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COVID-19

Esportes
Divulgação/Sampaio

Medo de contágio ainda
ronda a volta às aulas
Após reabertura, pelo menos duas escolas tiveram que suspender aulas presenciais
devido a seus colaboradores testarem positivo para o novo coronavírus.
CIDADES 1

Divulgação

Sampaio
enfrenta o
Juventude (RS)
nesta terça,
em SL.

2020

699.954
ELEITORES

Dário
Sampaio
lidera em
Senador
La Rocque

em São Luís deverão
comparecer às urnas a
partir do dia 15 de
novembro

PÁGINA 7

3,9%

É O CRESCIMENTO

Avanço

Casos de
coronavírus
no mundo
chegam a
20 milhões
Estados Unidos, Brasil e Índia respondem por mais da metade de todas as infecções registradas; número de mortes no planeta somam
mais de 728 mil. O MUNDO 6

Eleições

POLÍTICA 2

do eleitorado maranhense
em comparação ao
registrado nas eleições
de 2016

Estradas violentas

Quase 5 milhões de eleitores no MA
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE) informa que 4.758.629 pessoas estão aptas a votar no estado nas
eleições deste ano; número consta na mais recente atualização do órgão quanto ao perfil do eleitorado. POLÍTICA 3

Fim de
semana foi
marcado por
acidentes e
12 mortes
POLÍCIA 6

Paulo Soares

Alternativo

Maranhão

34 padres
já foram
infectados
pelo novo
coronavírus

Divulgação

CIDADES 2

Pandemia

Consumo
de cigarro
e álcool faz
elevar casos
de câncer

Arte e
artesanato
como forma de
expressão de
Clara Vidotti
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LOTERIAS

31°C
MAX

MARÉ BAIXA
05h44
1.5m
17h59
1.7m

COTAÇÕES

23°C
MIN

Sol e aumento de
nuvens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde. À noite o
tempo fica aberto.

TÁBUA
DE MARÉS

ESTADO
MAIOR

Casos de Covid-19 levam
escolas particulares, em
São Luís, a suspender aulas
presenciais. POLÍTICA 3

TEMPO/MA

Para evitar a propagação da Covid-19, as igrejas celebraram missas de forma virtual durante quase quatro meses

PÁGINA 4

CIDADES 2

Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/489719

3215-5055 (Central do Assinante)
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Respiradores: prejuízo
Saúde em risco
do Maranhão junto a
N
Consórcio é de R$ 5 mi
A SES informou ao TCE que somente na segunda tentativa de compra de
40 respiradores por consórcio, o Governo gastou mais R$ 4,3 milhões
Divulgação

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

assa dos R$ 5 milhões o
prejuízo que o Maranhão
já teve com o Consórcio
Nordeste nas tentativas
de compra de respiradores pulmonares feitas em meio à pandemia do novo coronavírus.
Na semana passada, a Secretaria de Estado da Saúde (SES)
confirmou, em manifestação encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), que o governo Flávio Dino (PCdoB) tomou
um calote de R$ 490 mil do Consórcio Nordeste ao tentar efetuar
a segunda compra de respiradores por meio do colegiado de governadores.
A informação consta de ofício
do secretário Carlos Lula, encaminhado ao órgão de controle
pelo escritório Rêgo Carvalho
Gomes Advogados, nos autos de
uma representação formulada
após a descoberta de que o governo maranhense pagou por respiradores que não recebeu.
Segundo o documento enviado
ao TCE, na segunda tentativa de
compra – pela qual o Estado deveria receber 40 respiradores – a
gestão comunista enviou R$
4.371.840,00, ao Consórcio Nordeste. Mas, a compra seria efetuada em Euro, já que o fornecedor era da Alemanha.
Assim, quando o negócio não
deu certo, a moeda europeia havia
se desvalorizado um pouco e o
Maranhão recebeu de volta não
os R$ 4,3 milhões pagos inicialmente, mas R$ 3.877.906,31. Total
do prejuízo: R$ 493.933,69.
Este, no entanto, não foi o
único calote tomado pelo governo, via Consórcio Nordeste. Segundo revelou O Estado ainda em
junho, a gestão comunista já havia
tentado efetuar uma primeira
compra, pela qual pagou R$ 4,9
milhões - nessa caso deveriam ser
entregues 30 respiradores -, que
nunca chegaram da China.
O calote, nesse caso, foi dado
pela HempCare Pharma, empresa
que deveria adquirir e transportar os equipamentos até o Brasil.
No total, de acordo com a Se-

P

Informações sobre a negociação do Governo do Maranhão por respiradores foi dada por Lula ao TCE

cretaria de Estado do Planejamento do Maranhão, os nove governos do Nordeste pagaram U$
9,028 milhões por 300 respiradores – algo em torno de R$ 48,7 milhões na cotação do dia da aquisição. Desse total, o governo Flávio
Dino pagou U$ 902,8 mil – ou R$
4,9 milhões.
Imbróglio
A operação de aquisição seria intermediada pela HempCare
Pharma, que recebeu o valor integral pelo negócio para comprar
e transportar os equipamentos até
o Brasil, mas não entregou as mercadorias.
Em vez disso, pagou parte da
verba a uma empresa nacional, a
Biogeoenergy, que comprometeuse a fabricar os equipamentos no
Brasil, mas também não conseguiu atender ao contrato.
Por conta do que a Polícia Civil
da Bahia considerou fraude, três
pessoas foram presas no dia 1º de
junho, na Operação Ragnarok.
Dois mandados de prisão foram
cumpridos no Distrito Federal, e
um no Rio de Janeiro. Mandados
de busca e apreensão também
foram cumpridos em São Paulo e
na Bahia. Além disso, mais de 150
contas bancárias vinculadas ao
grupo HempCare foram bloqueadas por determinação judicial.

Ressarcimento é defendido
por deputados de oposição
Os calotes tomados pelo Governo
do Maranhão nos negócios envolvendo o Consórcio Nordeste são
alvo de cobrança da oposição. Na
semana passada, oposicionistas da
Assembleia Legislativa prometem
recorrer à Justiça e aos órgãos de
controle para que o Estado seja ressarcido do prejuízo de R$ 493 mil
oriundo de uma malfadada tentativa de compra de respiradores
pulmonares da Alemanha.
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) afirmou a O
Estado que está preparando ações
contra o Estado, para garantir o
ressarcimento integral do valor aos
cofres públicos.
“Estamos há meses denunciando esse caso. Já tínhamos informações de que outros estados
também haviam tomado calote na
devolução do recurso pago e,
agora, o Governo do Maranhão
confirma que também pagou, não
recebeu os respiradores, e ainda foi
ressarcido em valores menores que
o repassado ao Consórcio Nordeste”, destacou.

César Pires, do PV, criticou a
condução da gestão comunista no
caso. “Não sei se é amadorismo ou
má-fé, mas o fato é que estamos
diante de um claro caso improbidade, de malversação de recurso
público. E isso deve ser avaliado e
os gestores à frente desse negócio
devidamente responsabilizados”,
comentou.
Para Adriano Sarney (PV), a cobrança inicial deve ser feita ao
Consórcio Nordeste, que é quem
deve devolver o valor integral ao
Maranhão. Na opinião do parlamentar do PV, os R$ 493 mil
podem ser usados para a compra
de novos EPIs a serem doados aos
municípios.
“O Consórcio Nordeste deve
pagar pelo prejuízo e mostrar que
não é apenas uma aglomeração de
governadores da extrema esquerda
fazendo politicagem. Esse recurso
pode ser usado na doação de EPIs
para as prefeituras”, sugeriu.
Edilázio Júnior (PSD) ingressou
com uma ação na Justiça após o
calote na Saúde. 

Quase 5 milhões estão aptos a
votar no Maranhão, aponta TRE
Dados constam da plataforma que compila os dados acerca do perfil do eleitorado no estado;
6,4% dos eleitores ainda não estão cadastrados na biometria, que não deverá ser usada no pleito
Divulgação

THIAGO BASTOS
Da editoria de Política

O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE) informa que 4.758.629
pessoas estão aptas a votar no estado nas eleições deste ano. O número consta na mais recente atualização do órgão quanto ao perfil do eleitorado. Na capital, São Luís, ainda segundo a instituição, 699.954 eleitores
deverão comparecer às urnas a partir do dia 15 de novembro deste ano.
Do perfil de eleitores do estado,
51,9% é do sexo feminino e outros
48,1% do masculino. A tendência é
confirmada na capital, quando dos
quase 700 mil eleitores, 382.678 são
mulheres.
Do total do eleitorado maranhense, 6,45% ainda não estavam cadastrados na biometria, que não será usado este ano no país, por determinação do Tribunal Superior Elei-

Urnas eletrônicas serão utilizadas em todo processo eleitoral do país

toral (TSE) como medida sanitária
preventiva contra o coronavírus.
O eleitorado no estado apresentou crescimento de 3,9% em comparação ao registrado nas eleições de
2016. Na ocasião, o Maranhão regis-

trou 4.611.247 eleitores.
A maior parte dos eleitores no território maranhense possui o ensino
médio completo (1.179.841). Ao todo, 5,8% dos que deverão comparecer às urnas nas próximas eleições,

ainda de acordo com o TRE, registram diploma de ensino superior. A
predominância no estado é pelo
eleitor entre 30 e 34 anos de idade.
No total, 546.220 eleitores estão nesta faixa etária.
Em contrapartida, 141.235 pessoas estão entre 70 e 74 anos de idade. Com mais de 100 anos, estão
4.397 eleitores no Maranhão.
Ainda de acordo com o levantamento, 26.173 eleitores no estado alegaram ter algum tipo de deficiência,
seja de locomoção, ou visual ou ainda argumentaram dificuldade no registro do voto na urna eletrônica.
Ao todo, ainda segundo o TSE,
147.918.483 pessoas estão aptas a votar este ano em 5.569 municípios brasileiros. Deste total, 20% ainda não
constava no banco de dados da biometria. Nacionalmente, o público feminino domina a maior parte do eleitorado, com 52,5% do total. 

a semana passada, a coluna tocou num tema polêmico,
mas urgente, necessário e importante no contexto atual de
enfrentamento à pandemia da Covid-19, o novo
coronavírus, no Maranhão.
Trata-se da retomada das aulas presenciais nas escolas da rede
privada de São Luís e do adiamento do reinício do calendário
escolar na rede pública estadual.
Pois bem. Algumas das escolas de maior porte e estrutura
instaladas na rede privada da capital, decidiram retomar as aulas
presenciais, com a adoção de protocolos sanitários e
acompanhamento médico diário na saúde.
Mas, não adiantou. Pelo menos duas instituições conceituadas
de ensino tiveram de recuar e suspender as aulas, após a
confirmação de casos positivos
dentro do corpo de
funcionários das unidades.
A primeira optou
A primeira optou pela
suspensão das atividades no dia pela suspensão
3. A segunda, comunicou a
das atividades no
decisão a pais e alunos no
último domingo.
dia 3. A segunda,
Na semana passada, o
comunicou decisão
epidemiologista da
Universidade Federal do
aos pais no
Maranhão (UFMA), professor
doutor, Antônio Augusto Moura último domingo
da Silva, afirmou que esse ainda
não é o momento adequado
para a retomada das aulas no estado.
Ele citou estudos, analisou o atual cenário e apontou para o
quadro de contaminação da Covid-19 no estado.
É óbvio que há expectativa por uma situação de maior controle
do vírus no Maranhão, no Brasil e no mundo. É inegável que a
educação - seja privada ou pública -, passa por um prejuízo sem
precedentes na história recente do país. E os maiores afetados são
os estudantes.
Mas, não é possível ainda fechar os olhos para o inimigo
invisível.

MP na cola?

Promotores de Justiça das áreas de Saúde, Educação e Proteção ao
Idoso e à Pessoa com Deficiência encaminharam na última sexta-feira
ofício conjunto à Secretaria de Estado da Saúde solicitando informações sobre a volta às aulas presenciais.
No ofício, o MPMA pede que, no prazo de cinco dias, o Centro de
Operações de Emergências em Saúde Pública (COE Covid-19) e a Comissão de Infectologia da SES/MA detalhem critérios sanitários para a
retomada das aulas presenciais.
A rede estadual ainda não definiu nova data para o reinício do calendário escolar.

Cobrou

O deputado federal Edilázio Júnior (PSD) comentou, nas redes sociais, a denúncia de que passa dos R$ 5 milhões o prejuízo do Governo
do Maranhão com compras de respiradores pulmonares via Consórcio
Nordeste feitas em meio à pandemia do novo coronavírus.
Ele questionou se o valor “recairá sobre os maranhenses”.
- Mesmo pagando este valor absurdo, não obteve a mercadoria. Esta irresponsabilidade recairá sobre os maranhenses? -, perguntou.

Debate

O TSE deve retomar nesta semana o debate sobre a existência, ou
não, da figura do abuso de poder religioso em eleições.
O assunto foi amplamente debatido no Maranhão nas eleições de
2018, quando o governador Flávio Dino (PCdoB), então candidato à reeleição, foi acusado por adversários de usar a distribuição de cargos de
capelães para angariar apoio político-eleitoral.
Uma denúncia contra o comunista por esses fatos segue em tramitação no TRE do Maranhão.

Saúde

O presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, assinou ontem termo de cooperação técnica com o Governo do Estado e a Prefeitura de São Luís.
O objetivo é viabilizar o funcionamento de unidade de apoio técnico aos magistrados nas demandas de saúde pública.
O Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) é responsável por
elaborar, mediante solicitação dos magistrados, as notas técnicas.

DE OLHO

R$ 2,5 bilhões
FOI O VALOR extra recebido pelo Maranhão para o
combate à Covid-19

Apoio

O deputado estadual e pré-candidato a prefeito pelo Partido Verde,
Adriano Sarney, participou de uma reunião com lideranças da zona rural na comunidade Rio Grande no último sábado.
O encontro foi organizado pelo pré-candidato a vereador Antonio
Noberto e pelo líder comunitário Amorim, respeitando o protocolo de
combate à pandemia, com uso de máscara e distanciamento.
Na ocasião, Adriano recebeu o apoio de lideranças da zona rural à
sua pré-candidatura.

Negociação

Não houve qualquer avanço no processo de escolha do vice na chapa de Neto Evangelista para a majoritária na capital.
Por enquanto, PTB, PDT e PSL, que compõem o núcleo de apoio com
o DEM no projeto, ainda se articulam entre eles.
Essa disputa deve esquentar e ganhar novos capítulos nos próximos dias.

E MAIS
• A Assembleia Legislativa permanece com o acesso restrito a servidores em
suas dependências.

• A Câmara Municipal de São Luís deve ter debates menos acirrados agora;
vereadores já trabalham por reeleição.

• O Governo do Estado ainda não se posicionou sobre nova data para o reinício das aulas presenciais na rede pública.
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GERAL

MA supera percentual
mínimo de aplicação de
receita líquida na saúde
Site G1 listou os estados que não destinam o mínimo de 12% de recursos
ao setor; ranking aponta que é satisfatório patamar local de investimentos
Divulgação

L

evantamento feito pelo site
de notícias G1 aponta que o
Maranhão é a 14ª unidade
da federação que mais destinou recursos da Receita Corrente
Líquida (RCL) à saúdeno primeiro
semestre deste ano. Com 13,1% investidos de janeiro a junho no setor,
o estado superou o percentual de
12% previsto em lei.
Com apenas 7,7% da RCL investidos em saúde, Minas Gerais ocupa
a última posição do ranking dos estados que menos aplicam receita no
setor. Na sequência, vêm Rio de Janeiro (8,1%), Paraná (8,6%), Mato
Grosso (10%) e Rio Grande do Sul
(10,9%). Paraíba e Sergipe também
não fazem o investimento mínimo,
segundo o levantamento.
As demais 20 UFs enviaram relatórios atestando ter alcançado ou
superado o volume de investimentos obrigatório.
Amazonas foi o que investiu
maior percentual da RCL, com
20,63%, seguido por Tocantins
(17,86%), Pernambuco (17,2%) e
Pará (16,47%).
O site apurou o percentual da Receita Corrente Líquida gasto em
Ações e Serviços Públicos em Saúde
de todos os estados brasileiros disponíveis nestes relatórios.
Investimentos
Nos últimos dias, o Governo do
Maranhão concretizou importantes investimentos na área de saúde,
destinados ao tratamento de pacientes renais crônicos Com a aplicação de alta soma em recursos, a
atual gestão elevou o número de
máquinas de hemodiálise na rede
estadual de 25 para 254. O tratamento, antes disponível apenas no
Hospital Dr. Carlos Macieira, onde
apenas 100 pacientes eram atendidos, foi expandido para diferen-

Ciclo de lives do
Ceuma terá a 2ª
palestra amanhã
Clóvis de Barros, doutor pela USP, abordará, em sua
palestra, os “Caminhos para o sucesso profissional”
Após o sucesso da estreia, com a
palestra do ex-juiz federal, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e professor universitário Sérgio Moro, a Universidade Ceuma
dará sequência ao seu ciclo de lives
com figuras de destaque do
mundo acadêmico nessa quartafeira (12), às às 19h, com um tema
de extremo interesse para qualquer
estudantes.
Dessa vez, o palestrante será o
doutor Clóvis de Barros, livre-docente pela Escola de Comunicação
e Artes (ECA) da Universidade de
São Paulo (USP).
Clóvis de Barros abordará o
tema “Caminhos para o sucesso
profissional, da superação ao futuro”, tendo como contexto os efeitos causados pela pandemia do
novo coronavírus nas diferentes
carreiras. A palestra será transmitida pelo YouTube, com inscrição
e acesso gratuitos.

Novas máquinas de hemodiálise aumentaram capacidade de atendimento em mais de 1.000%

SAIBA MAIS

O que é RCL?
A Receita Corrente Líquida
é o somatório das receitas
tributárias, contribuições,
patrimoniais, industriais,
agropecuárias, de serviços,
transferências correntes,
deduzidos, principalmente,
os valores transferidos. Por
lei, cada estado deve
aplicar, no mínimo, o
percentual de 12% da RCL
em saúde por ano.

tes município. Atualmente, o estado tem capacidade para atender
1.524 pacientes. Com o investimento, a rede estadual amplia em
mais 1.016% o serviço de hemodiálise no Maranhão.
Em coletiva virtual realizada no
último dia 7, o governador Flávio
Dino ressaltou que a hemodiálise é
um tratamento necessário em mui-

tos casos de coronavírus, o que justifica ainda mais a necessidade de
uma rede de assistência. “Multiplicamos por 10 o número de cadeiras
de hemodiálise no Maranhão. São
conquistas que no nosso governo
não sofrerão retrocessos”, disse.
O secretário de Estado da Saúde,
Carlos Lula, destaca o empenho do
governo estadual em garantir o
acesso a esse importante serviço.
“Assumimos esta missão desde o
início. Nosso objetivo é ampliar e
descentralizar a rede de assistência
especializada aos pacientes que necessitam de tratamento dialítico.
Levar esse cuidado para mais perto
de onde esses pacientes residem
possibilita resultados melhores ao
tratamento, que para maioria deles,
é por toda a vida”, explicou.
A rede de assistência montada
pelo Governo do Maranhão, desde
2015, está distribuída em unidades
de saúde por todo o estado. Os serviços estão localizados no Hospital
Dr. Carlos Macieira, Hospital Geral
da Vila Luizão, Centro de Hemo-

diálise São Luís, Hospital Regional
de Chapadinha, além de serviços
nas cidades de Bacabal, Caxias,
Açailândia e Pinheiro.
O mais recente equipamento entregue pela gestão estadual, o Centro de Hemodiálise Pinheiro, inaugurado no último dia 4, funciona ao
lado do Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago
e oferece 40 cadeiras, em três turnos de funcionamento.
Inquérito sorológico
Outro investimento relevante do governo estadual na saúde é a pesquisa domiciliar com aplicação de
teste sorológico que servirá como
base para o Inquérito Sorológico de
Infecção por Covid-19 no Maranhão. A pesquisa, cujo objetivo é
avaliar o cenário atual da pandemia
no estado e contribuir para conhecer o estágio da infecção dos maranhenses pela doença, está em andamento desde 27 de julho em 69
municípios das 19 regiões de saúde
do estado. 

5

Aulas presenciais
Seguindo todos os protocolos de
saúde estabelecidos na pandemia
do novo coronavírus, a Universidade Ceuma retomou de forma
gradativa as aulas presenciais em
todos os campi da instituição. Excepcionalmente, os cursos presenciais serão ofertados de maneira híbrida, mesclando aulas
presenciais e online, conforme a
programação de cada graduação.
Os encontros presenciais serão
destinados às aulas práticas, enquanto as aulas teóricas permanecerão no modelo online até o
fim deste mês. A partir de setembro, seguindo as diretrizes legais e

SAIBA MAIS

São Luís
Alguns cursos do Grupo A
Biomedicina, Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Medicina,
Odontologia e Psicologia.
Alguns cursos do Grupo B
Administração, Arquitetura
e Urbanismo, Comunicação
Social – Publicidade e
Propaganda, Curso Superior
de Tecnologia em
Gastronomia, Design,
Direito e Educação Física.

Imperatriz
Alguns cursos do grupo A
Biomedicina, Enfermagem,
Medicina, Odontologia e
Psicologia.
Alguns cursos do Grupo B
Administração, Arquitetura
e Urbanismo, Direito,
Engenharia Civi e
Engenharia de Produção.

observando a realidade epidemiológica, as aulas teóricas presenciais
serão gradativamente retomadas.
Eventuais alterações serão divulgadas nos canais oficiais de comunicação da universidade.
Os cursos foram agrupados de
maneira a facilitar o acesso aos
campi e a evitar aglomerações. A
lista completa, com os campi e respectivos horários, está disponível
no site www.ceuma.br. 
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12 mortes nas estradas
do interior durante o
final de semana no MA
Somente na BR-135 ocorreram três acidentes e seis pessoas morreram; os
outros casos foram nas BRs: 316, 222 e 230 e nas vias estaduais 381 e 122
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

D

oze pessoas perderam a
vida em acidente de trânsito, ocorridos neste fim
de semana, nas estradas
do interior do estado. Somente na
BR-135 houve o registro de três acidentes e resultaram em seis mortes. Um dos casos foi durante a noite de domingo, 9, no povoado Santa Luzia, no trecho conhecido como Curva do Neco Costa, entre as
cidades de Dom Pedro e Santo Antônio dos Lopes.
A polícia informou que um caminhão F-4000 colidiu em uma
Scânia. Os condutores dos veículos
sofreram várias fraturas pelo corpo
e morreram ainda no local do acidente. Há informações que as vítimas residiam em Dom Pedro e trabalhavam no transporte de carvão.
Os nomes não foram informados
pela polícia.
Segundo a polícia, no KM 60 da
B- 135, em Santa Rita, no último sábado, 8, uma colisão traseira envolvendo uma motocicleta Honda e
um veículo, não identificado, resultou na morte dos dois ocupantes da
moto, identificados como Gabriel
Jurema Martins e Raimundo do Carmo dos Reis Matins.
Ainda nesse dia, no KM 128 dessa estrada federal, na cidade de Miranda do Norte, ocorreu um acidente de trânsito com um veículo
Clio e vieram a falecer Marivaldo
Fernandes da Silva e Denilson dos
Santos Santana.
Também no sábado, 8, a polícia
registrou uma colisão frontal entre
um Corsa Sedan e um caminhão,
no KM 412 da BR 316, em Alto Alegre do Maranhão, que resultou na
morte de Joab Barbosa Pereira.
Mais ocorrências
A polícia ainda registrou mais três
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Três assassinatos
em menos de
24 horas na Ilha
A polícia investiga dois casos como homicídio e
um como sendo latrocínio, na Grande São Luís
Três pessoas foram mortas em um
intervalo de menos de 24 horas na
Grande Ilha. Um dos casos ocorreu durante a noite de domingo,
9, no bairro do Coroadinho, e teve como vítima Cleilson dos Santos, de 20 anos.
A polícia informou que a vítima
levou dois tiros na cabeça em plena
via pública e ainda levada ao hospital desse bairro, mas chegou sem vida. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no Bacanga, para ser autopsiado e, em seguida, liberado para os familiares.O
caso está sendo investigado pela
equipe da Superintendência de Homicídio e Proteção a Pessoas
(SHPP). Há informações que esse
crime foi cometido por duas pessoas
que fazem parte de uma facção cri-

minosa. Até o período da tarde não
tinha registro de prisão.Também na
noite de domingo, 9, foi morto a tiros Erick Cristiano Ramos da Silva,
Boca de Velho, de 24 anos. Segundo
a polícia, a vítima levou quatro tiros,
no bairro Jota Câmara, em São José
de Ribamar, chegando a ser encaminhada para o hospital da cidade,
onde veio a falecer.
Ainda de acordo com a polícia,
esse crime contou com a participação de faccionados e a vítima tinha
passagem pela Justiça pelos crimes
de porte ilegal de arma fogo e violência doméstica.Na manhã de ontem, um homem, nome não revelado, foi assaltado e morto, na área
da zona rural da capital. O caso está sendo investigado como crime
de latrocínio. 

Acidente no povoado Santa Luzia, no trecho Curva do Neco Costa, entre Dom Pedro e Santo Antônio dos Lopes

bou falecendo o motociclista Manoel Raimundo Martins de Sousa.

SAIBA MAIS

Acidente
Segundo informações
repassadas pela polícia,
Magno dos Santos Teixeira,
de 34 anos, morreu durante
acidente de trânsito em
Panaquatira, na cidade de

NÚMERO

12
mortes durante acidentes
de trânsito nas estradas
do interior no decorrer do
fim de semana
casos de acidente de trânsito durante o fim de semana nas rodoviais
federais, com mortes. No sábado, 8,
na BR 222, em Chapadinha, um
motociclista, identificado como
Dentinho, morreu após colidir na
traseira de um caminhão. De acordo com a polícia, a vítima sofreu vá-

São José de Ribamar, no
último sábado (8).
O caso está sendo
investigado pela Delegacia
de Acidente de Trânsito
(DAT).

rias fraturas, inclusive, expostas. Os
bombeiros militares e os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas, o motociclista já estava sem vida.
No domingo, 9, a polícia registrou um acidente no KM 627 da BR
222, em Açailândia, e resultou na
morte de Carlos André Santana Santos. O motorista perdeu o controle
do veículo em que estava a vítima e
acabou capotando no meio da via.
Ainda nesse dia, de acordo com
a polícia, no KM 406 da BR 230, na
cidade de Balsas, ocorreu uma colisão entre uma motocicleta Biz e
um veículo, não identificado, e aca-

Estrada estadual
A polícia informou que na noite
do último sábado, 8, ocorreu uma
colisão frontal entre duas motocicletas, na MA-381, conhecida como Rodovia João do Vale, que liga
as cidades de Pedreiras e Joselândia, e veio a falecer Jackson Sousa,
de 32 anos.
Ainda de acordo com a polícia,
os militares isolaram a área até a
chegada dos bombeiros militares.
Em um determinado momento, um
vereador da cidade de Pedreiras
acabou mexendo nas vítimas como
ainda xingou os militares e acabou
sendo conduzido para a delegacia.
Na noite de domingo, 9, uma
motocicleta colidiu na traseira de
um caminhão, que estava estacionado no encostamento da MA-122,
em Senador La Roque. O motoqueiro Marcos Costa sofreu várias
lesões e morreu ainda no local. O
corpo da vítima foi removido para
o hospital da cidade para ser autopsiado e, logo após, liberado para os familiares.

Acusado de violência
doméstica é levado
para Pedrinhas
Detido pela polícia é suspeito de ameaçar a
sogra; caso está sendo investigado pela DEM
Um homem, de 20 anos, foi preso ontem, em São Luís, segundo
a polícia, acusado de violência
doméstica que tem como vítima
a própria sogra, de nome não revelado. Ele foi encaminhado para o Complexo Penitenciário de
Pedrinhas.
O delegado Carlos Alessandro
de Assis declarou que o caso estava sendo investigado pela Delegacia Especial da Mulher (DEM)
e a ordem de prisão foi expedida
pela juíza Lúcia Helena Barros.
Com a acusação, o detido foi
abordado na localidade Vila São
Luís e ainda ontem levado para a
unidade prisional.

Outra prisão
Também ontem foi preso em
cumprimento de ordem judicial
um homem, de 23 anos, em Balsas. A polícia informou que o detido é suspeito de ter violentado
sexualmente uma criança, de 12
anos, em novembro do ano passado, em São Félix de Balsas.
No domingo, 9, foi preso um homem, nome não revelado, acusado de agredir fisicamente e manter em cárcere privado a própria
mãe, que é idosa, no povoado Pacas, zona rural de Pedreiras. O detido foi apresentado na Delegacia
Regional de Pedreiras onde tomaram as devidas providências.

Governo
do Líbano
renuncia
após
explosão

Venezuela:
grupo da
situação
ocupa sede
de partido

BEIRUTE

CARACAS

O primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, anunciou, nesta segundafeira (10), a renúncia de seu governo,
depois que uma explosão gigantesca
no porto de Beirute gerou protestos
públicos contra os líderes do país.
Em pronunciamento na televisão,
Diab afirmou que a detonação de
material altamente explosivo que estava armazenado no porto da capital por sete anos foi “resultado de corrupção endêmica”.
“Hoje seguimos a vontade do
povo em sua demanda ao apontar
os responsáveis pelo desastre que esteve oculto por sete anos, e seu desejo de uma mudança real”, disse ele.
“Diante desta realidade... anuncio
hoje a renúncia deste governo.”
O gabinete estava sob pressão
para renunciar depois da explosão da semana passada que
matou 163 pessoas, feriu cerca de
6.000 e deixou cerca de 300.000
sem moradias habitáveis. Vários
ministros já haviam renunciado
no fim de semana.

Um partido de oposição da Venezuela afirmou que simpatizantes do
governo que ocuparam sua sede jogaram gás lacrimogêneo contra
aqueles que tentaram entrar no
local, nesta segunda-feira, enquanto
o país se encaminha para eleições
legislativas que a oposição planeja
boicotar.
Nos últimos meses, a Suprema
Corte do país colocou a Ação Democrática e dois outros partidos de
oposição nas mãos de políticos que
foram expulsos desses partidos sob
acusações de conluio com o presidente Nicolás Maduro.
Integrantes dos partidos de oposição classificaram os líderes nomeados pelo tribunal como fantoches de Maduro, o que eles negam.
A ocupação da sede da Ação Democrática, que começou no domingo, é parte de um esforço para
dar aos líderes partidários indicados
pelo tribunal acesso aos prédios,
disse o parlamentar Williams Dávila
em um comunicado. 

Mundo

Covid-19: casos chegam
a 20 milhões no mundo
Estados Unidos, Brasil e Índia respondem por mais da metade de todas as infecções
registradas; número de mortes no planeta por Covid-19, somam mais de 728 mil
Freepik

WASHINGTON
Os casos de coronavírus no mundo
ultrapassaram os 20 milhões nesta
segunda-feira (10), de acordo com
uma contagem da Reuters, com Estados Unidos, Brasil e Índia respondendo por mais da metade de
todas as infecções registradas.
A doença respiratória Covid-19
já infectou pelo menos quatro
vezes o número médio de pessoas
que sofrem com doenças graves
por influenza anualmente, segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS).
Já o número de mortes por
Covid-19, mais de 728.000, ultrapassou a faixa superior de mortes
anuais devido à gripe.
A contagem da Reuters, que se baseia em relatórios governamentais,
mostra que a doença está acelerando.
Demorou quase seis meses para chegar a 10 milhões de casos depois que
a primeira infecção foi relatada em
Wuhan, na China, no início de janeiro. Foram apenas 43 dias para do-

Contagem da agência Reuters se baseia em relatórios governamentais

brar esse número para 20 milhões.
Os especialistas acreditam que
os dados oficiais provavelmente
subestimam infecções e mortes,
especialmente em países com capacidade limitada de testagem. Os
Estados Unidos são responsáveis
por cerca de 5 milhões de casos, o
Brasil por 3 milhões e a Índia por
2 milhões.

A pandemia está crescendo
mais rapidamente na América Latina, que responde por quase 28%
dos casos mundiais e mais de 30%
das mortes, de acordo com a contagem da Reuters.
Divisão
Com a primeira onda do vírus ainda chegando ao pico em alguns paí-

ses e o ressurgimento de casos em
outros, os governos ainda estão divididos em suas respostas. Alguns
países estão reintroduzindo medidas rígidas de saúde pública, enquanto outros continuam flexibilizando as restrições.
Os especialistas em saúde preveem que os dilemas sobre como
proceder na escola, no trabalho e na
vida social vão durar - e as restrições
vão oscilar - até que uma vacina esteja disponível.
A corrida pela vacina tem mais de
150 candidatas sendo desenvolvidas
e testadas em todo o mundo, com 25
em testes clínicos em humanos, de
acordo com a OMS.
Nos Estados Unidos, as crianças
começaram a voltar às salas de aula
na semana passada, mesmo com a
controvérsia sobre a segurança. O
Reino Unido acrescentou Espanha
e Bélgica a uma lista de países dos
quais os viajantes que retornam
devem ficar em quarentena por 14
dias devido a novos aumentos em
alguns locais europeus. 

34 padres diocesanos já
foram contaminados por
Covid-19, no Maranhão
CIDADES 2

cidade@mirante.com.br
São Luís, 11 de agosto de 2020 - Terça-feira

Escolas privadas suspendem aulas
presenciais após casos de Covid-19
Após reabertura polêmica de algumas escolas, colaboradores de duas instituições apresentaram
testes positivos para a doença; Ministério Público pede pronunciamento da SES sobre volta às aulas
Divulgação

volta às aulas para escolas da rede privada foi
anunciada para o último
dia 3 de agosto, no entanto, algumas nem chegaram a retomá-las nesse dia. Neste domingo,
9, uma escola particular, localizada
no bairro Renascença, suspendeu
o retorno das aulas presenciais, pois,
uma colaboradora da instituição testou positivo para o novo coronavírus. Segundo a escola, a funcionária é assintomática e já está em
isolamento domiciliar. Por enquanto,
aulas seguirão no modelo remoto.
De acordo com a Secretaria de
Estado da Educação (Seduc), o Decreto Nº 35.897, de 30 de junho de
2020, determina que para o retorno
às atividades presenciais, todas as
unidades escolares, sejam elas das
redes estadual, municipais ou privadas, precisam formar uma Comissão de Saúde que deverá contar com a participação de todos os
segmentos da comunidade educacional e que, no caso das redes municipais e particulares, cada uma é
responsável pela elaboração de seus
protocolos, sejam pedagógicos, sanitários e de biossegurança.
A escola localizada no bairro Renascença, esclareceu para O Estado,
que sua posição foi ética. “Responsabilidade e total transparência para
com pais, alunos e corpo docente.
Tão logo soubemos do caso, seguimos o protocolo de biossegurança
que foi elaborado por uma médica
infectologista e alinhado com as
orientações da OMS e Governo do
Estado. A colaboradora e pessoas
próximas foram isoladas, e as aulas
do segmento suspensas”, afirmou a
instituição, em nota.
A escola afirmou ainda, que já
havia planejado de forma ampla o
cenário geral e, em seu protocolo,
que foi desenvolvido sob consultoria de uma médica infectologista,
tendo seguido os procedimentos
previamente estabelecidos, com
total transparência. “Esse é um processo de monitoramento contínuo,
sempre priorizando a segurança,
saúde e bem-estar de todos. O novo
cronograma de retorno presencial
do segmento suspenso será oficialmente comunicado às famílias. A escola está preparada para gerenciar
essa questão”.

madas antes que essas três condições estivessem presentes. “Corremos risco de surtos nas escolas que
possam reacelerar a transmissão da
Covid-19”, ressalta.
“A transmissão comunitária na
ilha e no continente ainda não está
baixa: a taxa de transmissão permanece em torno de 1 e ela precisa
ficar abaixo de 1 por pelo menos
um mês. Não há disponibilidade de
exame molecular PCR para casos
leves na rede pública. Apenas o critério 3 está cumprido pelas escolas
particulares. Os outros dois pontos
não dependem das escolas”, finaliza o professor.

A

Hora certa?
O professor Antônio Augusto de
Moura da Silva, do Departamento
de Saúde Pública da UFMA, explica
que os critérios técnicos para o retorno das aulas são: 1) transmissão
comunitária baixa; 2) capacidade de
identificar e bloquear surtos e 3)
adaptação do ambiente escolar para
o novo normal.
Segundo ele, aulas foram reto-

AULAS
presenciais de
escolas privadas
tiveram de ser
suspensas por
causa da
Covid-19

REUNIÃO VIRTUAL
Promotores de justiça da área da Educação, Saúde e Infância
e Juventude, entidades representativas de estabelecimentos
de ensino e de pais e alunos e representantes de órgãos de
defesa do consumidor participaram, na manhã da última
quinta-feira, 6, de uma audiência virtual para discutir
questões relacionadas ao retorno presencial das aulas na
rede privada de ensino.
A audiência foi solicitada pela Associação dos Pais e Alunos
de Instituições de Ensino do Estado do Maranhão (Aspa), que
reclamou da falta de participação dos pais de alunos nas
decisões relativas à retomada das aulas presenciais.
Na ocasião, o presidente da Associação dos Pais e Alunos de
Instituições de Ensino do Estado do Maranhão (Aspa),
Marcello de Freitas Costa, reclamou da ausência de
representatividade dos pais nas discussões relativas ao
retorno das aulas nas escolas particulares. “No meio de uma
pandemia, quando a gente imaginava que os pais seriam
ouvidos, não tivemos participação nas deliberações, o que

coloca a nossa saúde e a de nossos filhos em risco”.
Pronunciamento
No dia seguinte a audiência virtual, no dia 7, promotores de
justiça das áreas de Saúde, Educação e Proteção ao Idoso e à
Pessoa com Deficiência encaminharam ofício conjunto à
Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão (SES) solicitando
um pronunciamento sobre a volta às aulas presenciais.
No ofício, o MPMA pede que, no prazo de cinco dias, o Centro
de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE Covid
19) e a Comissão de Infectologia da SES/MA detalhem
critérios sanitários que devem viabilizar a retomada segura
das aulas presenciais nas instituições de ensino, públicas e
privadas, em território maranhense.
Caso seja possível a retomada responsável das atividades
educacionais presencialmente, deve ser formulado um
protocolo sanitário uniforme único, que contemple todas as
instituições de ensino do estado, públicas e privadas, e seja
aplicável aos alunos da educação especial.

ESTUDANDO EM CASA
Sabendo que planejamento e organização são essenciais nessa
nova fase de homeschooling, quando as aulas voltaram a ser
remotas para aqueles que já a tinham presenciais, algumas
dicas pedagógicas de como os alunos podem se organizar na
rotina de estudos em casa, podem ajudar os estudantes,
ressaltando que orientações como estas podem – e devem fazer parte da rotina dos alunos o ano todo.
Abaixo, seguem algumas das dicas oferecidas pela
coordenadora pedagógica Paula Lima Lotto.

Selecione um ambiente para os estudos. O ideal é
que o local seja tranquilo, livre da interferência de ruídos ou
barulhos e bem arejado;

Estabeleça um horário de estudo diário (revisão do
que foi proposto em aula);

Se possível, escolha o mesmo horário para iniciar os
estudos em todos os dias da semana. A ideia é agir como se
estivesse indo para as aula presenciais, ou seja, na escola.
Assim, logo o estudante se habituará à nova rotina;

Realize as tarefas e trabalhos continuamente, não
deixando para o “dia seguinte” ou “para a véspera”;


Anote e tire as dúvidas da aula aprendida no mesmo
momento com os Professores e lembre-se de que a dúvida
de um aluno pode ser a dúvida de outro, o que gera, neste
momento, troca e interação;

Aproveite ao máximo os vídeos disponíveis nas
plataformas online. Utilize-os como material de apoio nos
estudos e reveja cada um deles sempre que achar necessário;

Verifique as correções das atividades e procure
entender por qual motivo os erros aconteceram. Ao fazer o
“diagnóstico” e revisar a atividade, é possível assimilar o
conteúdo mais facilmente;

Caso o estudante se sinta mais à vontade, vale
recorrer a um colega para tirar determinadas dúvidas – a
proximidade de linguagem e a amizade podem ajudar no
entendimento de tópicos mais complicados;

Cada estudante deve tentar descobrir qual a forma
mais simples de assimilar os temas de cada disciplina. Alguns
têm mais facilidade de entender apenas lendo os conceitos,
outros precisam escrever a respeito, há aqueles que
precisam montar mapas mentais e daí por diante.

ESTÁTUA DE JOÃO LISBOA É RESTAURADA
A estátua de João Lisboa, localizada na praça que leva
seu nome, no Centro Histórico de São Luís começou a ser
restaurada pela Prefeitura de São Luís. O restauro da
imagem integra o pacote de requalificação da Praça João
Lisboa, Largo do Carmo, Rua de Nazaré e entorno, em
execução, por meio do programa São Luís em Obras e
em parceria com o Instituto de Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan).
Todos os monumentos tradicionais do sítio arquitetônico,
estão passando por restauração e serão devolvidos aos
seus locais de origem com suas características
recuperadas.
Além da estátua de João Lisboa, o conjunto arquitetônico
formado pela Praça João Lisboa, Largo do Carmo, Rua de
Nazaré e entorno contam ainda com outros dois
monumentos: o busto do frei Carlos Olearo e do
tradicional relógio.

Alunos
A pedagoga, Catarina Sobral, disse
que não achou a medida precipitada. Suas duas filhas estudam na
escola particular que anunciou a
suspensão nesse domingo, 9. “No
momento, tudo será por tentativa,
pois ninguém conhece e nem sabe
ao certo tudo sobre o vírus. Nós
vamos nos adaptando e aguardando
a vacina, precisamos sobreviver e
aprender a conviver com essa realidade, precisamos trabalhar e estudar”, frisa Catarina. Ela diz ainda, que
se sente insegura com toda a situação, mas trabalha o seu psicológico
para não ter crises de ansiedade.
Outra escola privada, localizada
no bairro João Paulo, suspendeu a retomada presencial na semana passada, após um colaborador testar positivo para coronavírus, porém,
segundo informação extraoficial, a
instituição já retornou normalmente,
e segue adotando as medidas de segurança.
Um aluno que não quis se identificar, acredita que o pior já passou,
e que está na hora das aulas retornarem presencialmente. “Na minha
sala não tem muita gente que não
apoia a volta às aulas, porque realmente, online é muito ruim, não tem
nem comparação. E a escola vai seguir as normas. A cada dois horários
a gente vai sair da sala, passar álcool
em gel, trocar a máscara de proteção”, comenta.
Outro ponto levantado pelo
aluno, é que no modelo online, muitos alunos acabam se distraindo
mais facilmente. “Eu vejo aula no
computador, mas com o celular do
lado todo o tempo, e chega mensagem eu já estou respondendo. Presencial não tem como fazer isso”,
completa.
O Estado entrou em contato com
o Sindicato dos Estabelecimentos de
Ensino no Estado do Maranhão (Sinepe-MA), para saber a posição do
órgão em relação aos acontecimentos nas duas escolas, mas até o fechamento desta edição, não obteve retorno.
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Moradores
interditam
Ponte do São
Francisco em
protesto por
moradia

Bolsonaro
inicia processo
de privatização
dos Lençóis
Maranhenses

PÁGINA 7

PÁGINA 3

PANDEMIA

Policiais e bombeiros
receberam auxílio
indevido no Maranhão
PÁGINA 5

"As novas praças vão valorizar muito
mais as residências e o comércio, que é
bastante intenso na região. Para além
destas, também estamos trabalhando na
construção e reforma de mais nove praças
em outra região do bairro e devemos
inaugurá-las em breve. Todo esse volume de
intervenções integra o programa São Luís
em Obras, que está mudando a realidade de
nosso município"disse o Prefeito Edivalo
durante a entrega. PÁGINA 6

Prefeito Edivaldo
entrega oito
novas praças
no Vinhais
PAGINA 6

F U T E B O L
BRASILEIRÃO SÉRIE B

Sampaio vai em
busca de reabilitação
Tricolor esquece derrota para o
Vitória-BA e vai buscar primeira
vitória neste Brasileiro da Série B,
enfrentando o Juventude de Caxias do
Sul-RS, a partir das 19h15 no Castelão
PÁGINA 11

ESTADUAL
Time do Imperatriz
tem novo treinador
PÁGINA 11
TEMPO E TEMPERATURA

Trem de passageiros
volta a circular na
próxima semana com
medidas de saúde

Somente neste ano Maranhão já tem 29%
das idenizações de Seguro DPVAT do País
De janeiro a junho deste ano, 46.343 indenizações do Seguro DPVAT foram
pagas a pedestres. O número representa 29% do total de benefícios concedidos
no país. Das 27 unidades federativas do país, o Maranhão fica em nono lugar
em incidência de indenizações no primeiro semestre, com 2.212 valores pagos.
PÁGINA 9

BASTIDORES
embates de Flávio Dino
APARTE Os
Transparentes
Parece um pregador no deserto, mas Flávio Dino sabe que em algum momento, ainda a
tempo de ser ouvido pela oposição brasileira, os calejados da política lhe darão razão. Em
meio à paralisia das esquerdas, o governador do PCdoB sustenta convicto que: o crucial,
agora, é construir uma frente democrática, ideologicamente sem fronteira.

Trem de Passageiros da Estrada
de Ferro Carajás, que interliga
os estados do Maranhão e Pará
percorrendo 23 municípios, volta
a circular a partir do dia 17 de
agosto, próxima segunda-feira,
mas com regras de proteçao
contra Covid -10. Veja. PÁGINA 10
TÁBUA DE MARÉ
SEG 10.08.2020
04H56 ................ 1.4H
11H00 ................ 5.0H
17H00 ................ 1.4H
23H13 ................ 4.9H
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DESAFIO HUMANO

IRREGULARIDADE

Policiaisebombeiros
recebemauxílioindevido
Tribunal de Contas do Estado orienta servidores a devolverem o dinheiro
LUCIENE VIEIRA

O

auxílio emergencial, criado
para que os mais pobres
consigam atravessar a pandemia de Covid-19, beneﬁciou, de forma indevida, 143 policiais
militares e 10 bombeiros militares do
Maranhão. A informação faz parte de
um cruzamento de dados feito pelo
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) e Corregedoria-Geral da União (CGU), sobre possíveis irregularidades relacionadas à concessão desse amparo ﬁnanceiro, instituído pelo governo Federal.
O secretário de Fiscalização do
TCE-MA, Fabio Alex de Melo, garantiu
que “grande parte” dos 143 policiais
militares e dos 10 bombeiros requereu
o benefício. O artigo 2º da Lei nº
13.982/2020 elenca os requisitos cumulativos para a percepção do benefício de R$ 600. No inciso II deste artigo, consta como critério de elegibilidade a inexistência de emprego formal ativo. Assim, todos os servidores
municipais e estaduais estariam, automaticamente, excluídos da compreensão deste benefício, por terem
emprego formal ativo.
Além disso, o artigo 7º , do parágrafo 1º, do inciso VI, do Decreto nº
10.316/2020, estabelece expressamente que os agentes públicos, incluindo os ocupantes de cargo temporário, função de conﬁança, cargo
em comissão e os titulares de mandato em eletivo não possuem direito ao
benefício. Desta forma, as condutas
de solicitação e de recebimento do

Auxílio Emergencial, mediante a inserção ou declaração de informações
falsas, podem tipiﬁcar os crimes de
falsidade ideológica e estelionato,
previsto no Código Penal.

Tribunal de Contas enviou recomendações de devolução a prefeitos, presidentes de Câmaras Municipais, secretários estaduais, chefes do Ministério Público, presidente do Tribunal
de Justiça, e presidente da Assembleia
Pagamento pelo cadúnico
Legislativa.
Ocorre também que, segundo FáO Imparcial teve acesso ao modelo
bio Alex, há casos em que os policiais de Nota Técnica Conjunta enviado,
e bombeiros receberam benefícios de segundo Fabio Alex, a cada um desses
forma automática.
órgãos. No documento, ﬁca informaDe acordo com o secretário de Fis- do que o pagamento do auxílio emercalização, o TCE-MA está notiﬁcando gencial a empregados públicos e sero Comando Geral da Polícia Militar do vidores federais está sendo analisado
Maranhão para que sejam abertos e tratado pela Diretoria da Auditoria
processos administrativos, no sentido de Previdência e Benefícios da Correde que os valores do auxílio emergen- gedoria-Geral do Maranhão.
cial pagos aos policiais e bombeiros
Segundo Fabio, somente a primeira
sejam restituídos. A notiﬁcação seria parcela do benefício foi paga aos polifeita por meio da ferramenta eletrôni- ciais, bombeiros, e demais servidores.
ca Saap.Segundo Fábio, as devoluções Antes que houvesse o segundo depódevem ocorrer até por aqueles que re- sito do recurso, a CGU fez o bloqueio
ceberam os valores de forma involun- do auxílio. O cruzamento de dados
tária, ou seja, nos casos do Cadastro feito pelo TCE e CGU teve como refeÚnico (CadÚNico), utilizado para se- rência a relação de pagamentos do
lecionar os cidadãos que serão ampa- auxílio emergencial ocorridos no mês
rados pelos programas sociais do go- de maio de 2020, fornecida pela Caixa
verno. “Independentemente de como Econômica Federal.
os recursos foram parar nas contas
bancárias desses agentes, os valores Governo diz que adotará medidas
deverão ser devolvidos”.
Por meio de nota, o Governo do
CGU bloqueia parcelas do auxílio
Maranhão informou que “o Auxílio
emergencial
Emergencial é um programa Federal.
A execução não é feita pelo Governo
Conforme o secretário de Fiscaliza- do Estado, que, por sua vez, não disção do TCE-MA, o caso de servidores põe de informações detalhadas. No
públicos beneﬁciados com auxílio entanto, na hipótese de comunicação
emergencial ocorreu em praticamen- oﬁcial ao Governo do Estado acerca
te todo o Maranhão, em diferentes de eventuais recebimentos indevidos
cargos e instituições públicas. Devido por servidores públicos estaduais, as
a isso, além do Comando Geral da PM, medidas aplicáveis serão adotadas”

PAZUELLO

“Não está correto ficar em casa até passar mal”

MINISTRO INTERINO REFORÇOU A NECESSIDADE DE PROCURAR UNIDADES DE SAÚDE AO PRIMEIRO SINTOMA NOTADO PELO PACIENTE.
Presente na cerimônia de início das
operações da Unidade de Apoio ao Diagnóstico da covid-19, localizada na
sede da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (10), o ministro interino da
Saúde, Eduardo Pazuello, reforçou a
necessidade do diagnóstico precoce e
tratamento de pacientes infectados
pelo novo coronavírus. De acordo
com ele, só dessa maneira o Brasil
conseguirá impedir mais perdas. O
país já acumula 101.049 vítimas da
doença, de acordo com o Ministério
da Saúde.
“Preciso que todos compreendam
o que tem que ser feito para que nós
possamos parar o sangramento e parar as perdas. A gente precisa compreender como parar o sangramento e
parar o sangramento é diagnóstico
precoce, tratamento imediato, compreensão do suporte ventilatório antes da UTI”, declarou no discurso feito
durante a cerimônia.
O ministro interino reforçou a necessidade de procurar unidades de
saúde ao primeiro sintoma notado
pelo paciente. “Não está correto ﬁcar

em casa doente com sintomas até
passar mal com falta de ar. Isso não
funciona, não funcionou e deu no que
deu. Nós há dois meses já mudamos
esse protocolo”, indicou. Pazuello reforçou, ainda, que esse diagnóstico
pode ser feito de diversas maneira e
não somente pelo testes laboratoriais.
“Qualquer sintoma procure imediatamente um médico e esse médico tem
todo o poder soberano de diagnosticar, de forma clínica, clínica-epidemiológica, laboratorial, com exames de
imagens e testes”, ressaltou.

isso, não vai ﬁcar agravado, não agravando não vai precisar de UTI e o risco
de morrer aí é muito pequeno”, disse.
Pazuello reforçou que todos os dias a
pasta comandada por ele revê os protocolos de enfrentamento à covid-19
para procurar o que tem de melhor e
alterar aquilo que não está dando certo. “Não existe neste momento diferenças partidárias e ou ideológicas.
Nós somos todos brasileiros, combatendo dia a dia da melhor forma, nos
dedicando para que não haja mais
mortos no nosso país”, declarou.

Outras metodologias
Desde 24 de junho, o Ministério da
Saúde possibilitou que os casos da covid-19 sejam conﬁrmados também
por meio de outras metodologias
além do teste, por exemplo pelo critério clínico-imagem e pelo critério clínico.
Segundo o general, a partir do diagnóstico precoce e tratamento correto
o risco de morte diminui. “Brasileiro
que for diagnosticado pelo médico,
receba a prescrição dos medicamentos, tome os remédios e se trate. Com

Testagem
A Unidade de Apoio ao Diagnóstico
da covid-19 é uma iniciativa para dar
suporte aos Laboratórios Centrais de
Saúde Pública (LACEN). De acordo
com a Fiocruz, a unidade poder processar diariamente até 15 mil testes
moleculares, conhecidos como RTPCR, padrão ouro para diagnosticar a
covid-19. A estrutura e equipamentos
foram ﬁnanciados pelo programa Todos Pela Saúde, do Itaú Unibanco, e o
Ministério da Saúde custeará a operação.

Nove mil brasileiros
inscritos para vacina
A controversa ideia de infectar propositalmente pessoas com o coronavírus para acelerar os testes de uma
possível vacina vem ganhando força na comunidade cientíﬁca internacional e entre voluntários brasileiros. No
mês passado, a organização americana 1DaySooner, criada em abril para advogar pela realização desse tipo de
estudo, recebeu o apoio de mais de 150 cientistas, incluindo 15 ganhadores do Prêmio Nobel.
A entidade já registrou também a inscrição de 32 mil
voluntários de 140 países que se dizem dispostos a participar do teste. Ao jornal O Estado de S. Paulo, um representante da organização revelou que mais de 9 mil são
brasileiros – segundo maior contingente, após americanos, com 15 mil.
Especialistas críticos ao estudo destacam a implicação ética de expor voluntários a uma doença sem um
tratamento comprovadamente eﬁcaz. Mas os defensores do modelo dizem que ele poderia salvar milhares de
vidas ao antecipar a descoberta de uma vacina eﬁciente.
No estudo de desaﬁo humano, como esse tipo de teste é conhecido, voluntários recebem a vacina em teste
ou o placebo para, posteriormente, serem infectados
com o vírus, o que permitiria aos cientistas observar
mais rapidamente se o imunizante tem eﬁcácia.
Nos estudos tradicionais, a prova da eﬁcácia depende
do contato natural dos voluntários com o patógeno. Para isso, é necessário incluir um grande número de participantes e monitorá-los por meses ou anos para comparar os índices de infecção entre os que tomaram a vacina
e o grupo controlado.
O apoio de renomados acadêmicos à iniciativa veio
por carta aberta endereçada ao diretor dos Institutos
Nacionais de Saúde (NIH, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.
O documento foi elaborado pela organização
1DaySooner em conjunto com especialistas como o pediatra Stanley Plotkin, um dos maiores estudiosos em
vacina do mundo. A carta também foi assinada por Adrian Hill, diretor do Instituto Jenner, divisão da Universidade de Oxford responsável pelo desenvolvimento da
vacina contra a covid-19 que está sendo testada no Brasil.
Oxford aﬁrmou “não estar planejando” realizar estudos de desaﬁo humanos no momento por ter “extensos
ensaios clínicos internacionais para avaliar a vacina em
um cenário do mundo real”. Hill, porém, já declarou à
imprensa internacional que considera realizar esse tipo
de teste ainda este ano. A organização 1DaySooner diz
estar colaborando com o Instituto Jenner na elaboração
de protocolos.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) também não
descarta a realização de estudos de desaﬁo para a covid19. Em junho, um grupo consultor da entidade concluiu
relatório preliminar sobre a viabilidade, importância e
limitações desse tipo de pesquisa. No documento, a
OMS deﬁne regras que deveriam ser seguidas para minimizar os riscos, como o recrutamento de voluntários jovens e a administração de quantidade pequena de vírus.
O comitê de especialistas, porém, ﬁcou dividido sobre quando tais testes poderiam ser feitos. Metade acha
razoável realizá-los somente quando houver um medicamento eﬁcaz contra a covid. O restante defende que
os testes sejam iniciados imediatamente frente a emergência.
Regras
Os acadêmicos que assinaram a carta aberta defendem que tais pesquisas podem “acelerar o desenvolvimento de vacinas e salvar milhões de vidas, bem como
ajudar a resgatar economias”. Destacam ainda que os
protocolos devem minimizar ao máximo os riscos para
os voluntários.
Nesse caso, dizem, idealmente seriam aceitos participantes na faixa dos 20 aos 29 anos e com boas condições
de saúde. Eles seriam monitorados constantemente, ﬁcariam isolados em instalações próprias da pesquisa
para não espalhar o vírus e receberiam assistência médica precoce, caso desenvolvessem a doença.
“O risco de morte por covid para uma pessoa na faixa
dos 20 anos é de 1 em 4 mil. É semelhante a riscos que a
sociedade aceita, como o de doar um rim”, aﬁrmou ao
jornal O Estado de S. Paulo Abie Rohrig, diretor de comunicações da 1Day Sooner.
Professor e pesquisador de bioética da Universidade
Federal de Uberlândia, Alcino Eduardo Bonella é o único brasileiro que assinou a carta aberta apoiando os estudos de desaﬁo. “Se a gente aceita o risco de proﬁssionais de saúde e entregadores trabalharem na pandemia,
não tem sentido impedir o altruísmo de pessoas voluntárias totalmente esclarecidas”, defende.
Estudos de desaﬁo já foram realizados para outras
doenças, como cólera e malária, mas, naqueles casos,
havia tratamento para as enfermidades. Para Jorge Venâncio, coordenador da Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (Conep), órgão responsável por autorizar pesquisas com seres humanos no Brasil, diﬁcilmente um
estudo do tipo seria aprovado no País. “Acho fora de propósito, pois já há estudos de fase 3 sendo realizados, inclusive no Brasil e nos Estados Unidos, onde a incidência da doença é alta e, portanto, as pessoas estão expostas ao vírus naturalmente”, diz.
Ele destaca ainda que seguir voluntários por mais
tempo, conforme previsto nas pesquisas tradicionais, é
importante para observar se um produto em testes pode
causar eventos adversos tardios.
Presidente do Conselho de Ética da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Gabriel Oselka também
defende que a contribuição de um estudo como esse
não justiﬁca os riscos.

Nedilson Machado

E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

NEDILSON MACHADO
São Luís, terça-feira, 11 de agosto de 2020

Advogados, parabéns

Cinema e reﬂexão

Hoje, 11 de agosto, é celebrado o Dia do
Advogado, em referência às primeiras faculdades de direito no Brasil, criadas ainda por
Dom Pedro I. Como uma das proﬁssões mais
antigas do país, contando com cerca de dois
séculos, o Direito está passando por um momento intenso de transição e mudanças na
rotina de trabalho, em decorrência da pandemia da Covid-19. A todos os proﬁssionais
maranhenses, nossos parabéns.

O Looke, serviço brasileiro de streaming,
passa a hospedar em sua plataforma a mostra Cinema e Reﬂexão, projeto do Cine CPFL,
que está paralisado desde março em razão
da pandemia de coronavírus. A programação, disponível entre os dias 4 e 31 de agosto,
reúne ﬁlmes aclamados pela crítica, além de
dois debates com cineastas de longas apresentados na mostra. Link de acesso:
https://mostracinemaereﬂe xao.com.br/

Pra curtir
Hoje, a partir das 16h,
a TV UFMA promove
o curso de atualização em telejornalismo com o tema “Maiores erros e acertos
nas redações de TV”,
a ser ministrado pela
coordenadora de jornalismo da TV Band
Cidade, Daniela Bandeira.

No registro, Wellington Júnior
(Gestor de Produtos do CEAPE Brasil), Nathalia Costa (Coordenadora
do Projeto CEAPE Sanear) e Fernando Coelho (Gerente de Marketing CEAPE Brasil), juntos levando mais
qualidade de vida as famílias brasileiras. O CEAPE ﬁrmou parceria com
Water.org, organização americana e
sem ﬁns lucrativos, que é pioneira
em soluções sustentáveis inovadoras para a crise global de água e saneamento, para oferecer uma modalidade de crédito para atender famílias de baixa renda e empreendimentos de pequeno porte para a construção de banheiros, compra de caixa
d’água, bebedouros, a instalação de
fossas sépticas e outros serviços, por
meio do projeto ‘Sanear’.

O curso é inteiramente gratuito e ocorrerá
pela plataforma Google Meet. Para participar, basta acessar o
convite da videoconferência no dia e no
horário da atividade.

O desembargador do
Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA), Ricardo Duailibe, começa a semana recebendo
cumprimentos pela
nomeação como membro do Conselho Fiscal
da Associação Nacional de Desembargadores (ANDES). A nomeação foi feita pelo presidente da ANDES, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro (TJRJ), Marcelo Buhatem.

Em reuniões articuladas pelo Sebrae, instituições locais reuniram-se com técnicos
do Banco Mundial para
alinhamentos sobre a
versão Sub Nacional,
que coletará dados em
todas as capitais. Estudo deverá estar disponível no início de 2021.
Cristiane Corrêa, do
Sebrae (MA), comentou
que o estudo Banco
Mundial fornecerá um
diagnóstico preciso sobre a realidade do ambiente de negócios nas
capitais brasileiras.

Desaﬁo humano

Volta aos trilhos

Eleições e Ouvidoria

A possibilidade de contribuir com a ciência e
o desenvolvimento de uma vacina capaz de
conter a Covid-19 fez com que 9 mil brasileiros
se candidatassem ao estudo de desaﬁo humano
da organização americana 1DaySooner. Nele,
depois de receber uma candidata à imunização,
os voluntários são expostos deliberadamente ao
novo coronavírus para que os cientistas estudem a eﬁcácia e a segurança do medicamento
com mais rapidez. Criada em abril, a
1DaySooner já amealhou 32,6 mil voluntários
de 140 países.

O Trem de Passageiros da Estrada de Ferro
Carajás, que interliga os estados do Maranhão e
Pará percorrendo 23 municípios, volta a circular
a partir das próximo segunda-feira, 17. A compra de bilhetes já pode ser feita a partir de hoje,
dia 10. Para o retorno da operação, novos procedimentos serão adotados durante a compra de
passagens, embarque e viagem.
As medidas levam em consideração protocolos de saúde determinados pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) e pelos governos do
Maranhão e Pará.

A Ouvidoria do Ministério Público do Maranhão é um dos canais que a população pode utilizar para fazer denúncias em relação às eleições, embora a coordenação do processo eleitoral, inclusive a apuração das irregularidades, seja realizada pelo Ministério Público Federal, instituição ao qual o Ministério Público Eleitoral é
vinculado. De acordo com o promotor de justiça
eleitoral auxiliar Pablo Bogéa, depois de registradas, as denúncias são encaminhadas pela
Ouvidoria do MPMA aos promotores de justiça
eleitorais.

PROTESTO

A plataforma de streaming Netﬂix divulgou nesta segundafeira, 10, o trailer do
ﬁlme Quase uma
Rockstar, baseado no
livro de Matthew
Quick.
O longa, dirigido por
Brett Haley (Por Lugares Incríveis e Corações Batendo Algo), será lançado no
próximo dia 28.
Segundo o relatório
Conversion, consultoria especializada
em marketing e comércio eletrônico, o
e-commerce no Brasil alcançou, em julho, a marca de o terceiro melhor mês da
história com 1,29 bilhões de acessos.
Apenas maio deste
ano ﬁcando (auge da
pandemia e Dia das
Mães) e novembro de
2019, conhecido como o “natal do comércio eletrônico”,
por conta da Black
Friday, estão à frente
do último mês em
acessos.

Moradores interditam ponte São Francisco

M

oradores do bairro São
Francisco realizaram
um protesto na Ponte
São Francisco, em São
Luís, no fim da tarde desta segundafeira (10). Os dois sentidos da via foram interditados e um enorme engarrafamento tem se formado no local.
De acordo com as informações iniciais, os moradores estão protestando pois alegam que moram em palafitas e não foram contemplados com
os apartamentos do Residencial José
Chagas, localizado na Avenida Ferreira Gullar, no bairro da Ilhinha.
As 256 chaves foram entregues nos
dias 6 e 7 de agosto pela Secretaria das
Cidades e Desenvolvimento Urbano
(Secid), em parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF). O residencial é
destinado a famílias da Ilhinha, Portelinha e Vila Jumento.
Munidos de cartazes, pedaços de
madeira e pneus, os moradores inter-

ditaram os dois sentidos da via, o que
tem deixado o trânsito lento.
Segundo Cláudio, morador do bairro, diversas pessoas que moravam em
palafitas foram contempladas mas não
receberam os apartamentos,e alega
que pessoas que nunca moraram na
localidade receberam os imóveis.
“Essas pessoas estão aqui protestando para receber o direito delas, que
é a moradia. Muita gente foi contemplada mas quando chegou na hora ouviu que não tinham mais vagas. Tem
gente aqui no residencial que nunca
morou em palafita e agora tem um
apartamento, enquanto nós que sempre vivemos nessa situação não podemos agora nos mudar. Estamos aqui
lutando por nossos direitos”, afirmou.
A Redação de O Imparcial solicitou um posicionamento do governo
do Estado a respeito dos critérios de
entrega dos apartamentos no Residencial José Chagas
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MARIA DA PENHA

ESTRADA DE FERRO CARAJÁS

Trem de passageiros
com medidas de saúde

Homem é detido por
agredir companheira
em casa

Novos procedimentos foram adotados para proteger a saúde dos passageiros e
empregados durante a compra de passagens, embarque e viagem

O

Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Carajás, que
interliga os estados do Maranhão e Pará percorrendo
23 municípios, volta a circular a partir
do dia 17 de agosto, próxima segundafeira.

demiológica de cada região.
A compra de bilhetes agora deverá
ser feita prioritariamente pela internet ou nos pontos de passagens, que
funcionarão com horário de atendimento diferenciado. A venda de passagens nas estações estará suspensa,
inclusive durante o embarque. Os bilhetes devem ser adquiridos pela internet no site www.vale.com/tremdepassageiros.

Conﬁra as principais mudanças adotadas:

A compra de bilhetes já pode ser
feita a partir desta semana. Para o retorno da operação, novos procedimentos serão adotados durante a
compra de passagens, embarque e viagem. As medidas levam em consideração protocolos de saúde determinados pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) e pelos governos do Maranhão e Pará. Entre as mudanças
adotadas estão a redução na oferta
dos assentos, garantindo o espaçamento adequado entre os passageiros
e priorização da venda de passagens
pela internet.
A venda de passagens que antes era
feita com 60 dias de antecedência,
passa agora a ser feita com até 15 dias
de antecedência. Isto por conta da
possibilidade de ocorrerem novas regras municipais ou interestaduais de
transporte, a depender da curva epi-

• As passagens serão disponibilizadas
15 dias antes do período da viagem;
• O bilhete poderá ser adquirido pela
internet no site www.vale.com/tremdepassageiros ou nos postos de venda. Não haverá venda de bilhete nas
estações, inclusive durante o embarque;
• A venda de passagem durante a viagem permanece exclusiva para localidades sem posto de vendas (Mineirinho, Auzilândia, Altamira, Vila Pindaré, São Pedro da Água Branca e Itainópolis);
• O atendimento presencial nos postos de venda ocorrerá somente para
clientes com máscara e obedecendo
as sinalizações de distanciamento social;
• O horário de funcionamento dos
pontos de vendas: 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. E aos sábados, de
8h às 12h. Pesssoas do grupo de risco
terão horário exclusivo de atendimento: 8h às 9h;
• Durante o embarque, o acesso à estação poderá ser feito apenas pelo
passageiro com bilhete para o dia da

viagem. Parentes e amigos que não viajam no dia não poderão acessar. Passageiros com prioridade ou que necessitem de apoio para embarque poderão acessar com acompanhantes;
• O número de poltronas para venda
foi reduzido para garantir espaçamento entre passageiros;
• Nas estações e dentro do trem, será
obrigatório uso de máscara e o respeito ao distanciamento;
• Será feita aferição de temperatura
corporal antes do embarque. Caso seja detectada febre, o usuário será orientado a buscar atendimento médico
e não poderá acessar o trem;
• O serviço de alimentação terá a
anotação do pedido e a entrega diretamente na poltrona do passageiro.

Serviço:

SAULO DUAILIBE

Onde comprar passagens: pela internet no site www.vale.com/tremdepassageiros ou nos pontos de vendas
que funcionará das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. E aos sábados, de
8h às 12h. Pesssoas do grupo de risco
terão horário exclusivo de atendimento: 8h às 9h.
Em São Luís, na rua do Passeio, Galeria La Ravardierie, Sala 105, Centro,
São Luís (MA). Fone: (98) 3232-6049;
em Marabá, na BR 230, Folha 30 Q-15,
shopping Patio Marabá, Marabá (PA),
Fone: (94) 3322-2724; em Parauapebas – Rua F, 372 Lj 60, Cidade Nova,
Galeria Central, Parauapebas (PA).
Fone: (94) 3356-4077.
Os demais pontos de venda ao longo da ferrovia, podem ser consultados
ligando para 0800 285 7000.

SÃO LUÍS

O SUSPEITO AGREDIU A COMPANHEIRA E FOI DETIDO PELA PM

A Polícia Militar, através da viatura Maria da Penha realizou a captura de um homem suspeito de ter agredido
a companheira, na residência do casal, localizada no
bairro Boca da Mata, em Imperatriz, cidade localizada
cerca de 600 km da capital maranhense.
De acordo com informações policiais contidas em relatório, os PMs da viatura Maria da Penha estavam na
delegacia de polícia civil, fazendo a condução de um
suspeito em outra ocorrência, momento em que uma
mulher entrou e fez a denúncia revelando que foi agredida pelo companheiro.
A vítima apresentava escoriações na boca e ainda informou que foi agredida com socos na cabeça. Os policiais foram até o endereço da casa onde teria acontecido
as agressões.
O suspeito estava no local e não resistiu à prisão. De
acordo com a Lei nº 11.340 de 2006, a pena para o crime
de agressão à mulher tem pena de três meses a três anos
de detenção.
O homem foi detido e encaminhado para a delegacia,
onde está à disposição da justiça.

TENTATIVA DE ASSALTO

Confira as vagas de emprego abertas Garotode12anosésuspeitodeassalto
Serviços gerais – Ensino médio, experiência em higienização hospitalar. InteresMais uma semana começou e com ela sados devem encaminhar currículo para o
várias oportunidades de emprego para vo- e-mail: vagas.med@hotmail.com
Assistente administrativo – Ensino sucê que está precisando mudar de vida.
Por conta da pandemia do novo corona- perior cursando. Interessados devem encavírus, algumas empresas não estavam con- minhar currículo para o e-mail: pensare.retratando, mas agora diversas vagas já estão cursoshumanos@gmail.com
Bordador/bordadeira – Ensino médio
sendo oferecidas na capital maranhense e
esse é o momento de você tentar um em- completo, disponibilidade de horário, experiência na função.
prego melhor.
Interessados devem encaminhar curríEstágio em administração – Cursando a
para
o
e-mail:
partir do 3° período, ter conhecimento bá- culo
minhavaga15@gmail.com
sico de informática e excel.
Vendedora – Ensino médio completo,
Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: curriculos@lojascanti- disponibilidade de horário, experiência como vendedor.
nhodoce.com.br
Interessados devem encaminhar curríProgramador/ desenvolvedor de app –
para
o
e-mail:
Experiência comprovada. Interessados de- culo
vem encaminhar currículo para o e-mail: minhavaga15@gmail.com
Manicures/escovista/ auxiliar de cabeamericabrasilsul@hotmail.com
Instrutoras para extensão de cílios e leireiro – Interessados devem encaminhar
alongamentos de unhas – Dominar a área, currículo para o e-mail: studiodavillarididática para ensino, instagram proﬁssio- drs@gmail.com
Auxiliar de veterinário – Ensino técnico
nal. Interessados devem encaminhar currículo
para
o
e-mail:
classen.ma- ou superior, conhecimento intermediário
em pacote ofﬁce, disponibilidade de sekeup@gmail.com
Professor de música – Ministrar aulas gunda à sábado. Interessados devem encateóricas e práticas de música, acompanha minhar currículo para o e-mail:
recrutamentoma20@gmail.com
o desenvolvimento de alunos.
Vendedor – Interessados devem encaLicenciatura em música/educação musical ou pedagogia, dominar um instru- minhar currículo para o e-mail: lojasangelitos@outlook.com
mento harmônico.
Atendente de lavanderia – Experiência
Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: sec.dir.aracagy@maris- na área comprovada. Interessados devem
encaminhar currículo para o e-mail: joanta.edu.br
Professor de inglês – Fluência em inglês, dadarcgalvao@hotmail.com
Atendente – Experiência na área comdisponibilidade para participar de treinamento no período da tarde durante 3 se- provada. Interessados devem encaminhar
manas, ter experiência na área, disponibi- currículo para o e-mail: contato@costurarilidade para trabalhar aos sábados. Interes- aservicos.com
Fisioterapeuta – Experiência na área.
sados devem encaminhar currículo para o
e-mail:
coordenacaocohama@wi- Interessados devem encaminhar currículo
para o e-mail: fisiodaypinheiro@gmail.com
zardslz.com.br
Estoquista – Experiência comprovada
Analista departamento pessoal – Experiência para atuar na área de departamento como estoquista, experiência em loja de
roupas, conhecimento intermediário em
pessoal.
Interessados devem encaminhar currí- informática.
Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: administrativo@contaculo para o e-mail: vagasv98@gmail.com
bilab.com.br
LUCIANA GOMES

O GAROTO DE 12 ANOS TENTOU ASSALTAR UMA PESSOA USANDO UMA ARMA FALSA
Uma ação criminosa chamou a atenção
na cidade de Pinheiro, localizada na Baixada Maranhense. Um garoto de apenas
12 anos foi apreendido após ser suspeito
de uma tentativa de assalto a uma pessoa.
De acordo com informações, uma pessoa, que mora no bairro Fomento, teria sido abordada pelo garoto de 12 anos, que
sacou uma arma falsa e anunciou o assalto. A criança ainda estava acompanhada
de outra pessoa.
A vítima, após ter sofrido a tentativa de
assalto, procurou uma viatura da Polícia
Militar e informou que tinha o ato criminoso teria acontecido no momento que
estava conferindo uma quantia em dinheiro, na porta da casa de sua irmã, mo-

mento que a dupla o surpreendeu e o assaltou.
A vítima do assalto contou que o garoto
apontou uma arma para sua cabeça e ao
notar que a pistola era de falsa, conseguiu
imobilizar o garoto, com a ajuda de outros
populares que estavam próximo ao local
do crime.
Ao ver que a criança tinha sido imobilizada, o segundo suspeito fugiu em uma
moto. A guarnição da Policia Militar foi informada que o menino estava detido por
populares.
Ele foi conduzido para Delegacia Regional de Pinheiro para medidas cabíveis.
Na delegacia foi informado que o rapaz tinha apenas 12 anos. (S.D)
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Samartony Martins
E-mail: samartonymartins@gmail.com
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São Luís, terça-feira, 11 de agosto de 2020

COMEMORAÇÃO

PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Estátua de João Lisboa
passa por restauração

Sériefazhomenagemao
DiaMundialdoElefante

Imagem está localizada na praça que leva o nome do intelectual maranhense e que,
em conjunto com o Largo do Carmo, Rua de Nazaré e entorno estão sendo reformados

A

estátua de João Lisboa, localizada na praça que leva seu
nome, no Centro Histórico de
São Luís está sendo restaurada pela Prefeitura de São Luís. O restauro da imagem integra o pacote de
requaliﬁcação da Praça João Lisboa,
Largo do Carmo, Rua de Nazaré e entorno, em execução pela gestão do
prefeito Edivaldo Holanda Junior, por
meio do programa São Luís em Obras
e em parceria com o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Todos os monumentos
tradicionais do sítio arquitetônico –
que contempla ainda o busto do frei
Carlos Olearo e o tradicional relógio –
estão passando por restauração e serão devolvidos aos seus locais de origem com suas características recuperadas.
O prefeito Edivaldo Holanda Junior
destacou que restaurar os monumentos históricos é fundamental para preservar a memória da cidade. “O Centro de São Luís segue recebendo o
maior investimento dos últimos 30
anos. São grandes intervenções em
áreas históricas que, depois de prontas, vão dar ainda mais beleza e destaque à nossa história e cultura. Além de
recuperarmos o patrimônio arquitetônico estamos recuperando o patrimônio artístico, restaurando os
monumentos que ﬁcam nas áreas em
obras. Somente na área da Praça João
Lisboa, Largo do Carmo, Rua de Nazaré e entorno estamos recuperando
três monumentos tradicionais, preservando sua memória e valorizando
nosso patrimônio histórico”, enfatizou o gestor.

Amanhã (12), é comemorado o Dia Mundial do Elefante e o Nat Geo Wild propõe uma série de conteúdos
especiais que mostram a realidade dos elefantes e contribui para a conservação dessa espécie fascinante que
está em perigo de extinção. Para começar o especial de
programação a partir das 20h30, o Nat Geo Wild estreia o
documentário “Elefantes: Em Nome da Liberdade”.
Os resgates de elefantes na Tailândia são imprevisíveis e perigosos. É muito mais comum – e até mesmo
uma tradição ou negócio passado de geração em geração – caçá-los, vender suas peças no mercado negro e
treiná-los para serem usados como animais de serviço
ou entretenimento, principalmente como atração para
turistas. Após uma jornada em que ela realmente conhece a realidade dessa espécie, a atriz e diretora Ashley
Bell sabia que queria fazer alguma coisa. Bell e uma
equipe de resgate de elefantes, liderada pelo conservacionista Lek Chailer, embarcam em uma missão ousada
de mais de 720 quilômetros pela Tailândia para salvar e
libertar Noi Na, uma elefanta de 70 anos, parcialmente
cega, em um santuário. Ao longo de sua história, a produção expõe as condições às quais alguns elefantes
asiáticos estão sujeitos.
ESTÁTUA DO JORNALISTA JOÃO LISBOA FOI INSTALADA NO LOCAL HÁ 102 ANOS
ESTÁTUA DE JOÃO LISBOA
A estátua de João Lisboa foi instalada no local há 102 anos e agora passa
por um processo de restauração que
irá devolver suas características originais. O processo ocorre em três etapas. A primeira delas é a limpeza de
todo o monumento para retirar a sujeira orgânica – decorrente do acúmulo de fezes dos pombos que vivem na
região – e química – resultado do pro-

cesso de oxidação do bronze, metal do
qual é feita a estátua, a poeira e fuligem gerada pelo tráfego no entorno
entre outros. Nesta etapa é usado ácido acético e uma escova de bronze,
que removem os resíduos sem daniﬁcar a estátua. Após a conclusão da
limpeza será aplicada resina de poliuretano para evitar que a sujeira que se
acumulará novamente cause danos
ao monumento. Por ﬁm, será feita a
recuperação da base da estátua.

RestosmortaisforamtransferidosparaoLargodoCarmo

O BUSTO DO FREI CARLOS OLEARO E DO TRADICIONAL RELÓGIO QUE FICAVA NA PRAÇA TAMBÉM ESTÃO PASSANDO POR RESTAURAÇÃO
A estátua de João Lisboa foi instalada para comemorar o centenário do
poeta e jornalista, que ocorreu em
1912. Um ano antes, no dia 26 de abril
de 1911, os restos mortais de João Lisboa foram transferidos para o Largo
do Carmo, onde foram enterrados no
centro da praça, no lugar onde hoje
está a estátua. Desde então, o escritor
jaz no local. No entanto, apenas em
1918 o monumento foi inaugurado,
em 1º de janeiro, data que assinalava
os oitenta anos da publicação do primeiro número da Crônica Maranhense. A estátua foi feita pelo artista francês Jean Magrou toda em bronze e
com uma base de mármore e pelo tamanho e peso, está sendo restaurada
no próprio local onde está ﬁxada.
O local onde hoje está instalada a
estátua recebeu a denominação de
Praça João Lisboa em 1901 em homenagem ao escritor e jornalista maranhense que residiu nas proximidades.
Em 1911, o deputado e escritor Viriato
Correia, na sessão de 8 de abril, apresentou um projeto de lei ao Congresso
Legislativo do Estado do Maranhão,
autorizando o governo a abrir crédito
necessário para a construção de uma
estátua, em São Luís, em homenagem
ao jornalista. Em novembro de 2012, a
Academia Maranhense de Letras homenageou o monumento com uma
nova placa de identiﬁcação, colocada
na base da estátua na data que marca

o bicentenário de nascimento do escritor. João Francisco Lisboa, conhecido como O Maranhão, foi jornalista,
escritor, historiador e crítico político.
Integrou um grupo de destaque da literatura maranhense no século XIX,
“Os Atenienses”. É patrono das academias Maranhense e Brasileira de Letras. Ele nasceu no município de Pirapemas, em 22 de março de 1812 e
morreu aos 51 anos de idade no dia 26
de abril de 1863, em Lisboa, Portugal.
OUTROS MONUMENTOS
Além da estátua de João Lisboa, o
conjunto arquitetônico formado pela
Praça João Lisboa, Largo do Carmo,
Rua de Nazaré e entorno contam ainda com outros dois monumentos: o
busto do frei Carlos Olearo e do tradicional relógio. “A restauração dos monumentos que integram o conjunto
João Lisboa, Largo do Carmo e entorno é uma importante ação de valorização do nosso patrimônio por tratarse de importantes símbolos de nosso
município. Trata-se de uma obra com
grande signiﬁcado, o qual fazemos
questão de preservar”, aﬁrmou o presidente do por meio do Instituto Municipal da Paisagem Urbana (Impur),
Fábio Henrique Carvalho.
A restauração do busto do frei já foi
concluída. Para a restauração do monumento foram seguidos os mesmos
passos que estão sendo executados na

estátua de João Lisboa. O busto está
na sede da empresa e será recolocado
no Largo do Carmo quando do ﬁm das
obras de requaliﬁcação da área. O frei
Carlo da San Martino Olearo, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos da província religiosa da Lombardia, do norte da Itália, foi o primeiro superior regular da Missão do Maranhão, responsável pela catequização indígena no estado.
NOVO RELÓGIO
Está em fase de ﬁnalização a recuperação do tradicional relógio do Largo do Carmo. Já foram concluídos o
restauro dos quatro mostradores. Um
deles estava totalmente daniﬁcado e
foi praticamente refeito. Também já
foram recuperadas as quatro faces de
vidro, colocada nova iluminação em
LED e um sistema que garante o funcionamento do relógio por até 72 horas caso falte energia elétrica na região. A empresa responsável está
aguardando apenas a chegada do novo maquinário que vai garantir o funcionamento do relógio para que o
monumento possa ser reinstalado no
largo. O relógio original data de abril
de 1941, durante a gestão do prefeito
Pedro Neiva de Santana. Ao longo dos
anos chegou a passar por algumas intervenções, mas devido ao vandalismo estava sem funcionar há muitos
anos, chegando a ter peças roubadas.

Às 21h15 é a hora de “Quase Humanos: A Vida dos Elefantes”. Confrontados pelo fogo, fome, predadores e caçadores furtivos, três famílias de elefantes superam adversidades de formas que parecem quase humanas na
natureza. Este especial acompanhará as jornadas das
manadas de elefantes no Quênia, Índia e Mali enquanto
eles migram rumo a comida e segurança, usando o conhecimento dividido ao longo de gerações. Ao olhar para as mentes dos elefantes, vemos que suas habilidades
únicas de se comunicar, educar e simpatizar, os fornecem as características necessárias para sobreviver. Ainda assim, apesar da força e inteligência destas criaturas
majestosas, os seres humanos estão fazendo com que as
populações de elefantes diminuam em todo o mundo.
Às 22h o canal exibe “Elefante Rainha”. Após a trágica
morte de sua mãe, a velha matriarca, Mensah agora deve levar seu pequeno ﬁlhote e o rebanho para algum lugar seguro. Esta jornada épica irá levá-los através do deserto árido, por pântanos de lama e por um vale de tempestades de poeira e além dos leões que guardam os
portões de um reino proibido, até suas áreas de alimentação antigas. Mensah é sua última esperança, e como a
nova matriarca, ela deve liderar a marcha dos elefantes.

Às 22h45 é a hora de um episódio especial de “Sri Lanka: Um Mundo de Extremos”. Enquanto o ﬁlhote de elefante Loka navega entre os gigantes, ele precisa aprender algumas lições cruciais sobre a vida – amamentando, nadando e controlando seu tronco desajeitado, tudo
sob o olhar atento de sua família. Este é um lugar ideal
para um jovem elefante crescer, mas quando a seca atinge o parque, a mãe de Loka é forçada a levá-lo a uma jornada perigosa em busca de comida fresca.
O especial encerra às 23h30 com a exibição de “Mente
de Elefante”. A história começa com uma descoberta
acidental. Enquanto um time de cientistas luta para
descobrir quantos elefantes ainda restam na África, eles
descobrem um intrigante novo comportamento. Para
sobreviver, os elefantes estão aprendendo. Eles estão
claramente colaborando e passando informação entre
si. O elefante africano é muito mais inteligente do que
nós imaginávamos. Então uma animadora e especialmente conduzida pesquisa revela capacidades ainda
mais surpreendentes
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Ministério Público cobra
posicionamento da SES
sobre volta às aulas no MA
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Promotores de justiça das áreas de Saúde, Educação e Proteção ao Idoso e à Pessoa com
Deficiência encaminharam, na última sexta-feira, 7, ofício conjunto à Secretaria de Estado da Saúde
do Maranhão (SES/MA) solicitando um pronunciamento sobre a volta às aulas presenciais.
No ofício, o MPMA pede que, no prazo de cinco dias, o Centro de Operações de Emergências em
Saúde Pública (COE Covid 19) e a Comissão de Infectologia da SES/MA detalhem critérios sanitários
que devem viabilizar a retomada segura das aulas presenciais nas instituições de ensino, públicas e
privadas, em território maranhense.
Caso seja possível a retomada responsável das atividades educacionais presencialmente, deve ser
formulado um protocolo sanitário uniforme único, que contemple todas as instituições de ensino do
estado, públicas e privadas, e seja aplicável aos alunos da educação especial.
O ofício é resultado de uma reunião virtual promovida pelos Centros de Apoio Operacionais (CAOps)
Saúde, Educação e de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência com representantes da
Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão. Participaram da reunião os coordenadores dos CAOps

Saúde, Ilma de Paiva Pereira; da Educação, Eduardo Borges Oliveira; de Proteção ao Idoso e à
Pessoa com Deficiência, Gabriele Gadelha, além dos promotores de justiça Glória Mafra, Paulo
Avelar, Thiago Oliveira Pires, Paula Cortez e Sandra Pontes e representantes da COE Covid 19 e da
Comissão de Infectologia.

MP pede informações a SES sobre retorno das
aulas presenciais
Publicado em 10 de agosto de 2020

Promotores de justiça das áreas de Saúde, Educação e Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência encaminharam, na
última sexta-feira, 7, ofício conjunto à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão (SES/MA) solicitando um
pronunciamento sobre a volta às aulas presenciais.
No ofício, o MPMA pede que, no prazo de cinco dias, o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE
Covid 19) e a Comissão de Infectologia da SES/MA detalhem critérios sanitários que devem viabilizar a retomada segura
das aulas presenciais nas instituições de ensino, públicas e privadas, em território maranhense.
Caso seja possível a retomada responsável das atividades educacionais presencialmente, deve ser formulado um
protocolo sanitário uniforme único, que contemple todas as instituições de ensino do estado, públicas e privadas, e seja
aplicável aos alunos da educação especial.
O ofício é resultado de uma reunião virtual promovida pelos Centros de Apoio Operacionais (CAOps) Saúde, Educação e
de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência com representantes da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão.
Participaram da reunião os coordenadores dos CAOps Saúde, Ilma de Paiva Pereira; da Educação, Eduardo Borges
Oliveira; de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência, Gabriele Gadelha, além dos promotores de justiça Glória
Mafra, Paulo Avelar, Thiago Oliveira Pires, Paula Cortez e Sandra Pontes e representantes da COE Covid 19 e da
Comissão de Infectologia.

MPMA pede pronunciamento da SES sobre volta às aulas
presenciais
Por Daniel Matos • segunda-feira, 10 de agosto de 2020
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comentário

Retomada das aulas no Maranhão ainda é cercada de dúvidas e receios

Promotores de justiça das áreas de Saúde, Educação e Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência
encaminharam, na última sexta-feira, 7, ofício conjunto à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão (SES/MA)
solicitando um pronunciamento sobre a volta às aulas presenciais.
No ofício, o MPMA pede que, no prazo de cinco dias, o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública
(COE Covid 19) e a Comissão de Infectologia da SES/MA detalhem critérios sanitários que devem viabilizar a
retomada segura das aulas presenciais nas instituições de ensino, públicas e privadas, em território maranhense.
Caso seja possível a retomada responsável das atividades educacionais presencialmente, deve ser formulado um
protocolo sanitário uniforme único, que contemple todas as instituições de ensino do estado, públicas e privadas, e
seja aplicável aos alunos da educação especial.
O ofício é resultado de uma reunião virtual promovida pelos Centros de Apoio Operacionais (CAOps) Saúde,
Educação e de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência com representantes da Secretaria de Estado da
Saúde do Maranhão. Participaram da reunião os coordenadores dos CAOps Saúde, Ilma de Paiva Pereira; da
Educação, Eduardo Borges Oliveira; de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência, Gabriele Gadelha, além dos
promotores de justiça Glória Mafra, Paulo Avelar, Thiago Oliveira Pires, Paula Cortez e Sandra Pontes e
representantes da COE Covid 19 e da Comissão de Infectologia.
Fonte: Ministério Público do Maranhão

Ouvidoria do MPMA é um dos canais para o
recebimento de denúncias relativas às
eleições
21:20:00 FERNANDO MELO ELEIÇÕES 2020 FAÇA UM COMENTÁRIO

A OuvidoriadoMinistérioPúblicodoMaranhãoé um dos canais que apopulaçãopode utilizarparafazerdenúncias em relaçãoàs eleições, emboraacoordenaçãodoprocessoeleitoral, inclusive aapuração
das irregularidades, sejarealizadapeloMinistérioPúblicoFederal, instituiçãoaoqualoMinistérioPúblicoEleitoralé vinculado.
De acordocom opromotorde justiçaeleitoralauxiliarPabloBogéa, depois de registradas, as denúncias
sãoencaminhadas pelaOuvidoriadoMPMA aos promotores de justiçaeleitorais. “Após orecebimento
das demandas, verificamos se adenúnciaouirregularidade é realmente relativaàs eleições. Muitas vezes,
as reclamações sãoreferentes aatos de improbidade administrativaouaoutras áreas comoadoMeio
Ambiente”, esclarece.
O promotoreleitoralressalta, ainda, que amaioriadas denúncias encaminhadas ouregistradas pelapopulaçãoé relativaàpropagandaeleitoralantecipadae aoabusode podereconômico.
Promotores de justiça, que integram oquadrodoMinistérioPúblicoEleitoral, também dividem as
atribuições sobre questões relativas aos pleitos municipais, estaduais e arespeitodaeleiçãopresidencial.
Paradenunciarqualquerirregularidade relativaaoprocessoeleitoral, que firaaLei das Eleições (Lei n°
9.504, de 30 de setembrode 1997), ocidadãopode ligarparaonúmerodaOuvidoriadoMPMA (0800
098 1600), ouentrarem contatocom as Ouvidorias das instituições que dividem as responsabilidades sobre oprocessoeleitoral, comoMPF e TribunalRegionalEleitoral.
Vale lembrarque nopróximodia16 de agostopassaaserpermitidaapropagandaeleitoral, incluindopelainternet.

MP cobra SES por volta às aulas presenciais no
Maranhão
Publicado em 10 de agosto de 2020 por gilbertoleda
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Promotores de justiça das áreas de Saúde, Educação e Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência encaminharam, na
sexta-feira (7), ofício conjunto à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão (SES/MA) solicitando um pronunciamento
sobre a volta às aulas presenciais.
No ofício, o MPMA pede que, no prazo de cinco dias, o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE
Covid 19) e a Comissão de Infectologia da SES/MA detalhem critérios sanitários que devem viabilizar a retomada segura
das aulas presenciais nas instituições de ensino, públicas e privadas, em território maranhense.
Caso seja possível a retomada responsável das atividades educacionais presencialmente, deve ser formulado um protocolo
sanitário uniforme único, que contemple todas as instituições de ensino do estado, públicas e privadas, e seja aplicável aos
alunos da educação especial.
O ofício é resultado de uma reunião virtual promovida pelos Centros de Apoio Operacionais (CAOps) Saúde, Educação e de
Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência com representantes da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão.
Participaram da reunião os coordenadores dos CAOps Saúde, Ilma de Paiva Pereira; da Educação, Eduardo Borges
Oliveira; de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência, Gabriele Gadelha, além dos promotores de justiça Glória Mafra,
Paulo Avelar, Thiago Oliveira Pires, Paula Cortez e Sandra Pontes e representantes da COE Covid 19 e da Comissão de
Infectologia.

MP pede explicações a SES sobre
retorno das aulas presenciais
por Jorge Aragão
10 ago 2020

Promotores de justiça das áreas de Saúde, Educação e Proteção ao Idoso e à Pessoa
com Deficiência encaminharam, na última sexta-feira, 7, ofício conjunto à Secretaria de
Estado da Saúde do Maranhão (SES/MA) solicitando um pronunciamento sobre a volta às
aulas presenciais.
No ofício, o MPMA pede que, no prazo de cinco dias, o Centro de Operações de
Emergências em Saúde Pública (COE Covid 19) e a Comissão de Infectologia da SES/MA
detalhem critérios sanitários que devem viabilizar a retomada segura das aulas
presenciais nas instituições de ensino, públicas e privadas, em território maranhense.
Caso seja possível a retomada responsável das atividades educacionais presencialmente,
deve ser formulado um protocolo sanitário uniforme único, que contemple todas as
instituições de ensino do estado, públicas e privadas, e seja aplicável aos alunos da
educação especial.

O ofício é resultado de uma reunião virtual promovida pelos Centros de Apoio
Operacionais (CAOps) Saúde, Educação e de Proteção ao Idoso e à Pessoa com
Deficiência com representantes da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão.
Participaram da reunião os coordenadores dos CAOps Saúde, Ilma de Paiva Pereira; da
Educação, Eduardo Borges Oliveira; de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência,
Gabriele Gadelha, além dos promotores de justiça Glória Mafra, Paulo Avelar, Thiago
Oliveira Pires, Paula Cortez e Sandra Pontes e representantes da COE Covid 19 e da
Comissão de Infectologia.

PODER

Dom Bosco suspende aulas
após caso positivo de
Covid-19
10/08/2020 08h30
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Neste domingo (9), o Colégio Dom Bosco comunicou aos pais que uma colaboradora da instituição
testou positivo para Covid-19. Por isso, as aulas presenciais foram suspensas nos últimos anos do
Ensino Médio e do Ensino Fundamental.
As aulas que ocorreriam nesta segunda (10) serão pela internet. A instituição não informou uma data
para o retorno das aulas presenciais, mas disse que enviará um novo cronograma. No caso das
outras turmas de Educação Infantil e Fundamental, o colégio informou que manterá o cronograma de
retomada das aulas presenciais.
Em nota, a instituição disse que segue rigorosamente um protocolo de saúde elaborado por uma
médica infectologista, ‘totalmente em sintonia com as recomendações da Organização Mundial de
Saúde e do Protocolo Estadual de Saúde’. O Dom Bosco declarou ainda o caso envolvendo a
colaboradora foi isolado e que alterou apenas o cronograma das turmas de Ensino Médio e do Ensino
Fundamental Anos Finais.
No dia 2 de agosto, o Colégio Batista já havia adiado o retorno das aulas presenciais da 3ª série do
Ensino Médio porque um professor testou positivo para a Covid-19. Segundo a instituição, ele estava
assintomático e foi afastado das atividades presenciais por 14 dias.

PODER

PGJ abre inquérito criminal
contra prefeito de Tutóia
10/08/2020 10h04 - Atualizado em 10/08/2020 10h04
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A Procuradoria Geral de Justiça instaurou um Procedimento Investigatório Criminal – PIC para apurar
indícios de irregularidades na gestão do prefeito de Tutóia, Romildo Damasceno Soares.
A investigação está a cargo do promotor de Justiça, Pedro Lino Silva Curvelo, designado pelo
procurador-geral, Eduardo Nicolau, para cuidar do caso.
Segundo informações obtida pelo Blog do Neto Ferreira, Romildo está sendo investigado desde o ano
passado quando foi denunciado ao Ministério Público por atos de improbidade administrativa.
O processo iniciou com a abertura de uma Notícia de Fato, que em seguida foi convertida para o PIC,
devido a gravidade dos fatos.
A PGJ tem 90 dias para concluir a investigação.

Ouvidoria do MPMA é um dos canais para o recebimento de
denúncias relativas às eleições
11 de agosto de 2020 at 00:20
Nenhum comentário
Fuxico do Sertão

A Ouvidoria do Ministério Público do Maranhão é um dos canais que a população pode
utilizar para fazer denúncias em relação às eleições, embora a coordenação do processo
eleitoral, inclusive a apuração das irregularidades, seja realizada pelo Ministério Público
Federal, instituição ao qual o Ministério Público Eleitoral é vinculado.
De acordo com o promotor de justiça eleitoral auxiliar Pablo Bogéa, depois de registradas, as denúncias são encaminhadas pela Ouvidoria do MPMA aos promotores de justiça eleitorais. “Após o recebimento das demandas, verificamos se a denúncia ou irregularidade é realmente relativa às eleições. Muitas vezes, as reclamações são referentes a
atos de improbidade administrativa ou a outras áreas como a do Meio Ambiente”, esclarece.
O promotor eleitoral ressalta, ainda, que a maioria das denúncias encaminhadas ou registradas pela população é relativa à propaganda eleitoral antecipada e ao abuso de poder econômico.
Promotores de justiça, que integram o quadro do Ministério Público Eleitoral, também dividem as atribuições sobre questões relativas aos pleitos municipais, estaduais e a respeito da eleição presidencial.
Para denunciar qualquer irregularidade relativa ao processo eleitoral, que fira a Lei das
Eleições (Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997), o cidadão pode ligar para o número
da Ouvidoria do MPMA (0800 098 1600), ou entrar em contato com as Ouvidorias das
instituições que dividem as responsabilidades sobre o processo eleitoral, como MPF e
Tribunal Regional Eleitoral.
Vale lembrar que no próximo dia 16 de agosto passa a ser permitida a propaganda eleitoral, incluindo pela internet.
Redação: CCOM-MPMA

Promotores de Justiça promovidos tomam posse
Publicado em 10 de agosto de 2020 às 13:30 | Comentar
7

Procurador-geral deu posse a Promotores de Justiça promovidos

A Procuradoria Geral de Justiça deu posse, nesta segunda-feira (10), a dois promotores promovidos na
sessão do Conselho Superior do Ministério Público do Maranhão do último dia 7.
Foram empossados o promotor de Justiça Tibério Augusto Lima de Melo, promovido, pelo critério de
merecimento, da comarca de Monção para a 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Imperatriz; e o
promotor de justiça Francisco Hélio Porto Carvalho, promovido, pelo critério de antiguidade, da
comarca de Santo Antônio dos Lopes para a Promotoria de Justiça de Maracaçumé.
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, destacou a competência dos promotores de justiça
promovidos e desejou sucesso em seus novos desafios. O chefe do MPMA também agradeceu o
empenho de ambos em suas funções. “Sei de todo o envolvimento deles com o Ministério Público e a
causa dos hipossuficientes. Fico muito feliz em assinar essas promoções porque são dois excelentes
promotores de Justiça”, disse o PGJ.
O promotor Tibério Augusto Lima de Melo afirmou ser um momento muito gratificante receber novos
desafios na comarca de Imperatriz, onde atuará na 5ª Promotoria de Justiça Criminal. “Com a
experiência e conhecimento que adquiri, espero continuar contribuindo para tornar a sociedade
mais justa e segura”, concluiu.

Segundo o promotor de Justiça Francisco Hélio Porto Carvalho, que assume a Promotoria de
Maracaçumé, o Ministério Público é um agente importante na transformação social. “Fico feliz em dar
nossa contribuição e fazer parte desse trabalho que é feito pela instituição”, afirmou.

PGR questiona no STF foro especial a delegados,
procuradores, defensores e auditores no Maranhão
Por Daniel Matos • segunda-feira, 10 de agosto de 2020

0

comentário

Nas ADIs, Augusto Aras alega que leis violam a Constituição Federal, que prevê que esses agentes públicos sejam
processados e julgados na Justiça de primeiro grau
O procurador-geral da República, Augusto Aras, ajuizou no Supremo Tribunal
Federal (STF) 17 ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) contra
dispositivos das Constituições estaduais do Maranhão e de outras 16 unidades
da federação que atribuem foro por prerrogativa de função a autoridades que não
são listadas na Constituição Federal, como defensores públicos, delegados,
procuradores, auditores militares, presidentes de entidades estaduais e reitores.
Aras argumenta que a Constituição estabelece o foro especial para presidente e
o vice-presidente da República, deputados federais e senadores, ministros do
STF, dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União (TCU),
procurador-geral da República, ministros de Estado, advogado-geral da União,
comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, chefes de missão
Procurador-geral Augusto Aras
diplomática de caráter permanente, governadores, magistrados, conselheiros dos
Tribunais de Contas, membros do Ministério Público e prefeitos. Essas
autoridades são a referência para que as constituições estaduais indiquem os seus equivalentes.
Segundo o procurador-geral, os estados não podem inovar nessa área, pois a União tem a competência exclusiva
para legislar sobre Direito Processual. A seu ver, as constituições estaduais, ao prever o foro por prerrogativa de
função a ocupantes de cargos que não constam da Constituição Federal, violam o princípio da isonomia, pois
atribuem tratamento desigual, pois todos os servidores públicos, quando não qualificados como agentes políticos,
são processados e julgados no primeiro grau de jurisdição.
ADIs
As ações ajuizadas são as seguintes: ADIs 6501 (Pará), 6502 (Pernambuco); 6504 (Piauí); 6505 (Rio de Janeiro);
6506 (Mato Grosso); 6507 (Mato Grosso do Sul); 6508 (Rondônia); 6509 (Maranhão); 6510 (Minas Gerais); 6511
(Roraima); 6512 (Goiás); 6513 (Bahia); 6514 (Ceará); 6515 (Amazonas); 6516 (Alagoas); 6517 (São Paulo); e 6518
(Acre).
Os ministros Celso de Mello, relator das ADIs 6505, 6506, 6507 e 6509, e Edson Fachin, relator das ADIs 6512 e
6513, adotaram o rito previsto no artigo 12 da Lei 9.868/1999, que autoriza o julgamento da ação diretamente pelo
Plenário, sem a necessidade de análise prévia do pedido de liminar.
Fonte: Supremo Tribunal Federal (STF)

Geral

IMPERATRIZ – MPMA visita projeto de doação de
leite materno
10 de agosto de 2020

omaranhense

0 comentários

Membros do Ministério Público do Maranhão visitaram nesta sexta, 7, o Hospital Regional Materno Infantil de
Imperatriz (HRMI) por conta da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que acontece sempre na primeira semana de
agosto e incentiva a amamentação como forma de alimentação exclusiva da criança até o 6º mês de vida.
A visita foi feita pelo promotores de justiça Domingos Eduardo da Silva (titular da 9ª Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa da Infância, Juventude e Educação) e Thiago Oliveira Costa Pires (da 5ª Promotoria
Especializada na Defesa da Saúde).
A enfermeira Lívia Fernanda, do banco de leite do HRMI, esclareceu que a doação de leite materno pode ser realizada
por qualquer mãe que produza mais leite do que a necessidade de alimentar do filho. No entanto, ela lamenta que a
doação só atenda cerca de 50% do necessário para alimentar as crianças internadas nas 63 Unidades de Terapia
Intensiva, que têm a ocupação total na maior parte do tempo.
“Para se tornar doadora do banco de leite, a mãe lactante pode entrar em contato com o número 3525-4518. O projeto se
encarrega de buscar o leite na casa da doadora, além de orientar sobre os procedimentos a serem adotados”, informou a
enfermeira.
O promotor de justiça Domingos Eduardo da Silva disse que ficou entusiasmado com o trabalho feito no HMI. “O
Ministério Público do Maranhão está apoiando esta campanha da amamentação não só neste mês de agosto, mas no
decorrer de todos os anos, realizando parcerias para ajudar o projeto”, destacou.
Já o promotor Thiago Oliveira Costa Pires ressaltou a importância do apoio ao programa: “Esta é uma iniciativa que
visa garantir esse alimento, que é rico e imprescindível para o desenvolvimento das crianças. Por isso, a necessidade de
ser incentivado, para que mais pessoas possam colaborar com o projeto”, ressaltou.
Doação de Frascos
Além do incentivo à amamentação, em Imperatriz também há uma campanha de doação de frascos para fazer a coleta
do leite. Os potes devem ser de vidro com tampa de plástico e capacidade mínima de 100ml, preferencialmente os
frascos de café solúvel. A doação pode ser feita no Hospital Regional Materno Infantil nas Unidades Básicas de Saúde
do Bairro Nova Imperatriz, Vila Nova, Boca da Mata, Santa Rita e Maria Aragão.
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Maranhão registra recorde histórico com
mais de 4 mil empresas abertas em julho
INFORME JP – PÁG. 3

Gilmar manda
ao plenário do
STF discussão
sobre reeleição
ao comando da
Câmara e Senado
PÁG. 12

Gastão confiante
na aprovação
do Novo Marco
das Ferrovias
para avançar
projetos do MA
PÁG. 3

MOB regulariza
mais de 1.300
operadores
do sistema
intermunicipal
de transporte
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benefícios
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PÁG. 9

* Por ser uma questão de saúde
pública, entidade diz ser necessária
orientação prévia da Comissão de
Infectologistas do Estado

GILSON FERREIRA

ASSOCIAÇÃO SUGERE QUE RETORNO
DAS AULAS SEJA DEBATIDO ENTRE
PAIS DE ALUNOS E AS ESCOLAS
* Dois colégios particulares
suspenderam as aulas presenciais,
após funcionários testarem positivo
para o novo coronavírus
Por meio de decreto, o governador Flávio Dino autorizou o retorno das aulas presenciais
nas escolas particulares, em todo o Maranhão. Porém, adiamentos no retorno, reuniões na
esfera judicial, e discordância entre associação de pais e sindicato dos colégios marcam
este debate. Há dois dias, o Colégio Dom Bosco comunicou aos pais que uma colaboradora
da instituição testou positivou para a Covid-19. Devido a isso, as aulas presenciais foram
suspensas nos últimos anos do Ensino Médio e do Ensino Fundamental; mas, no caso das
outras turmas de Educação Infantil e Fundamental, o colégio mantém o cronograma de
retomada das aulas presenciais. A Associação de Pais e Alunos de Instituições de Ensino
do Estado do Maranhão (Aspa-MA) condenou a atitude do Dom Bosco. PÁG. 5

Edivaldo
entrega
conjunto de
oito praças
no Vinhais
O prefeito Edivaldo Holanda Junior
entregou um conjunto de oito praças
no Vinhais; sete delas ao longo da
Rua do Arame e outra em frente ao
Centro de Referência de Assistência
Social (Cras) da área. PÁG. 9

Colégio Dom Bosco suspendeu o retorno das aulas após funcionária testar positivo para a
Covid-19

MAURÍCIO ALEXANDRE

Mesmo com pandemia,
Bombeiros mantêm
esforços para controlar
queimadas
Em entrevista exclusiva, o comandante geral
do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão
(CBMMA), coronel Célio Roberto de Araújo, fala
sobre o trabalho de combate às queimadas.

PÁG. 11

Edivaldo e equipe entregaram sábado o conjunto de praças construídas por meio
do programa São Luís em Obras.

Polícia Civil prende
integrantes de quadrilha
de assalto a banco
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Associação sugere que retorno
das aulas seja debatido entre
pais de alunos e as escolas
Por ser uma questão de saúde pública,
entidade diz ser necessária orientação prévia
da Comissão de Infectologistas do Estado

Dois colégios particulares suspenderam as
aulas presenciais, após funcionários testarem
positivo para o novo coronavírus
GILSON FERREIRA

LUCIENE VIEIRA

Por meio de decreto, o governador
Flávio Dino autorizou o retorno
das aulas presenciais nas escolas
particulares, em todo o Maranhão.
Porém, adiamentos no retorno,
reuniões na esfera judicial, e
discordância entre associação
de pais e sindicato dos colégios
marcam este debate. Há dois dias,
o Colégio Dom Bosco comunicou
aos pais que uma colaboradora da
instituição testou positivou para a
Covid-19. Devido a isso, as aulas
presenciais foram suspensas nos
últimos anos do Ensino Médio
e do Ensino Fundamental; mas,
no caso das outras turmas de
Educação Infantil e Fundamental,
o colégio mantém o cronograma
de retomada das aulas presenciais.
A Associação de Pais e Alunos
de Instituições de Ensino do
Estado do Maranhão (Aspa-MA)
condenou a atitude do Dom
Bosco.
“A decisão pelo reinicio das aulas
deveria surgir de um debate entre
os pais de alunos e as escolas. Isso
é questão de saúde, estamos no
meio da pandemia de Covid-19,
logo, precisamos de orientações
prévias por parte da Comissão
de Infectologistas do governo do
Estado. A forma como a retomada
das aulas presenciais foi feita, não
é aceitável pela Aspa”, disse o
presidente da Associação de Pais e
Alunos de Instituições de Ensino
do Estado do Maranhão, Marcelo
Freitas.
Por meio de nota, o Dom
Bosco informou que segue
rigorosamente um protocolo de
saúde elaborado por uma médica
infectologista, ‘totalmente em
sintonia com as recomendações da
Organização Mundial de Saúde e
do Protocolo Estadual de Saúde’.
O Dom Bosco declarou ainda que
o caso envolvendo a colaboradora
foi isolado, e que por isso a
instituição alterou apenas o
cronograma das turmas de Ensino
Médio e do Ensino Fundamental
Anos Finais.

OUTRAS ESCOLAS
O Colégio Batista disse à
imprensa que, no domingo (2),
a instituição ficou sabendo do
caso de um professor que havia
realizado um teste rápido para o
novo coronavírus no mês de maio,
cujo resultado foi positivo. Devido
a isso, a escola adiou o retorno
das aulas presenciais do dia 3
deste mês para essa segunda-feira
(10). E, nesse intervalo, o Colégio
Batista, por motivos de segurança,
realizou um teste sorológico neste

www.diariodopoder.com.br
Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“É por conta disso que a taxa de juros está tão baixa”

Economista Delfim Netto criticando a ideia de jerico de eliminar o Teto de Gastos

Centrão nega ‘compromisso’ para derrubar veto
O deputado Arthur Lira (PP-AL), líder do PP e do “centrão”, negou nesta
segunda (10) compromisso de participar da articulação para derrubar o
veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de
pagamentos, caso a proposta de reforma tributária do governo não chegue
ao Congresso esta semana. O “compromisso” foi informado pelo relator do
projeto vetado, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP).

Lorota desfeita

Onda de demissões

Arthur Lira desfez em uma frase
curta – “Não fiz esse compromisso”
- a lorota contada por Orlando Silva
em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Orlando Silva diz que se o veto não
for derrubado ainda em agosto, já
no mês de setembro será deflagrada
uma “onda de demissões” no País.

Estímulo ao emprego

Desoneração geral

A desoneração da folha, marcada
para acabar em 31 de dezembro
próximo, beneficia os 17 setores que
mais empregam no Brasil.

O governo promete incluir a
extensão da desoneração para todos
os setores na reforma tributária, mas
impõe medidas compensadoras.

‘Dois pesos, duas medidas’ para Lula e Temer

Colégio Dom Bosco suspendeu o retorno das aulas após funcionária testar positivo para a Covid-19
professor; o resultado foi que
ele já havia criado anticorpos. A
escola informou também que as
aulas estão funcionando com a
capacidade de somente 50% dos
alunos por turma.
Na Escola Crescimento, as
aulas seguiriam normais. A
instituição adotou uma medida
na qual os alunos podem optar
em acompanhar as aulas de
forma presencial ou online. Já
o Colégio Literato retornou de
forma híbrida. Os alunos do
Ensino Fundamental e Ensino
Médio passam uma semana com
aulas presenciais e outra semana
com aulas online, onde também
podem optar por assistirem
aulas totalmente online. Para
a Educação Infantil, a escola
dividiu cada turma em dois
grupos, intercalando os dias de
aula para cada grupo, podendo
também ser acompanhada
inteiramente online.
À imprensa, o Colégio Educallis
informou que ainda não retornou
com as aulas presenciais e, por
enquanto, não emitiu nenhum
comunicado oficial sobre o
retorno, mas que planeja voltar
na próxima segunda-feira (17), de
forma gradual, começando pelo
3º ano do Ensino Médio. A escola
Maple Bear São Luís voltou com
as aulas presenciais na segundafeira (3). Os alunos da Educação
Infantil têm aulas todos os dias
com horário reduzido e o Ensino
Fundamental está com aulas de
forma híbrida, uma semana com
aula presencial e outra semana
com aula online.

Íntegra da nota do
Colégio Dom Bosco
Vimos informar que uma
colaboradora do Ensino Médio
foi testada positivo para a
Covid-19. A aplicação do
Protocolo de Saúde do Grupo
Dom Bosco, documento
alinhado com os Protocolos
da Organização Mundial de
Saúde, Protocolo Estadual
de Saúde e com a consultoria
especializada de Médica
Infectologista estabeleceu a
suspensão das aulas presenciais
do Ensino Médio e do Ensino
Fundamental Anos Finais a
contar de segunda-feira (10).
Enviaremos, posteriormente,
o novo cronograma de
retorno presencial desses
dois segmentos. Reforçamos
nosso compromisso principal
de transparência, visando
garantir a saúde e a integridade
dos alunos e colaboradores

Cláudio
Humberto

e informamos que todas as
medidas de segurança foram
tomadas para bloquear o foco
de contágio. As pessoas que
tiveram contato próximo
serão testadas e também
permanecerão afastadas por 14
dias.
Informamos, finalmente,
que as aulas remotas
de todos os segmentos
continuarão normalmente e
que o cronograma de retorno
presencial da Educação Infantil
e Fundamental Anos Iniciais
permanece como divulgado
anteriormente.
Em caso de dúvida, entre em
contato com a Coordenadora
do segmento e/ou ligue para
nossos canais de atendimento.
Continuamos à disposição para
quaisquer esclarecimentos.

ASPA DIZ SER CONTRA
O RETORNO DAS
AULAS PRESENCIAIS
A Associação de Pais e Alunos
de Instituições de Ensino do
Estado do Maranhão (AspaMA) informou que as escolas
estão somente preocupadas com
a questão financeira. “Neste
momento, somos contrários ao
retorno dos alunos às salas de
aula. Estamos acompanhando
cada caso, e queremos saber
quem se responsabilizará,
pois as instituições querem
que os pais assinem termos de
responsabilidade, sendo que
não há acordos por escrito entre
ambas as partes. Devem existir
protocolos pedagógicos e ações
preventivas amparadas pela
Comissão de Saúde do Estado”,
destacou o presidente da Aspa,
Marcelo Freitas.
Em um ofício enviado ao
Ministério Público do Maranhão,
Defensoria Pública e Procon, a
Aspa informou que a Organização
Mundial de Saúde (OMS) ‘não
decretou o fim da emergência em
Saúde Pública’ e que o governo
do Maranhão apenas ‘autorizou’
as aulas presenciais, mas não
‘obrigou’ essa volta.“Estamos
esperando um posicionamento do
Ministério Público, mas adianto
que a Aspa tem orientado os pais
a não levarem seus filhos para
salas de aula, pelo menos por
enquanto”, concluiu Marcelo.

RESPALDADAS POR
DECRETO ESTADUAL
Já o Sindicato dos

Estabelecimentos de Ensino do
Estado do Maranhão (SinpeMA) afirma que as escolas
particulares estão respaldadas pelo
Decreto Estadual 35.897/2020,
que manteve suspensa as aulas
presenciais apenas até o dia 2
de agosto.A retomada das aulas
em formato híbrido (com aulas
virtuais e presenciais) e não
obrigatório ocorre em pelo
menos 50 instituições que são
representadas pelo Sinpe, no
Maranhão.
Na rede pública estadual, o
governo do Maranhão preferiu
adiar a retomada das aulas
presenciais. A suspensão do
retorno foi determinada após
uma consulta pública com a
comunidade escolar.
Entre as medidas sanitárias
impostas para a volta às
aulas, está o uso obrigatório
de máscara, suspensão do
recreio e aferição de temperatura
dos alunos e colaboradores. As
escolas também devem adotar
as seguintes medidas: criar um
protocolo de segurança sanitária;
orientação constante sobre o
uso e manuseio das máscaras;
proibição do uso coletivo de
bebedouros; adoção de garrafas
de água individuais; realizar a
divisão das turmas em grupos;
distribuir álcool em gel para os
alunos e instalar reservatórios
com o produto nas dependências;
estabelecer horários diferenciados
de entrada e saída; escalar dias
para as aulas presenciais; e
distanciamento mínimo de 1,5 m
entre os estudantes.

MP diz acompanhar
de perto o retorno
das aulas presenciais
O Ministério Público do
Maranhão informou que está
acompanhando de perto a
situação do retorno presencial
das aulas na rede privada
de ensino. Após realização
de audiência virtual, na
última quinta-feira (6), entre
promotores de justiça das áreas
da Educação, Saúde e Infância
e Juventude com representantes
dos segmentos envolvidos,
estão sendo estudadas medidas
que visem garantir a saúde de
estudantes e profissionais dos
estabelecimentos de ensino
bem como o pleno direito ao
aprendizado dos discentes.
No mesmo dia, também foi

realizada uma reunião virtual
promovida pelos Centros de
Apoio Operacionais (Caops)
da Saúde, da Educação e
de Proteção ao Idoso e à
Pessoa com Deficiência com
representantes da Secretaria de
Estado da Saúde.
Após a reunião, foi elaborado
um ofício conjunto, já
encaminhado à SES,
solicitando pronunciamento
técnico, em um prazo de cinco
dias, sobre critérios sanitários
que devem abalizar a decisão
pela retomada segura das aulas
presenciais nas instituições de
ensino, públicas e privadas, do
Maranhão.

Convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para chefiar a missão oficial
brasileira ao Líbano, na coordenação do auxílio àquele país, o ex-presidente
Michel Temer teve de pedir autorização à Justiça para sair do Brasil. Já o
petista Lula, condenado duas vezes por corrupção e lavagem de dinheiro
em segunda instância, e respondendo a pelo menos a mais 7 processos
semelhantes, pode sair do País quando quiser, por decisão do sempre atencioso
Supremo Tribunal Federal (STF). Nem precisa avisar.

Sem condenação

Líbano.

Temer tem condenações na Justiça,
mas alvo de prisão por motivos
questionados, foi solto pelo STJ sob
a condição de não sair do País.

Reforço na equipe

Apenas investigado
Apesar da condição apenas de
investigado, Temer é obrigado a
pedir autorização, já que isso foi
determinado na decisão do STJ.

Deveria confiscar
Como Lula é condenado duas vezes
e candidato a passar o resto da vida
no xilindró, a Justiça já deveria ter
confiscado seu passaporte. Deveria.

TSE legislador
O ministro Edson Fachin já
incorporou o viés legislador do
TSE. Ontem ameaçou taxar de
“abuso de autoridade religiosa” a
ação de igrejas em eleição, algo que
a lei não veda. Sindicalista pode,
líder religioso, não? A Lei de Abuso
de Autoridade pune outros abusos,
inclusive da Justiça.

Visita solidária
Bolsonaro parte nesta quarta (12)
para Beirute. A visita se dá após a
explosão que matou mais de 160
pessoas e inicia a ajuda brasileira
àquele país. No Brasil há mais
libaneses e descendentes que no

O governador Ibaneis Rocha
reforçou a equipe com o exprocurador geral do DF Marcelo
Galvão assumindo a Assessoria de
Projetos Especiais. Ex-conselheiro
federal, é do time de Ibaneis nas
lutas da OAB.

Tragédia familiar
O ministro Bruno Dantas (TCU)
ficou comovido ontem com o
falecimento de um jovem advogado,
filho do porteiro do seu prédio,
vítima de covid-19. Eduardo Passos
dos Santos deixa um filho de um
mês de idade.

De volta à Faria Lima
Aos 76 anos, o ex-presidente da
OAB José Roberto Batochio voltou
a despachar do seu escritório, na av.
Faria Lima, São Paulo. Trabalhava
desde março em sua casa, onde
sempre manteve um “posto
avançado”.

Feriado forense
Acha pouco o recesso? Nesta
terça (11) são comemorados
o Dia do Magistrado, Dia do
Advogado e Dia da Criação dos
Cursos Jurídicos (sim, também).
Resultado: é dia de folga em quase
todos os tribunais.

A conta só aumenta
O STF decide esta semana se é constitucional o benefício do “auxílioacompanhante” a todas espécies de aposentadoria do Regime Geral. A lei
prevê adicional de 25% apenas a aposentados por invalidez. A ideia é estender
o benefício a todos os aposentados pelo RGPS.

Reforma para quem?
Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica diz que a reforma tributária no
Congresso pode aumentar em até 40,4% carga tributária do setor, mas admite
que o sistema tributário atual é “disfuncional”.

Pensando bem...
...para os adeptos do jornalismo de funerária, o pior da pandemia está sempre
por vir.

PODER SEM PUDOR
Modelito coronel
João Ribeiro pediu
ao então governador
ACM para ser nomeado
prefeito de Pilão Arcado
(BA), município de
“segurança nacional”.
Sabia que era preciso o
apoio dos vereadores da
Arena, mas dois deles o
recusaram. Nem adiantou
contar que era íntimo do
homem. Desolado, Ribeiro contou sua dificuldade a ACM, que mandou
chamar os dois. “Os vereadores de Pelão Arcado estão aí”, avisou um
assessor. Ao entrar, a dupla encontrou ACM e Ribeiro esparramados
nos sofás, papeando, rindo muito. Um dos vereadores se apressou:
“Governador, estamos aqui para declarar apoio ao João Ribeiro!”
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Rodovias federais que passam pelo MA
registram sete mortes no fim de semana
Conforme a PRF, somente no sábado (8) cinco pessoas morreram, sendo duas delas pai e filho
DIVULGAÇAO

AIDÊ ROCHA

O fim de semana foi marcado
pelo registro de vários acidentes
com mortes nas rodovias federais
que passam pelo Maranhão.
Segundo dados da Polícia
Rodoviária Federal (PRF), sete
pessoas morreram entre sábado
e domingo, em consequência
de acidentes ocorridos nas
BRs localizadas em território
maranhense.
Somente no sábado, foram
registradas cinco mortes. Ainda
durante a madrugada, em Alto
Alegre do Maranhão, no Km
412,5 da BR-316, uma colisão
frontal entre um veículo e uma
carreta resultou na morte do
condutor do carro modelo Corsa,
identificado como Joab Barbosa
Pereira.
Na cidade de Santa Rita, no KM
60, da BR-135, dois ocupantes
de uma motocicleta morreram,
após uma colisão traseira com
um veículo não identificado. As
vítimas foram identificadas como
Raimundo do Carmo dos Reis
Martins e Gabriel Jurema Martins,
que seriam, respectivamente, pai

DOMINGO

Em Santa Rita, na manhã de sábado, um acidente provocou a morte
de pai e filho
e filho.
Em Miranda do Norte, depois

Ainda no domingo (10), um motociclista morreu após
colidir a moto na qual estava. O acidente ocorreu na
MA-122, entre os municípios de Senador La Rocque e
João Lisboa.
De acordo com informações policiais, a vítima,

pertences subtraídos, foi agredido
com coronhadas na cabeça pelos
assaltantes.
Após o crime, os suspeitos teriam
mandado Jerry correr e o mesmo
seguiu a pé para a empresa na
qual trabalhava. No percurso,
um colega de serviço o avistou e
prestou socorro. Ambos seguiram
para a sede da empresa, onde a
vítima começou a passar mal.
Em comunicado, a Rofe
Distribuidora informou que o
Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu) foi acionado,
mas, quando a equipe chegou, ele
já estava sem vida.

OUTRAS MORTES NA
GRANDE ILHA
No fim de semana, foram
registradas três mortes na
região metropolitana da capital
maranhense. Uma ocorreu no
sábado (8) e duas no domingo (9),
sendo duas delas em São Luís e
uma em São José de Ribamar.
A primeira ocorrência foi de
um suspeito de assalto morto
em confronto com a polícia, na

Polícia Civil prende integrantes de
bando especializado em assalto a banco
Em operação, no município
de Tuntum, a Polícia Civil
desarticulou grupo criminoso
suspeito de praticar vários assaltos
a banco na cidade e adjacências.
Quatro homens estão detidos,
e segundo a polícia, o bando
planejava assaltar agências
bancárias em Codó e Formosa da
Serra Negra. Realizada no sábado
(8), a ação integra investigações
da Superintendência Especial de
Investigação Criminal (Seic), em
execução desde o mês de julho,
nestas cidades.
A investigação aponta que
os quatro presos planejavam
assaltos em outros municípios
maranhenses e também em

da saída do leito carroçável pelo
veículo Renault Clio, de acordo

No domingo, Carlos André
Santana Santos morreu após
o carro Astra, com placa do
município de Acailândia, no qual
ele estava, sair do leito carroçável,
no km 627 da BR-222.
A última morte foi a de um
homem identificado como
Manoel Raimundo Martins de
Sousa. Ele morreu na cidade de
Balsas, no KM 406 da BR-230,
depois de uma colisão entre uma
motocicleta Honda/Biz 125, de
placa do município de Balsas, e
um veículo sem identificação.

Motociclista morre após bater em traseira de caminhão na MA-122

Homem morre após ser
vítima de assalto na BR-135
Um homem morreu após ser
vítima de um assalto no KM
15, da BR-135, no bairro de
Pedrinhas, zona rural de São Luís.
Ele foi identificado como Jerry
Clayton Félix de Sousa, de 52
anos.
Segundo o delegado Felipe
César, da Superintendência
de Homicídios e Proteção à
Pessoa (SHPP), os primeiros
levantamentos apontam que Jerry
foi abordado por duas pessoas.
Durante a ação, levaram a
motocicleta, uma Biz vermelha, e
o aparelho celular dele.
Ainda conforme o delegado,
aparentemente, no corpo da vítima
não havia nenhuma lesão. “Não
sabemos a causa da morte, mas
estamos aguardando agora as
informações da perícia do Instituto
Médico Legal”, explicou.
Informações levantadas pelo
Jornal Pequeno indicam que o
homem, que trabalhava como
motorista na empresa Rofe
Distribuidora, também localizada
na BR-135, além de ter seus

coma PRF, morreram o condutor
Marivaldo Fernandes da Silva e o
passageiro, Denilson dos Santos
Santana. O acidente ocorreu no
Km 128 da BR-135, por volta das
10h30.

cidades do Pará. “O foco desta
operação é a desarticulação de
quadrilhas de roubo a banco e
demais instituições financeiras.
Esse grupo estava articulado para
uma série de assaltos a banco, mas
foi interceptado pela operação
da Seic e preso. O grupo já é
conhecido da polícia e alguns dos
integrantes já respondem por este
crime”, destacou o titular da Seic,
delegado Armando Pacheco.
Os integrantes respondiam em
liberdade por roubo a banco nas
modalidades ‘vapor’ (ou ‘Novo
Cangaço’, caracterizada pela
violência e instalação de pânico
e terror) e ‘sapatinho’ (extorsão
mediante sequestro sapatinho),

identificada como Marcos Costa, bateu em um caminhão
parado no acostamento da via.
Após o acidente, o jovem foi levado por populares ao
hospital de Senador La Rocque, mas morreu antes de ser
atendido. Ele era morador da cidade de João Lisboa.

Estrada de Ferro Carajás, próximo
ao viaduto Colier, na tarde de
sábado.
Segundo informações da Polícia
Militar, uma guarnição chegou ao
local após denúncias de que havia
pessoas cometendo roubos na
região. Os policiais encontraram
quatro suspeitos armados em um
veículo, modelo Hilux, placa KPI3616. Ao avistarem a guarnição,
conforme a PM, eles reagiram a
abordagem e atiraram.
Durante a troca de tiros, Alexandre
Dos Santos Lobato, de 26 anos,
foi atingido e morreu a caminho
do Hospital Clementino Moura,
o Socorrão II. Os outros três
conseguiram fugir para um
matagal. Os PMs apreenderam
um revólver calibre 38, com três
munições deflagradas, e uma arma
caseira calibre 20.

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
No bairro J. Câmara, em São José
de Ribamar, Erik Cristiano Ramos
da Silva, mais conhecido como
“Boca de Velho”, foi assassinado a
tiros, no domingo.
Segundo a polícia, um suspeito,
portando arma de fogo, chegou
em uma moto preta, e efetuou
quatro disparos contra a vítima,
que morreu ao dar entrada n o
DIVULGAÇAO

Explosivos apreendidos com os
suspeitos presos em operação
na cidade de Tuntum
além de terem mandados de prisão
em aberto. O grupo tem ligação
com o criminoso João Filho,
morto em confronto com a polícia,
durante operação no dia 30 de
julho, em Tuntum.

Socorrão II.
“Boca de Velho” tinha passagens
pelos crimes de por porte ilegal
de armas, lesão corporal dolosa e
violência doméstica. No local em
que ocorreu o homicídio, nada foi
informado sobre o possível autor
nem sobre a motivação.
Os policiais efetuaram diligências
na região, mas ninguém foi preso.
A Polícia Civil, por meio da
Superintendência de Homicídios
e Proteção à Pessoa (SHPP),
investiga o caso.

COROADINHO
Já na Avenida Brasil, no bairro do
Coroadinho, Cleilson dos Santos
Arne, de 20 anos, foi morto com
dois tiros na cabeça.
De acordo com as primeiras
informações sobre o crime, o
jovem estava em via pública
quando foi surpreendido por dois
suspeitos. Os autores chegaram
em um veículo e efetuaram os
disparos contra ele, que chegou
a ser socorrido por populares,
mas morreu na Unidade Mista do
bairro.
A dupla envolvida no homicídio
fugiu e ainda não foi localizada.
A vítima não tinha passagens pela
polícia.
(AIDÊ ROCHA)

Na ocasião, a polícia conseguiu
evitar assalto na cidade e aprendeu
armamento (duas espingardas
calibre 12 e um fuzil cal. 5.56,
além de várias munições calibres
12 e .40. enterradas no povoado
Tabocal) e ‘miguelitos’ (itens
pontiagudos jogados na estrada
para furar pneus de veículos) que
seriam usados em roubo a banco
no município de Formosa da Serra
Negra. O trabalho foi realizado
em conjunto com grupamentos da
Segurança do Estado.
Segundo as investigações, João
Filho chefiava quadrilha de assalto
a banco e era apontado também
por diversos crimes de pistolagem
na região central do Maranhão.
A operação da Seic contou com
apoio da Polícia Militar e Centro
Tático Aéreo (CTA).

Últimas Notícias
Jerry questiona prisão domiciliar
de ex-assessor de Flávio Bolsonaro
Após novas transações financeiras
suspeitas envolvendo membros da
família Bolsonaro virem à tona,
o vice-líder do PCdoB, deputado
federal Márcio Jerry (MA)
questionou a validade da manutenção
da prisão domiciliar do ex-assessor
parlamentar Fabrício Queiroz e de
sua mulher, Márcia Aguiar.
“Queiroz mentiu sobre cheques para
Michelle Bolsonaro. E aí, continuará
‘premiado’ com a prisão domiciliar
ou voltará para a cadeia?”, afirmou
Márcio Jerry neste fim de semana,
em suas redes sociais.
Queiroz e Márcia são acusados pelo
Ministério Público Federal (MPF)
de operacionalizar o esquema de
“rachadinha” no gabinete de Flávio

Bolsonaro, filho do presidente, na
Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro, quando este ainda exercia o
cargo de deputado estadual.
Na sexta-feira a revista Crusoé
revelou que, após a quebra de sigilos,
o casal depositou 27 cheques que
somam R$ 89 mil (valores não
corrigidos) em nome da primeiradama, Michelle Bolsonaro, entre
janeiro de 2011 e dezembro de
2017. Em petição, o MPF alega que
o ex-assessor possuía “estranhas
movimentações bancárias” e
tentou atrapalhar as investigações,
apontando “inexistência de
ilegalidade” na prisão preventiva
de Queiroz, e requer que seja
restabelecida a prisão.

Gilmar manda ao plenário do STF discussão sobre
reeleição ao comando de Câmara e Senado
O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), encaminhou
para o plenário da corte o julgamento da ação do PTB que visa proibir a
reeleição para os comandos do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.
A decisão do Supremo terá impacto direto na disputa para a presidência das duas
Casas Legislativas para o biênio 2021 e 2022. Agora, cabe ao presidente do STF,
ministro Dias Toffoli, escolher uma data para análise do caso.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), age abertamente para
viabilizar a permanência do cargo. O chefe da Câmara, Rodrigo Maia (DEMRJ), tem dito que não irá concorrer, mas o cenário político está indefinido e
eventual decisão favorável do STF poderia dar tração às articulações do atual
presidente.
Atualmente, a Constituição veta a reeleição, mas não em mandatos distintos,
como aconteceu com Maia, eleito no início de 2017 e em 2019, já com a nova
composição do Congresso eleita em 2018.
O PTB pede que o STF estabeleça a vedação constitucional tanto em disputas na
mesma legislatura quanto em legislaturas diferentes.
“Ao vedar a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente
subsequente, o objetivo do legislador constituinte é claro: evitar a reeleição
e a perpetuação de um indivíduo no poder, em homenagem ao princípio
republicano”, diz a ação do PTB.
Agora, caberá aos 11 ministros do STF tomar uma decisão a respeito. Uma
decisão contrária à reeleição também pode enfraquecer o movimento de
Alcolumbre para aprovar uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que
autorize a recondução no cargo.
Nesse caso, para ser aprovado, seria necessário voto de 308 dos 513 deputados e
de 49 dos 81 senadores. (Matheus Teixeira - Folha online)

Crivela vai demarcar faixa de areia das
praias do Rio e reserva será por aplicativo
Cariocas que quiserem ir à praia terão
de reservar lugar na areia por meio
de um aplicativo. Esse é o plano do
prefeito Marcelo Crivella para ordenar
a ocupação na orla do Rio. A intenção
de demarcar espaços na praia foi
anunciada sem detalhes. “As pessoas
vão poder ocupar essas demarcações
pelo horário que chegarem e também
reservando no aplicativo”, disse.
A prefeitura não tem conseguido
fiscalizar o cumprimento das regras

que fazem parte do plano de retomada
das atividades na cidade. O banho
de mar foi liberado há cerca de duas
semanas, mas a ocupação nas areias
segue proibida.
A prefeitura liberou o retorno
facultativo de cursinhos, atividades
curriculares, como aulas de idiomas,
profissionalizantes e o ensino de
artes. Há restrições à capacidade e
determinações sobre o distanciamento
dos alunos.

Governo do Líbano renuncia em meio
a protestos após explosões em Beirute
Seis dias após a explosão em Beirute, o primeiro-ministro do Líbano, Hassan
Diab, anunciou a demissão de seu governo . Em discurso à nação, ele acusou
a elite política de sabotar sua gestão e relacionou o desastre à “corrupção
endêmica” no país. Diab assumiu o poder há sete meses e permanecerá no cargo
até a formação de um novo governo, sem tomar decisões importantes. O Líbano
tem registrado uma onda de protestos nos últimos dias.
Com perfil tecnocrata, Hassan Diab não mandava praticamente nada, afirma
o colunista Guga Chacra: “Não passava de um fantoche”. Veja um guia para
entender a política libanesa.
Convidado por Jair Bolsonaro, o ex-presidente Michel Temer aguarda publicação
do decreto presidencial sobre sua participação em missão humanitária ao Líbano
para pedir autorização da Justiça para viajar. O pedido que será enviado ao juiz
Marcelo Bretas já está pronto, detalha Bela Megale.

Polícia investiga linchamento de
adolescente em Pindaré-Mirim
A Polícia Civil investiga a morte de
um adolescente de 17 anos, que foi
linchado por um grupo de cerca de
vinte pessoas. O caso ocorreu no
sábado (8), na cidade de PindaréMirim.
Gustavo Silva Pereira foi retirado de
dentro de casa pelos suspeitos que o
apontavam como autor do roubo de
uma motocicleta, no município de
Santa Inês.
Vídeos que circulam nas redes sociais
mostram o jovem sendo agredido
e levado à força pelos homens que
estavam de capacete e mascarados.
Após o episódio, segundo a polícia,
Gustavo foi encontrado já sem vinda
a alguns quilômetros da residência em
que morava. Até o momento, não há
informações sobre a identidade dos
envolvidos na ação criminosa. (AR)

DIVULGAÇAO

Suspeito por roubo de moto,
Gustavo Pereira foi linchado
em Pindaré

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
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