 ANOS
ESTÁ GRITANDO
“CONSEGUI!”

PELA PRIMEIRA VEZ.

Sem solidariedade
Nesse tempo, Gaúcho não tem 
recebido a solidariedade do governo 
do Brasil e nem de ex-colegas, 
inclusive de clubes como PSG e 
Barcelona.
Ele diz que não sabia
A defesa alega que o ex-jogador não 
saberia da ilegalidade do passaporte 
que foi apreendido em seu poder. 
Paraguai exagera
A Justiça paraguaia não incomoda 
o poderoso ex-presidente, mas 
acusa Gaúcho até de formação de 
quadrilha, lavagem e outros crimes.
TCU mandou mal
A solidariedade passa longe do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), cujos. Ministros levaram 9 
dias para abrir processo disciplinar 
contra o servidor que ofendeu e 
destratou a ministra Ana Arraes. 
Que vergonha.
Olha o nível, senhores
Durante sessão de julgamento por 
videoconferência do Tribunal de 
Justiça de Sergipe, o desembargador 
gente boa Ruy Pinheiro não gostou 
do cafezinho frio servido por um 
funcionário, e reclamou: “Puta 
merda!” 

Microfones 
reveladores
As sessões virtuais de julgamento 
têm exposto a Justiça brasileira. 
Do desembargador do Amapá 
que apareceu sem camisa àquele 
catarinense que viu na colega, 
durante julgamento, “essa carinha 
de puta”. Que nível!
Cidadão comum
Usando gravata do tipo ‘arranca 
elogios’ e sem aparato de segurança, 
o general Augusto Heleno (GSI) 
almoçou nesta quarta (5), cedo, em 
um restaurante no Lago Norte, em 
Brasília. Preferiu salada e grelhados.
Reforma impossível
O desequilíbrio nas contas públicas, 
despesas emergenciais, contas 
fixas e “privilégios intocáveis” 
inviabilizam a reforma tributária 
neste momento, na opinião do 
especialista Antonio Carlos 
Rodrigues do Amaral.
Domiciliar é loteria
Para o especialista em Direito Penal 
Felipe de Almeida, a politização 
das matérias jurídicas cria uma 
espécie de “loteria” na concessão de 
prisão domiciliar a encarcerados em 
grupos de risco do coronavírus.

‘PEC do Fraldão’ amplia idade-limite para o STF
Movimenta os bastidores de Brasília um conchavo ousado, que oscila 
entre o “sonho” e o golpe institucional, para aprovação de uma “PEC do 
Fraldão”, ampliando de 75 para 80 anos a idade-limite de aposentadoria 
no setor público, a fim de estender por mais cinco anos a permanência 
dos atuais ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O objetivo seria 
impedir que o presidente Jair Bolsonaro de nomear ministros na Corte.

Cenoura no burro
No mesmo pacote, seria aprovada 
a regra que é sonho de consumo de 
Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, 
permitindo a reeleição da dupla. 
Usina de casuísmos
O conchavo ocorre cinco anos após 
a aprovação casuísta da PEC da 
Bengala, que ampliou a idade-limite 
de 70 para 75 anos.

Sem a menor chance
O deputado Arthur Lira (AL), líder 
do PP e do Centrão, já avisou que a 
PEC do Fraldão não tem chance de 
ser aprovada no Congresso
Líder: é ‘improvável’
O líder do Governo no Congresso, 
senador Eduardo Gomes (MDB-
TO), não acredita que a PEC 
do Fraldão prospere: “Acho 
improvável”. 

Ronaldinho completa 150 dias preso no Paraguai 
O ex-craque Ronaldinho Gaúcho completa nesta sexta-feira (6) exatos 150 
dias preso em Assunção, no Paraguai. Há evidências de que ele pode estar 
sendo usado como retaliação ao Brasil pelo fato de a Justiça Federal brasileira 
haver decretado a prisão do ex-presidente paraguaio Horácio Cartes, poderoso 
empresário local, dono da Tabesa, fabricante de cigarros que há anos inunda 
ilegalmente o mercado brasileiro.

América contra o covid
O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura identificou 215 
medidas (macroeconômicas, comerciais, cadeias alimentícias, crédito etc.) em 
vigor nas Américas para mitigar efeitos da pandemia.
Pandemia em inglês
Segundo levantamento da Minds Idiomas, com quarentena a venda de cursos 
de inglês online cresceu 17% apenas no mês de junho. No Google, a busca por 
esses cursos disparou 53% em maio.
Pensando bem...
...com taxa de juros e carga tributária de primeiro mundo, só falta ao Brasil um 
mundo inteiro.

LUCIENE VIEIRA 
 
A Polícia Federal (PF) cumpriu, 
nessa quarta-feira (5), três 
mandados de prisão relacionados 
a desvio de recursos federais, 
destinados ao tratamento da 
Covid-19, no Maranhão. Foram 
presos o dono de uma empresa 
suspeita por cometer as fraudes 
e dois secretários de Saúde. A 
operação, denominada “Falsa 
Esperança”, teve como alvo 
as prefeituras de Santa Rita, 
Bacabeira e Miranda do Norte; 
e também teve diligências 
realizadas nas cidades de São 
Luís, São José de Ribamar 
e Paço do Lumiar.Durante 
entrevista coletiva, realizada 
no fim da manhã de ontem, na 
sede da PF (bairro Cohama), 
a superintendente regional da 
Polícia Federal, Cassandra 
Ferreira Alves Parazi, deixou 
claro que as investigações 
permanecem em andamento. 
“Estamos hoje (ontem) com a 
fase ostensiva, quando muitos 
elementos importantes são 
colhidos, que reforçarão os 
indícios daquilo que já está 
evidenciado. Mas, até este 
presente momento, os sinais 
que nos levam a crer que 
houve fraude na aplicação de 
recursos federais se devem a 
algumas falhas nos processos de 
licitação”, informou Cassandra 
Parazi.   
De acordo com a superintendente 
regional da PF, há indícios de 
superfaturamento em vendas que 
não houve a entrega dos produtos 
comprados. Cassandra disse 
que uma empresa da cidade de 
Paço do Lumiar foi que efetuou 
a venda de alguns produtos para 
as prefeituras, como respiradores 
pulmonares, máscaras, macacões 
e óculos de proteção. “É uma 
empresa que tem campo de 
atuação abrangente de atividades. 
Ela não produz esses itens, e 
ela vendeu mercadorias que 
a própria não tinha, tendo a 
possibilidade de que esta venda 
não foi concretizada”, informou 
a superintendente.  
Segundo a Polícia Federal, a 
empresa tinha um total de 69 
atividades secundárias, que 
variavam desde a confecção de 
vestuário, segurança privada e 
até produção musical. 
Cerca de 50 policiais federais 
participaram da operação, que 
teve o apoio da Controladoria 
Geral da União (CGU). Foram 
cumpridos três mandados 
de prisão temporária, houve 
ainda 13 mandados de busca e 
apreensão, além do sequestro de 
bens e bloqueio de contas dos 
investigados.

ENVOLVIDOS 
De acordo com a PF, de quatro 
foram cumpridos três mandados 
de prisão, sendo que uma pessoa 
está foragida, o secretário de 
Administração de Santa Rita. Os 
presos são o dono da empresa que 
teria cometido as fraudes, e os 
secretários de Saúde de Miranda 
do Norte e Bacabeira.  
Os envolvidos na fraude vão 
responder por peculato, falsidade 
ideológica, fraude de processo 
licitatório, superfaturamento 
de vendas de bens e associação 
criminosa. A Polícia Federal 
informou que fará uma análise 
financeira e de conteúdos 
apreendidos durante fase ostensiva. 
Segundo a PF, a empresa que 
realizou as vendas tinha mais de 
62 atividades secundárias. 
INVESTIGAÇÕES 
A PF informou que vem 
constantemente investigando 
a comercialização de 
equipamentos de proteção 
individual e aparelhos médicos 
relacionados à Covid-19. A 
Polícia Federal informou que, 
nesta operação, apesar de pagos, 
os produtos não foram entregues, 
conforme licitações municipais. 
Em termos de valores, foram 
mais de R$ 300 mil na compra 
de quatro respiradores, que não 
foram entregues, segundo a PF.             
OPERAÇÃO COBIÇA 
FATAL
No dia 9 de junho, uma 
investigação da PF, também 
com o apoio da CGU, revelou 
irregularidades nas contratações 

emergenciais de máscaras, com 
licitação, para o combate da 
Covid-19, feitas pelas secretarias 
municipais de Saúde de São 
Luís e São José de Ribamar. 
À época, três empresários 
envolvidos no escândalo foram 
presos. De acordo com a PF, eles 
eram suspeitos de integrar uma 
organização criminosa para a 
comercialização das máscaras, 
com preços bem acima do valor 
de mercado. Ao todo, 320 mil 
máscaras foram vendidas por R$ 
9,90 cada. De acordo com a PF, 

o preço médio de uma máscara 
seria de R$ 3,17. 
As investigações foram feitas 
por meio da “Operação Cobiça 
Fatal”. De acordo com a Polícia 
Federal, tudo começou a partir 
de uma análise da PF e da CGU, 
no site do Tribunal de Contas 
do Estado do Maranhão (TCE-
MA), endereço da internet que 
qualquer cidadão pode acessar. Os 
valores na compra das máscaras 
seriam, segundo a Polícia Federal, 
divulgados no mural do portal 
Covid-19 do site do TCE-MA.

PF cumpre mandados em
três municípios por desvio de 
recursos para combate à Covid-19
A operação teve como alvo as 
prefeituras de Santa Rita, Bacabeira e 
Miranda do Norte 

Durante a ação policial, foram presos 
dois secretários de Saúde e o dono 
de uma empresa

Falsa Esperança

Um dos alvos dos policiais federais foi o município de Bacabeira, do 
qual o secretário de Saúde acabou preso

A superintendente da PF no Maranhão, Cassandra Parazi, fornece detalhes da Operação Falsa Esperança, 
deflagrada nessa quarta-feira (5)

GILSON FERREIRA E DIVULGAÇÃO
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A noite está quase acabando; o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as 
obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz.
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias 
e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e 
inveja.
Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem 
premeditando como satisfazer os desejos da carne. ROMANOS 13:12-14

O desembargador Antônio Guerreiro 
Júnior proferiu decisão, nessa 
quarta-feira (5), determinando que 
a Secretaria de Segurança Pública 
do Estado (SSP-MA) providencie a 
imediata relotação do coronel Ismael 
de Sousa Fonseca, ex-comandante 
da Polícia Militar do Maranhão, 
como piloto de helicóptero do 
Centro Tático Aéreo (CTA).
No despacho, o magistrado 
determinou ainda que seja 
restabelecida a retribuição de 
exercício de atividade aérea, no 
valor de R$ 2.000,00 mensal, 
sem prejuízo de o oficial exercer 
suas funções de coronel dentro da 
PMMA.
Ao proferir a decisão, o 
desembargador Antônio Guerreiro 
Júnior acatou mandado de segurança 
ajuizado pelo coronel Ismael de 
Sousa Fonseca em face de ato 
supostamente ilegal, perpetrado pela 
Secretaria de Segurança Pública do 
Estado.
Na ação, o coronel argumentou que 
ingressou nas fileiras da Polícia 
Militar do Estado do Maranhão 
(PMMA), no dia 5 de fevereiro do 
ano de 1992, ao qual perdura até os 
dias atuais, contabilizando assim 
mais de 28 anos dedicados a esta 
instituição de segurança pública.
Disse que tem um conhecimento 
altíssimo na área de operações 
especiais,   com diversos cursos e 
graduações, iniciando sua carreira 

em operações aéreas no ano 
2000, quando concluiu o curso 
de operações aéreas, ao qual o Sr. 
Aluísio Guimarães Mendes Filho 
era o coordenador do GTA, e 
posteriormente tornando-se instrutor 
de inúmeros cursos de operações 
aéreas, vindo a ser referência nesse 
segmento.
Além disso, em 2007, após concluir 
o Curso de Piloto Privado de 
Helicóptero na EDRA Aeronáutica 
em Ipeúna/SP, é que o coronel 
iniciou sua carreira de piloto de 
helicóptero dentro no GTA/MA, 
curso este, todo custeado pelo erário 
público do Maranhão.

Posteriormente, em ato do 
governador Flávio Dino, o coronel 
foi nomeado comandante do Centro 
Tático Aéreo no dia 01/01/2015, 
permanecendo até o dia 24 de abril 
de 2019, ao qual foi exonerado 
para então assumir o cargo de 
comandante geral da Polícia Militar 
do Maranhão.
O coronel informou ainda que 
assumiu cumulativamente o cargo 
de diretor do Centro Tático Aéreo 
e o Subcomando Geral da Polícia 
Militar no dia 17 de setembro de 
2015, em ato de  nomeação mais 
uma vez assinado pelo governador 
Flávio Dino, evidenciando que, há 

mais de cinco anos, está dentro dos 
maiores comandos da Polícia Militar 
do Maranhão e sempre atuando 
dentro do Centro Tático Aéreo. 
Na ação, o coronel informou que, 
no dia 12 de fevereiro de 2020, foi 
exonerado do cargo de comandante-
geral da Polícia Militar do 
Maranhão, e posteriormente, no mês 
de março de 2020, quando estava em 
gozo de férias, foi informado por um 
subordinado hierárquico, o tenente-
coronel Luís Magno Lima da Silva, 
atual diretor do Centro Tático 
Aéreo (CTA), que não poderia mais 
retornar ao CTA, até mesmo na 
função de piloto de helicóptero.
Ordem essa, segundo o diretor 
do CTA, dada verbalmente pelo 
secretário de Segurança Pública do 
Estado do Maranhão, sem qualquer 
justificativa do ato, sem informar 
o motivo e sem abrir ao coronel 
Ismael o direito de reivindicar 
o retorno às suas funções como 
piloto, função essa que exercia 
antes de se tornar comandante geral 
da  PMMA, o que demonstraria 
uma possível perseguição pessoal.
Argumentou ainda o coronel Ismael 
que “o ato perpetrado está eivado 
de desvio de finalidade, quando o 
agente busca uma finalidade alheia 
ao interesse público, ferindo o 
direito líquido e certo deste oficial, 
bem como os princípios básicos da 
administração esculpidos no art.  37 
da Constituição Federal”.

Justiça determina relotação do coronel 
Ismael como piloto de helicóptero do CTA

Decisão da Justiça dá direito ao coronel Ismael a assumir a função de 
piloto de helicóptero do CTA
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AIDÊ ROCHA 

Uma operação da Polícia Civil, 
por meio da Superintendência 
Estadual de Repressão ao 
Narcotráfico (Senarc), prendeu 
dois homens suspeitos de tráfico 
de drogas, e apreendeu drogas e 
armas. A ação ocorreu no bairro 
Vinhais Velho, em São Luís, na 
manhã dessa terça-feira (5). 
De acordo com o delegado Thiago 
Dantas, da Senarc, denúncias 
anônimas repassadas por meio 
do aplicativo de mensagens 
indicavam que na Travessa 
Projetada, naquele bairro, três 
pessoas estavam comercializando 
drogas. “Quando chegamos ao 
local para verificar as denúncias, 
as equipes perceberam que alguns 

suspeitos saíram da residência 
alvo e se evadiram para o matagal, 
onde dois foram capturados”, 
explicou. 

Felipe Ribeiro Moraes e Felipe 
Bezerra Chaves, respectivamente, 
de 21 e 28 anos, foram presos em 
flagrante. Um terceiro envolvido 

conseguiu fugir durante a 
perseguição policial. 
Segundo o delegado, próximo aos 
suspeitos, os policiais localizaram 
uma pistola e tabletes de maconha, 
com a ajuda dos cães farejadores. 
Na continuidade das buscas, 
também foram apreendidas mais 
porções de drogas e outra arma 
de fogo. “Uma dessas armas de 
fogo pertence à Secretaria de 
Administração Penitenciária 
(Seap). Já apuramos que ela foi 
subtraída durante um roubo a 
residência”, pontuou Dantas. 
Os dois suspeitos, conforme a 
polícia, possuem envolvimento 
com roubos a casas e já foram 
presos por crimes dessa natureza. 
Ambos, foram encaminhados 
à sede da Senarc, no Bairro de 
Fátima, onde foram autuados 
em flagrante, por porte de arma 
de fogo, tráfico de drogas e 
associação do tráfico. 

Senarc prende suspeitos de tráfico e 
apreende drogas no bairro do Vinhais Velho

Armas e drogas apreendidas durante operação da Senarc, no Vinhais 
Velho

Foi preso, nessa quarta-feira (5), 
em cumprimento a mandado de 
prisão preventiva, um homem 
suspeito de roubar um veículo, 
em março deste ano, no bairro 

do Renascença, em São Luís. Ele 
foi capturado no São Francisco 
por uma equipe da Delegacia 
Especializada de Roubos e Furtos 
de Veículo (DRFV). 

Segundo a Polícia Civil, a vítima 
estava em seu carro, modelo Ônix, 
quando foi surpreendida por dois 
suspeitos armados que levaram o 
automóvel e outros pertences.  
Após o crime, o veículo foi 
recuperado pela polícia, e 
o suspeito preso ontem foi 
identificado e reconhecido pela 

vítima. Em razão disso, foi 
representado pela prisão preventiva 
dele.  
O homem foi encaminhado para 
o Complexo Penitenciário de São 
Luís, onde ficará à disposição 
da Justiça. O segundo envolvido 
também já foi identificado, mas 
segue foragido. (AR)

Preso suspeito de roubo de 
veículo no bairro do Renascença

A Polícia Civil do Maranhão investiga 
um agente da Polícia Civil do Piauí 
que teria disparado várias vezes contra 
um açougue na cidade de Timon. 
O policial, que não teve o nome 
divulgado, também é suspeito de 
ameaçar uma adolescente de 15 anos. 
De acordo com o delegado Cláudio 

Mendes, do 2º Distrito Policial de 
Timon, o caso ocorreu no dia 19 de 
julho, no bairro Parque Alvorada, 
naquele município. No local, o 
investigado teria comprado uma carne 
e ao chegar em casa percebeu que o 
produto era diferente do que havia 
escolhido.

Ao retornar, conforme o delegado, 
o estabelecimento já estava fechado 
e o policial resolveu ligar para a 
proprietária, que foi ofendida com 
xingamentos e reclamações por ele. 
Durante a confusão, o homem sacou 
uma pistola ponto 40, chegando a 
apontá-la para uma adolescente, neta 
da dona do açougue. Em seguida, ele 
disparou cinco tiros na placa instalada 
na fachada do empreendimento. 
Segundo Cláudio Mendes, assim que 

a polícia tomou conhecimento da 
ocorrência, foi apreendido um estojo 
de ponto 40 e requisitada a perícia no 
local. O autor só foi identificado na 
terça-feira (4). 
Além de crimes de ameaça, o policial 
piauiense será indiciado pelos crimes 
de disparo de arma de fogo em via 
pública e fraude processual. Uma 
cópia do inquérito policial também 
será encaminhada à Corregedoria da 
Polícia Civil do Piauí. (AR)

Timon 
Policial civil do Piauí é investigado por 
atirar em açougue e ameaçar adolescente

Mais um motorista de aplicativo 
foi vítima de assaltantes na capital 
maranhense. O crime ocorreu na 
tarde de ontem (5), na Cidade 
Olímpica. 
De acordo com informações 
repassadas à Polícia Militar, a vítima 
foi solicitada para uma corrida 

e, quando chegou ao local, cinco 
suspeitos entraram no veículo. 
Durante o trajeto, armados com 
armas brancas, forçaram o motorista 
a dirigir enquanto assaltavam na área 
da Cidade Olímpica e adjacências. 
Após o crime, eles abandonaram 
o carro e a vítima, na Avenida da 

Mata, no bairro do Jardim América. 
O celular do motorista e R$ 80 em 
espécie também foram subtraídos 
pelo grupo.  
Policiais militares fizeram ronda 
na localidade, mas ninguém havia 
sido preso nem identificado até o 
fechamento dessa matéria. 

No mês de julho, outros dois 
motoristas foram alvos de 
assaltantes em São Luís. Eles 
foram surpreendidos nos bairros 
do Coroado e Santa Clara. Em 
ambos os casos, os veículos foram 
utilizados para cometer assaltos em 
várias regiões. (AR)

Motorista de aplicativo é alvo de assaltantes na Cidade Olímpica

DIVULGAÇAO

Beirute busca desaparecidos após
explosão deixar ao menos 135 mortos

Um dia após a grande explosão em Beirute, o Líbano contabiliza 
135 mortos, cinco mil feridos, cerca de 300 mil desabrigados e 100 
desaparecidos. Equipes de resgate passaram a quarta-feira procurando 
sobreviventes na região portuária, enquanto autoridades buscam 
respostas — e responsáveis — sobre a explosão. 
Investigações preliminares apontam para negligência no armazenamento 
de nitrato de amônio, produto tóxico usado na fabricação de fertilizantes 
e explosivos. O governo decidiu manter em prisão domiciliar todos 
os funcionários do porto que eram responsáveis pela guarda e pela 
segurança do material.
Especialistas alertam para a inalação do nitrato de amônio após a 
explosão, que pode causar pneumonia química.

Copom faz novo corte e
taxa Selic cai para 2% ao ano
O Comitê de Política Monetária do 
Banco Central (Copom) decidiu 
nesta quarta-feira (5) reduzir a 
taxa básica de juros da economia 
brasileira de 2,25% para 2%. Esse 
foi o nono corte seguido na Selic. 
A decisão foi unânime. O corte 
renovou o menor patamar histórico 
para a taxa Selic desde 1999, quando 
entrou em vigor o regime de metas 
para a inflação. A redução na Selic 
seguiu a expectativa de analistas 
do mercado financeiro. Para eles, 
essa decisão encerra o ciclo de 

cortes iniciado em agosto de 2019. 
Em nota, o comitê informou que 
entende que a conjuntura econômica 
continua demandando estímulo 
monetário “extraordinariamente 
elevado”, mas reconheceu que, 
“devido a questões prudenciais e 
de estabilidade financeira, o espaço 
remanescente para utilização da 
política monetária, se houver, deve 
ser pequeno”. Segundo o Copom, 
eventuais ajustes futuros no estímulo 
monetário dependerão da percepção 
sobre a trajetória fiscal.

Coronavírus: STF mantém decisão que
obriga governo a proteger indígenas
O Supremo Tribunal Federal manteve, por unanimidade, a decisão que obriga 
o governo de Jair Bolsonaro a proteger aldeias indígenas da pandemia da 
Covid-19. O ministro Luís Roberto Barroso já havia determinado a instalação 
de barreiras sanitárias para impedir acesso a comunidades isoladas ou de 
contato recente e a elaboração de um plano para retirar invasores.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), um dos autores da ação 
no STF, 623 indígenas já morreram com a doença no país, em meio a 21.646 
casos de infecção registrados.
O cacique yawalapiti Aritana (foto), líder do Alto Xingu, é uma das vítimas 
mais recentes. Ele morreu aos 71 anos, depois de mais de duas semanas 
internado.

Bira alerta para proposta de redução no FGTS e 
retirada de direitos na Reforma Tributária

“Não podemos aceitar. É meter a 
mão no bolso do trabalhador. Por 
que essa maldade? Qual é a razão 
disso? Qual é o sentido?”. Foi 
assim que o deputado federal Bira 
do Pindaré se manifestou, nessa 
quarta-feira, 5, em sessão virtual do 
Plenário, sobre a nova proposta do 
governo Bolsonaro, que pretende 
reduzir o FGTS de 8% para 6%. 
O parlamentar maranhense disse 
que é uma situação completamente 
inaceitável e acredita que o Câmara 
dos Deputados não vai aprovar a 
medida .
Para o deputado o governo, 
com objetivo de compensar a 
criação desse novo imposto, teria 
que desonerar a folha, “então 
decidiu meter a mão no bolso 
da trabalhadora e do trabalhador 
brasileiro’”, disse.
Para o vice-líder do PSB, o FGTS é 
um patrimônio do trabalhador. Ele 

sugeriu que o governo, desta vez, 
comece taxando os bilionários do 
país, aqueles que estão no topo da 
pirâmide e que estão enriquecendo 
mesmo agora, na pandemia. 
“Fundo de Garantia não é imposto, 
é direito do trabalhador. Se você 
tira 1%, 2%, 3% ou qualquer valor, 
está diminuindo o patrimônio do 
trabalhador. Não podemos aceitar isso 
nem por hipótese”, frisou.
Bira alertou a população e o 
parlamento para os debates da 
Reforma Tributária e o que pode 
vir ser incluído pelo governo nessa 
discussão. Para ele, por trás de tudo 
isso e no meio de um processo 
em que se concentram energias 
para combater a pandemia e seus 
impactos, continuam ‘passando a 
boiada’ para atropelar o direitos da 
classe trabalhadora no Brasil.(Gil 
Maranhão com informações da 
assessoria)

Parlamentares criticam “fatiamento” de
proposta e querem reforma mais ampla
O anúncio feito governo de que enviará sua proposta de Reforma Tributária 
“fatiada” – por etapa – foi alvo de críticas, nessa quarta-feira, 5, por deputados 
e senadores de vários partidos, durante a audiência remota com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes. Os parlamentares pediram que o governo apresente 
uma ideia global da proposta. Também defenderam medidas mais ousadas. A 
primeira parte da proposta do governo foi enviada no final de julho.
“Não consigo saber o que pensa o governo. São tantas as interrogações sobre o 
que vem depois que eu acho que se o ministro colocasse todas as cartas nas mesa 
ajudaria muito”, disse o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR)
A senadora Simone Tebet (MDB-MS) propões que o governo apresente ao 
menos a espinha dorsal da reforma e garanta que não haja aumento de impostos. 
“Entendo a fragmentação e o fatiamento da reforma do governo federal, mas ela 
não pode vir de tal forma desidratada que aqueles que num primeiro momento 
se sentem prejudicados começam a reagir, por não saberem como serão 
compensados futuramente. Nós precisamos da base, da espinha dorsal do governo 
federal em relação a essa reforma”. disse.
Outros senadores defenderam uma reforma ampla. O senador Angelo Coronel 
(PSD-BA) disse que a proposta é tímida e sugeriu a inclusão de outros temas, 
como legalização dos jogos de azar e combate à pirataria e ao contrabando. 
“Estou achando que a reforma está um pouco tímida. E, no quesito de redução 
de impostos para as pessoas jurídicas e físicas, eu acho que nós temos que 
aproveitar esse embalo deste Congresso reformista para aprovar, legalizar os 
jogos, que são mais R$ 20 bilhões que vão oxigenar a economia; combater a 
pirataria; e combater o contrabando, o descaminho, porque isso vai gerar outros 
recursos para a economia” – apontou o senador. A senadora Eliziane Gama e os 
deputados Afonso Florence (PT-BA) e Marcelo Freixo (PSOL-RJ) foram outros 
que defenderam uma reforma mais ousada e progressiva, com foco na taxação 
de grandes fortunas e na tributação de lucros e dividendos, além de um imposto 
sobre grandes fortunas. A senadora Kátia Abreu (PP-TO), por sua vez, considera 
que tributar serviços que não são enquadrados pelo Simples Nacional como um 
caminho necessário para aumentar a arrecadação sem impactar os mais pobres.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



Coelho Neto: MPE emite Recomendação sobre candidaturas
femininas
EM 5 DE AGOSTO DE 2020

Em razão da baixa representatividade feminina nas candidaturas políticas, o Ministério Público
Eleitoral emitiu uma Recomendação aos diretórios municipais dos partidos dos municípios de
Coelho Neto, Duque Bacelar e Afonso Cunha. A Recomendação foi encaminhada pela
promotora de justiça eleitoral da comarca de Coelho Neto, Elizete Pereira dos Santos.

A Recomendação pede o cumprimento do disposto na Lei n 9.504/97, que incide sobre o
preenchimento percentual de 30% a 70% para as candidaturas de ambos os sexos, através da
viabilização das candidaturas femininas por meio de recursos financeiros do fundo partidário,
devendo ser assegurado também tempo adequado no horário eleitoral de televisão e rádio. As
medidas têm o objetivo de impedir o uso de campanhas femininas fictícias apenas para o
cumprimento legal, visando, assim, promover o ingresso das mulheres na política com
igualdade de concorrência.

A promotora destacou que, na Eleição de 2016, 10 candidatas ao cargo de vereador na cidade
de Coelho Neto não obtiveram nenhum voto, e 15 tiveram entre um e 20 votos; em Afonso
Cunha, seis concorrentes não conseguiram nenhum voto e sete candidatas alcançaram entre
um e 20 votos; no município de Duque Bacelar, cinco mulheres não obtiveram nenhum voto e
cinco postulantes atingiram apenas entre um e 20 votos.

No documento enviado aos diretórios, foi ressaltado que, apesar da inserção das mulheres nos
diversos setores da sociedade, no campo político-partidário a participação feminina ainda é
pequena. A promotora também destacou que mesmo as mulheres constituindo 52% da
população brasileira, elas ocupam apenas 15% dos mandatos parlamentares.

“A participação feminina na política ainda é tímida e o aprimoramento da democracia passa
pelo aumento da presença feminina no parlamento. Em Coelho Neto, temos 13 vereadores, dos
quais apenas duas são mulheres, ou seja, apenas 15,38% do parlamento do município é
feminino”, disse a promotora Elizete Pereira.

https://portalgaditas.com.br/coelho-neto-mpe-emite-recomendacao-sobre-candidaturas-femininas/
https://portalgaditas.com.br/coelho-neto-mpe-emite-recomendacao-sobre-candidaturas-femininas/
https://portalgaditas.com.br/coelho-neto-mpe-emite-recomendacao-sobre-candidaturas-femininas/


EMENDA

A Emenda Constitucional n 97/2017 determina a vedação, a partir de 2020, do fim das
coligações proporcionais. A Emenda proporcionará uma mudança no ato do registro das
candidaturas junto à Justiça Eleitoral, em razão do fim das coligações proporcionais obrigar os
partidos, individualmente, a indicar no mínimo 30% das mulheres filiadas para concorrer nas
eleições.

Em caso de comprovação de fraude nas candidaturas, será realizado o ajuizamento de Ação
de Impugnação de Mandato Eletivo, com a cassação dos diplomas dos candidatos eleitos por
meio do ato ilícito.

As  informações são do MPMA/ Blog do Luwig



MPMA realizará audiência para discutir retorno de aulaspresenciais na rede
privada
Postado em: 5 de agosto de 2020 por: Juraci Filho —

As Promotorias de Justiça de Defesa da Educação de São Luís estão articulando a realização de uma audiência virtual, em data ainda a ser definida, para discutir questões relacionadas à
retomada das aulas presenciais nas escolas da rede privada da capital, iniciada nessa segunda-feira (3).

Da reunião devem participar, além das Promotorias da Educação, promotores de justiça que atuam nas áreas do Consumidor e Saúde, as Secretarias de Estado da Saúde e Educação,
Conselho Estadual de Educação, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado do Maranhão (Sinepe/MA), Associação dos Pais e Alunos de Instituições de Ensino do Estado do
Maranhão (Aspa) e o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino da Rede Particular do Estado do Maranhão (Sinterp/MA).

Na última sexta-feira, 31 de julho, a 2ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Educação recebeu da Aspa um ofício no qual a entidade demonstra “preocupação com a intenção
das escolas particulares do Maranhão em iniciar as aulas presenciais”. No documento, a Aspa afirma que decisões estão sendo tomadas de forma unilateral pelas escolas e ressalta que o
retorno das aulas presenciais na rede pública foi suspenso mais uma vez.

De acordo com a promotora de justiça Maria Luciane Lisboa Belo, um ofício foi encaminhado ao Sinepe/MA pedindo informações sobre as medidas tomadas pelas escolas no
cumprimento do Decreto Estadual n° 35.897/2020 e da Recomendação encaminhada pela Promotoria em 25 de maio. Também foram solicitadas cópias das atas das reuniões realizadas,
com a presença de pais e responsáveis, para definir o retorno das aulas presenciais.

Para Luciane Belo, a reunião será um importante espaço de discussão no qual o Ministério Público busca fomentar a adoção de medidas que possam garantir a saúde e segurança de
estudantes, profissionais da educação e suas famílias.

RECOMENDAÇÃO

A Recomendação expedida em 25 de maio pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação de São Luís a representantes de escolas públicas municipais, particulares e comunitárias
da capital orienta sobre medidas sanitárias na volta às aulas presenciais.

Entre as principais orientações, está a formação de equipes técnicas habilitadas para elaborar protocolos, definindo os padrões de conduta e organização que devem ser seguidos dentro
das instituições de ensino. Também foi sugerida a reavaliação das questões pedagógicas a serem trabalhadas com as crianças, principalmente da educação infantil.

Além da obrigatoriedade do uso de máscara por todos que forem circular nas escolas, os espaços físicos devem ser higienizados com mais frequência, intensificando a limpeza das salas de
aula durante a troca de turno e lavagem das caixas d’água/cisternas, bem como o cuidado extra com a água a ser consumida pela comunidade escolar. Na entrada, borrifadores contendo
solução higienizante devem estar disponíveis.

As unidades escolares devem ter equipes de limpeza capacitadas, devendo ser disponibilizados a esses profissionais os materiais de uso pessoal para garantirem a sua segurança e saúde,
como luvas, máscaras e outros.

O MPMA sugeriu, ainda, a orientação dos educandos quanto à utilização de quatro máscaras em tecido duplo reutilizáveis: uma máscara para uso do trajeto das residências até o portão
de acesso à escola; duas durante a permanência dentro da instituição de ensino e uma na saída, para retorno às suas residências.

Atividades que gerem aglomerações, como determinadas brincadeiras, precisam ser evitadas; deve haver um escalonamento nos horários de intervalo, como o recreio, bem como
entrada/saída da escola; e, nos refeitórios, é necessária uma marcação onde cada criança pode se sentar reservando um distanciamento seguro entre elas.

http://www.blogdojuracifilho.com.br/2020/08/05/mpma-realizara-audiencia-para-discutir-retorno-de-aulaspresenciais-na-rede-privada/
http://www.blogdojuracifilho.com.br/author/admin/


BAIXA REPRESENTATIVIDADE – MPE emite
Recomendação sobre candidaturas femininas
Publicado em agosto 5, 2020 por Walkir Marinho

Em razão da baixa representatividade feminina nas candidaturas políticas, o Ministério Público Eleitoral emitiu uma
Recomendação aos diretórios municipais dos partidos dos municípios de Coelho Neto, Duque Bacelar e Afonso Cunha. A
Recomendação foi encaminhada pela promotora de justiça eleitoral da comarca de Coelho Neto, Elizete Pereira dos
Santos.

A Recomendação pede o cumprimento do disposto na Lei n 9.504/97, que incide sobre o preenchimento percentual de
30% a 70% para as candidaturas de ambos os sexos, através da viabilização das candidaturas femininas por meio de
recursos financeiros do fundo partidário, devendo ser assegurado também tempo adequado no horário eleitoral de
televisão e rádio. As medidas têm o objetivo de impedir o uso de campanhas femininas fictícias apenas para o
cumprimento legal, visando, assim, promover o ingresso das mulheres na política com igualdade de concorrência.

A promotora destacou que, na Eleição de 2016, 10 candidatas ao cargo de vereador na cidade de Coelho Neto não
obtiveram nenhum voto, e 15 tiveram entre um e 20 votos; em Afonso Cunha, seis concorrentes não conseguiram
nenhum voto e sete candidatas alcançaram entre um e 20 votos; no município de Duque Bacelar, cinco mulheres não
obtiveram nenhum voto e cinco postulantes atingiram apenas entre um e 20 votos.

No documento enviado aos diretórios, foi ressaltado que, apesar da inserção das mulheres nos diversos setores da
sociedade, no campo político-partidário a participação feminina ainda é pequena. A promotora também destacou que
mesmo as mulheres constituindo 52% da população brasileira, elas ocupam apenas 15% dos mandatos parlamentares.

“A participação feminina na política ainda é tímida e o aprimoramento da democracia passa pelo aumento da presença
feminina no parlamento. Em Coelho Neto, temos 13 vereadores, dos quais apenas duas são mulheres, ou seja, apenas
15,38% do parlamento do município é feminino”, disse a promotora Elizete Pereira.

EMENDA – A Emenda Constitucional n 97/2017 determina a vedação, a partir de 2020, do fim das coligações
proporcionais. A Emenda proporcionará uma mudança no ato do registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral, em
razão do fim das coligações proporcionais obrigar os partidos, individualmente, a indicar no mínimo 30% das mulheres
filiadas para concorrer nas eleições.

Em caso de comprovação de fraude nas candidaturas, será realizado o ajuizamento de Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo, com a cassação dos diplomas dos candidatos eleitos por meio do ato ilícito.

https://horaextra.slz.br/2020/08/05/baixa-representatividade-mpe-emite-recomendacao-sobre-candidaturas-femininas/
https://horaextra.slz.br/2020/08/05/baixa-representatividade-mpe-emite-recomendacao-sobre-candidaturas-femininas/
https://horaextra.slz.br/author/walkir/


TÁ FALTANDO MULHERES como pré-candidatas em
COELHO NETO
Por: Acélio Trindade | em: 5 de agosto de 2020   | 0 Comentario

Em razão da baixa representatividade feminina nas candidaturas políticas, o Ministério Público Eleitoral emitiu uma
Recomendação aos diretórios municipais dos partidos dos municípios de Coelho Neto, Duque Bacelar e Afonso
Cunha. A Recomendação foi encaminhada pela promotora de justiça eleitoral da comarca de Coelho Neto, Elizete
Pereira dos Santos.
A Recomendação pede o cumprimento do disposto na Lei n 9.504/97, que incide sobre o
preenchimento percentual de 30% a 70% para as candidaturas de ambos os sexos, através da
viabilização das candidaturas femininas por meio de recursos financeiros do fundo partidário,
devendo ser assegurado também tempo adequado no horário eleitoral de televisão e rádio. As
medidas têm o objetivo de impedir o uso de campanhas femininas fictícias apenas para o
cumprimento legal, visando, assim, promover o ingresso das mulheres na política com igualdade de
concorrência.

A promotora destacou que, na Eleição de 2016, 10 candidatas ao cargo de vereador na cidade de
Coelho Neto não obtiveram nenhum voto, e 15 tiveram entre um e 20 votos; em Afonso Cunha, seis
concorrentes não conseguiram nenhum voto e sete candidatas alcançaram entre um e 20 votos; no
município de Duque Bacelar, cinco mulheres não obtiveram nenhum voto e cinco postulantes
atingiram apenas entre um e 20 votos.

No documento enviado aos diretórios, foi ressaltado que, apesar da inserção das mulheres nos
diversos setores da sociedade, no campo político-partidário a participação feminina ainda é pequena.
A promotora também destacou que mesmo as mulheres constituindo 52% da população brasileira,
elas ocupam apenas 15% dos mandatos parlamentares.

“A participação feminina na política ainda é tímida e o aprimoramento da democracia passa pelo
aumento da presença feminina no parlamento. Em Coelho Neto, temos 13 vereadores, dos quais
apenas duas são mulheres, ou seja, apenas 15,38% do parlamento do município é feminino”, disse a
promotora Elizete Pereira.

EMENDA

A Emenda Constitucional n 97/2017 determina a vedação, a partir de 2020, do fim das coligações
proporcionais. A Emenda proporcionará uma mudança no ato do registro das candidaturas junto à
Justiça Eleitoral, em razão do fim das coligações proporcionais obrigar os partidos, individualmente, a
indicar no mínimo 30% das mulheres filiadas para concorrer nas eleições.

Em caso de comprovação de fraude nas candidaturas, será realizado o ajuizamento de Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo, com a cassação dos diplomas dos candidatos eleitos por meio do
ato ilícito.

Redação: Oséas Batista (CCOM-MPMA)
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PF faz operação contra prefeituras dePF faz operação contra prefeituras de
Bacabeira, Santa Rita e Miranda do NorteBacabeira, Santa Rita e Miranda do Norte
Agentes cumprem quatro mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão. InvestigaçãoAgentes cumprem quatro mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão. Investigação
apura suposta fraude em licitação e desvio de recursos para enfrentamento ao novo coronavírusapura suposta fraude em licitação e desvio de recursos para enfrentamento ao novo coronavírus

A Polícia Federal deflagou, na manhã desta quarta-feira 5, com o apoio daA Polícia Federal deflagou, na manhã desta quarta-feira 5, com o apoio da
CGU (Controladoria Geral da União), a Operação Falsa Esperança, com aCGU (Controladoria Geral da União), a Operação Falsa Esperança, com a
finalidade de desarticular suposta associação criminosa voltada a fraude em licitações e desviofinalidade de desarticular suposta associação criminosa voltada a fraude em licitações e desvio
de recursos públicos federais, que seriam usados no enfrentamento do novo coronavírus pelasde recursos públicos federais, que seriam usados no enfrentamento do novo coronavírus pelas
prefeituras de Bacabeira, Santa Rita e Miranda do Norte.prefeituras de Bacabeira, Santa Rita e Miranda do Norte.

De acordo com a PF, durante a investigação, foram verificados indícios de superfaturamento deDe acordo com a PF, durante a investigação, foram verificados indícios de superfaturamento de
equipamentos de proteção individuais e de simulação na compra de respiradores pulmonares, que apesar doequipamentos de proteção individuais e de simulação na compra de respiradores pulmonares, que apesar do
pagamento antecipado pelas gestão de Fernanda Gonçalo (Bacabeira), Hilton Gonçalo (Santa Rita) e epagamento antecipado pelas gestão de Fernanda Gonçalo (Bacabeira), Hilton Gonçalo (Santa Rita) e e
Miranda do Norte (Eduardo Belfort), nunca foram efetivamente entregues.Miranda do Norte (Eduardo Belfort), nunca foram efetivamente entregues.

YURI ALMEIDAYURI ALMEIDA
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A PF diz que todas as aquisições foram realizadas com uma única empresa, J J da Silva & Santos Ltda, aA PF diz que todas as aquisições foram realizadas com uma única empresa, J J da Silva & Santos Ltda, a
Ecosolar - Comércio, Projetos e Serviços sediada na cidade de Paço do Lumiar, que nunca havia atuado noEcosolar - Comércio, Projetos e Serviços sediada na cidade de Paço do Lumiar, que nunca havia atuado no
ramo médico hospitalar.ramo médico hospitalar.

A investigação revelou que a empresa não tinha nenhum empregado e atuava com a comercialização deA investigação revelou que a empresa não tinha nenhum empregado e atuava com a comercialização de
acessórios para instalação de aparelhos de ar-condicionado e de energia solar. A Ecosolar possui um total deacessórios para instalação de aparelhos de ar-condicionado e de energia solar. A Ecosolar possui um total de
69 atividades secundárias, que variavam desde a confecção de vestuário, segurança privada e até produção69 atividades secundárias, que variavam desde a confecção de vestuário, segurança privada e até produção
musical.musical.

Cerca de 50 policiais federais cumprem quatro mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca eCerca de 50 policiais federais cumprem quatro mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e
apreensão, além do sequestro de bens e bloqueio de contas dos investigados. As ordens judiciais foramapreensão, além do sequestro de bens e bloqueio de contas dos investigados. As ordens judiciais foram
expedidas pela 1ª Vara Federal de São Luís.expedidas pela 1ª Vara Federal de São Luís.

Se confirmadas as suspeitas, os investigados responderão pelos crimes de peculato, falsidade ideológica,Se confirmadas as suspeitas, os investigados responderão pelos crimes de peculato, falsidade ideológica,
fraude em processo licitatório, superfaturamento na venda de bens e associação criminosa.fraude em processo licitatório, superfaturamento na venda de bens e associação criminosa.

A Operação foi denominada Falsa Esperança em referência a expectativa criada na população dos municípiosA Operação foi denominada Falsa Esperança em referência a expectativa criada na população dos municípios
de Bacabeira, Santa Rita e Miranda do Norte de que as gestões municipais teriam adquirido de forma lícitade Bacabeira, Santa Rita e Miranda do Norte de que as gestões municipais teriam adquirido de forma lícita
equipamentos contra a Covid-19, e que, ao fim, nunca chegaram a ser efetivamente entregues.equipamentos contra a Covid-19, e que, ao fim, nunca chegaram a ser efetivamente entregues.
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