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Sol e aumento de
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Arte e
artesanato
como forma de
expressão de
Clara Vidotti 
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enfrenta o
Juventude (RS)
nesta terça,
em SL. PÁGINA 7

Dário
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lidera em
Senador 
La Rocque
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Divulgação

Eleições 
2020

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

confirmados do novo
coronavírus no
Maranhão, segundo a SES

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

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

286.834
CASOS

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

Estados Unidos, Brasil e Índia res-
pondem por mais da metade de to-
das as infecções registradas; núme-
ro de mortes no planeta somam
mais de 728 mil.   O MUNDO 6

Casos de
coronavírus
no mundo
chegam a 
20 milhões 

Avanço

Consumo 
de cigarro 
e álcool faz
elevar casos
de câncer

Pandemia

CIDADES 2PÁGINA 4

34 padres 
já foram
infectados
pelo novo
coronavírus

Maranhão

CIDADES 2

Fim de
semana foi
marcado por
acidentes e
12 mortes

Estradas violentas

POLÍCIA 6

POLÍTICA 2

PACIENTES TESTES

Quase 5 milhões de eleitores no MA 

Divulgação

Divulgação/Sampaio

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

Paulo Soares

699.954
ELEITORES
em São Luís deverão
comparecer às urnas a
partir do dia 15 de
novembro

3,9%
É O CRESCIMENTO
do eleitorado maranhense
em comparação ao
registrado nas eleições
de 2016

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 

COVID-19



GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

P
assa dos R$ 5 milhões o
prejuízo que o Maranhão
já teve com o Consórcio
Nordeste nas tentativas

de compra de respiradores pul-
monares feitas em meio à pande-
mia do novo coronavírus.

Na semana passada, a Secre-
taria de Estado da Saúde (SES)
confirmou, em manifestação en-
caminhada ao Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE), que o go-
verno Flávio Dino (PCdoB) tomou
um calote de R$ 490 mil do Con-
sórcio Nordeste ao tentar efetuar
a segunda compra de respirado-
res por meio do colegiado de go-
vernadores.

A informação consta de ofício
do secretário Carlos Lula, enca-
minhado ao órgão de controle
pelo escritório Rêgo Carvalho
Gomes Advogados, nos autos de
uma representação formulada
após a descoberta de que o go-
verno maranhense pagou por res-
piradores que não recebeu.

Segundo o documento enviado
ao TCE, na segunda tentativa de
compra – pela qual o Estado de-
veria receber 40 respiradores – a
gestão comunista enviou R$
4.371.840,00, ao Consórcio Nor-
deste. Mas, a compra seria efe-
tuada em Euro, já que o fornece-
dor 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 inicial-
mente, mas R$ 3.877.906,31. Total
do prejuízo: R$ 493.933,69.

Este, no entanto, não foi o
único calote tomado pelo go-
verno, via Consórcio Nordeste. Se-
gundo 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 transpor-
tar os equipamentos até o Brasil.

No total, de acordo com a Se-

cretaria de Estado do Planeja-
mento do Maranhão, os nove go-
vernos do Nordeste pagaram U$
9,028 milhões por 300 respirado-
res – algo em torno de R$ 48,7 mi-
lhões na cotação do dia da aqui-
sição. Desse total, o governo Flávio
Dino pagou U$ 902,8 mil – ou R$
4,9 milhões.

Imbróglio
A operação de aquisição seria in-
termediada pela HempCare
Pharma, que recebeu o valor in-
tegral pelo negócio para comprar
e transportar os equipamentos até
o Brasil, mas não entregou as mer-
cadorias.

Em vez disso, pagou parte da
verba a uma empresa nacional, a
Biogeoenergy, que comprometeu-
se a fabricar os equipamentos no
Brasil, mas também não conse-
guiu 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 bloquea-
das por determinação judicial.
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Saúde em risco 

N
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 pela
suspensão das atividades no dia
3. A segunda, comunicou a
decisão a pais e alunos no
último domingo.

Na semana passada, o
epidemiologista da
Universidade Federal do
Maranhão (UFMA), professor
doutor, Antônio Augusto Moura
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.

• 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 rei-
nício das aulas presenciais na rede pública.

E MAIS

A primeira optou
pela suspensão
das atividades no
dia 3. A segunda,
comunicou decisão
aos pais no 
último domingo

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 informa-
ções 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 Co-
missão 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 ca-
lendário escolar.

Cobrou
O deputado federal Edilázio Júnior (PSD) comentou, nas redes so-

ciais, 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. Es-

ta 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 ree-
leição, 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 trami-
tação no TRE do Maranhão.

Saúde
O presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, assinou on-

tem termo de cooperação técnica com o Governo do Estado e a Prefei-
tura de São Luís.

O objetivo é viabilizar o funcionamento de unidade de apoio técni-
co 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.

Apoio 
O deputado estadual e pré-candidato a prefeito pelo Partido Verde,

Adriano Sarney, participou de uma reunião com lideranças da zona ru-
ral 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 cha-

pa 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.

DE OLHO

FOI O VALOR extra recebido pelo Maranhão para o
combate à Covid-19

R$ 2,5 bilhões

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

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

THIAGO BASTOS
Da editoria de Política

O Tribunal Regional Eleitoral do Ma-
ranhão (TRE) informa que 4.758.629
pessoas estão aptas a votar no esta-
do nas eleições deste ano. O núme-
ro consta na mais recente atualiza-
ção do órgão quanto ao perfil do elei-
torado. Na capital, São Luís, ainda se-
gundo a instituição, 699.954 eleitores
deverão comparecer às urnas a par-
tir 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 mara-
nhense, 6,45% ainda não estavam ca-
dastrados na biometria, que não se-
rá usado este ano no país, por deter-
minação do Tribunal Superior Elei-

toral (TSE) como medida sanitária
preventiva contra o coronavírus.

O eleitorado no estado apresen-
tou crescimento de 3,9% em com-
paração ao registrado nas eleições de
2016. Na ocasião, o Maranhão regis-

trou 4.611.247 eleitores. 
A maior parte dos eleitores no ter-

ritório maranhense possui o ensino
médio completo (1.179.841).  Ao to-
do, 5,8% dos que deverão compare-
cer às urnas nas próximas eleições,

ainda de acordo com o TRE, regis-
tram diploma de ensino superior. A
predominância no estado é pelo
eleitor entre 30 e 34 anos de idade.
No total, 546.220 eleitores estão nes-
ta faixa etária.

Em contrapartida, 141.235 pes-
soas estão entre 70 e 74 anos de ida-
de. Com mais de 100 anos, estão
4.397 eleitores no Maranhão. 

Ainda de acordo com o levanta-
mento, 26.173 eleitores no estado ale-
garam ter algum tipo de deficiência,
seja de locomoção, ou visual ou ain-
da argumentaram dificuldade no re-
gistro do voto na urna eletrônica. 

Ao todo, ainda segundo o TSE,
147.918.483 pessoas estão aptas a vo-
tar este ano em 5.569 municípios bra-
sileiros. Deste total, 20% ainda não
constava no banco de dados da bio-
metria. Nacionalmente, o público fe-
minino domina a maior parte do elei-
torado, com 52,5% do total. �

Respiradores: prejuízo
do Maranhão junto a
Consórcio é de R$ 5 mi

Divulgação

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

Urnas eletrônicas serão utilizadas em todo processo eleitoral do país

Divulgação

Os calotes tomados pelo Governo
do Maranhão nos negócios envol-
vendo 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 res-
sarcido do prejuízo de R$ 493 mil
oriundo de uma malfadada tenta-
tiva de compra de respiradores
pulmonares da Alemanha.

O deputado estadual Welling-
ton 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 denun-
ciando esse caso. Já tínhamos in-
formações 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 Nor-
deste”, 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 improbi-
dade, 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 co-
brança inicial deve ser feita ao
Consórcio Nordeste, que é quem
deve devolver o valor integral ao
Maranhão. Na opinião do parla-
mentar 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. �

Ressarcimento é defendido
por deputados de oposição
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Após o sucesso da estreia, com a
palestra do ex-juiz federal, ex-mi-
nistro da Justiça e Segurança Pú-
blica e professor universitário Sér-
gio Moro, a Universidade Ceuma
dará sequência ao seu ciclo de lives
com figuras de destaque do
mundo acadêmico nessa quarta-
feira (12), às às 19h, com um tema
de extremo interesse para qualquer
estudantes. 

Dessa vez, o palestrante será o
doutor Clóvis de Barros, livre-do-
cente 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 fu-
turo”, tendo como contexto os efei-
tos causados pela pandemia do
novo coronavírus nas diferentes
carreiras. A palestra será transmi-
tida pelo YouTube, com inscrição
e acesso gratuitos.

Aulas presenciais
Seguindo todos os protocolos de
saúde estabelecidos na pandemia
do novo coronavírus, a Universi-
dade Ceuma retomou de forma
gradativa as aulas presenciais em
todos os campi da instituição. Ex-
cepcionalmente, os cursos pre-
senciais serão ofertados de ma-
neira híbrida, mesclando aulas
presenciais e online, conforme a
programação de cada graduação. 

Os encontros presenciais serão
destinados às aulas práticas, en-
quanto as aulas teóricas perma-
necerão no modelo online até o
fim deste mês. A partir de setem-
bro, seguindo as diretrizes legais e

observando a realidade epidemio-
lógica, as aulas teóricas presenciais
serão gradativamente retomadas.
Eventuais alterações serão divul-
gadas nos canais oficiais de co-
municação 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 res-
pectivos horários, está disponível
no site www.ceuma.br. �

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” 

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 

L
evantamento feito pelo site
de notícias G1 aponta que o
Maranhão é a 14ª unidade
da federação que mais des-

tinou recursos da Receita Corrente
Líquida (RCL) à saúdeno primeiro
semestre deste ano. Com 13,1% in-
vestidos de janeiro a junho no setor,
o estado superou o percentual de
12% previsto em lei.

Com apenas 7,7% da RCL inves-
tidos em saúde, Minas Gerais ocupa
a última posição do ranking dos es-
tados que menos aplicam receita no
setor. Na sequência, vêm Rio de Ja-
neiro (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 re-
latórios atestando ter alcançado ou
superado o volume de investimen-
tos 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 Re-
ceita Corrente Líquida gasto em
Ações e Serviços Públicos em Saúde
de todos os estados brasileiros dis-
poníveis nestes relatórios.

Investimentos
Nos últimos dias, o Governo do
Maranhão  concretizou importan-
tes investimentos na área de saúde,
destinados ao tratamento de pa-
cientes renais crônicos  Com a apli-
cação de alta soma em recursos, a
atual gestão elevou o número de
máquinas de hemodiálise na rede
estadual de 25 para 254. O trata-
mento, antes disponível apenas  no
Hospital Dr. Carlos Macieira, onde
apenas 100 pacientes eram aten-
didos, foi expandido para diferen-

tes município. Atualmente, o es-
tado tem capacidade para atender
1.524 pacientes. Com o investi-
mento, a rede estadual amplia em
mais 1.016% o serviço de hemo-
diálise 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 jus-
tifica ainda mais a necessidade de
uma rede de assistência. “Multipli-
camos 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 ne-
cessitam 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 ser-
viços 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 en-
tregue pela gestão estadual, o Cen-
tro de Hemodiálise Pinheiro, inau-
gurado no último dia 4, funciona ao
lado do Hospital Regional da Bai-
xada Maranhense Dr. Jackson Lago
e oferece 40 cadeiras, em três tur-
nos de funcionamento.

Inquérito sorológico
Outro investimento relevante do go-
verno estadual na saúde é a pes-
quisa domiciliar com aplicação de
teste sorológico que servirá como
base para o Inquérito Sorológico de
Infecção por Covid-19 no Mara-
nhão. A pesquisa, cujo objetivo é
avaliar o cenário atual da pandemia
no estado e contribuir para conhe-
cer o estágio da infecção dos mara-
nhenses pela doença, está em an-
damento desde 27 de julho em 69
municípios das 19 regiões de saúde
do estado. �

Divulgação

SAIBA MAIS

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. 

O que é RCL?

SAIBA MAIS

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.

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.

São Luís

Imperatriz

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

12 mortes nas estradas
do interior durante o
final de semana no MA

Três pessoas foram mortas em um
intervalo de menos de 24 horas na
Grande Ilha. Um dos casos ocor-
reu durante a noite de domingo,
9, no bairro do Coroadinho, e te-
ve como vítima Cleilson dos San-
tos, de 20 anos.

A polícia informou que a vítima
levou dois tiros na cabeça em plena
via pública e ainda levada ao hospi-
tal desse bairro, mas chegou sem vi-
da. O corpo foi removido para o Ins-
tituto Médico Legal (IML), no Ba-
canga, para ser autopsiado e, em se-
guida, liberado para os familiares.O
caso está sendo investigado pela
equipe da Superintendência de Ho-
micídio 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 ti-
ros 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 enca-
minhada para o hospital da cidade,
onde veio a falecer.

Ainda de acordo com a polícia,
esse crime contou com a participa-
ção de faccionados e a vítima tinha
passagem pela Justiça pelos crimes
de porte ilegal de arma fogo e vio-
lência doméstica.Na manhã de on-
tem, um homem, nome não reve-
lado, foi assaltado e morto, na área
da zona rural da capital. O caso es-
tá sendo investigado como crime
de latrocínio. �

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

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

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de  O Estado

D
oze pessoas perderam a
vida em acidente de trân-
sito, ocorridos neste fim
de semana, nas estradas

do interior do estado. Somente na
BR-135 houve o registro de três aci-
dentes e resultaram em seis mor-
tes. Um dos casos foi durante a noi-
te de domingo, 9, no povoado San-
ta Luzia, no trecho conhecido co-
mo Curva do Neco Costa, entre as
cidades de Dom Pedro e Santo An-
tônio dos Lopes.

A polícia informou que um ca-
minhão F-4000 colidiu em uma
Scânia. Os condutores dos veículos
sofreram várias fraturas pelo corpo
e morreram ainda no local do aci-
dente. Há informações que as víti-
mas residiam em Dom Pedro e tra-
balhavam 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 sá-
bado, 8, uma colisão traseira envol-
vendo uma motocicleta Honda e
um veículo, não identificado, resul-
tou na morte dos dois ocupantes da
moto, identificados como Gabriel
Jurema Martins e Raimundo do Car-
mo dos Reis Matins.

Ainda nesse dia, no KM 128 des-
sa estrada federal, na cidade de Mi-
randa do Norte, ocorreu um aci-
dente 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 Ale-
gre do Maranhão, que resultou na
morte de Joab Barbosa Pereira.

Mais ocorrências
A polícia ainda registrou mais três

casos de acidente de trânsito du-
rante 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 acor-
do com a polícia, a vítima sofreu vá-

rias fraturas, inclusive, expostas. Os
bombeiros militares e os socorris-
tas do Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu) foram acio-
nados, mas, o motociclista já esta-
va sem vida.

No domingo, 9, a polícia regis-
trou um acidente no KM 627 da BR
222, em Açailândia, e resultou na
morte de Carlos André Santana San-
tos. 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 co-
lisão entre uma motocicleta Biz e
um veículo, não identificado, e aca-

bou falecendo o motociclista Ma-
noel Raimundo Martins de Sousa.

Estrada estadual
A polícia informou que na noite
do último sábado, 8, ocorreu uma
colisão frontal entre duas motoci-
cletas, na MA-381, conhecida co-
mo Rodovia João do Vale, que liga
as cidades de Pedreiras e Joselân-
dia, 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 estacio-
nado no encostamento da MA-122,
em Senador La Roque. O moto-
queiro Marcos Costa sofreu várias
lesões e morreu ainda no local. O
corpo da vítima foi removido para
o hospital da cidade para ser au-
topsiado e, logo após, liberado pa-
ra os familiares.�

Divulgação

WASHINGTON

Os casos de coronavírus no mundo
ultrapassaram os 20 milhões nesta
segunda-feira (10), de acordo com
uma contagem da Reuters, com Es-
tados Unidos, Brasil e Índia res-
pondendo 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, se-
gundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS).

Já o número de mortes por
Covid-19, mais de 728.000, ultra-
passou a faixa superior de mortes
anuais devido à gripe.

A contagem da Reuters, que se ba-
seia em relatórios governamentais,
mostra que a doença está acelerando.
Demorou quase seis meses para che-
gar a 10 milhões de casos depois que
a primeira infecção foi relatada em
Wuhan, na China, no início de ja-
neiro. Foram apenas 43 dias para do-

brar esse número para 20 milhões.
Os especialistas acreditam que

os dados oficiais provavelmente
subestimam infecções e mortes,
especialmente em países com ca-
pacidade 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 La-
tina, que responde por quase 28%
dos casos mundiais e mais de 30%
das mortes, de acordo com a con-
tagem da Reuters.

Divisão
Com a primeira onda do vírus ain-
da chegando ao pico em alguns paí-

ses e o ressurgimento de casos em
outros, os governos ainda estão di-
vididos em suas respostas. Alguns
países estão reintroduzindo medi-
das rígidas de saúde pública, en-
quanto outros continuam flexibili-
zando as restrições.

Os especialistas em saúde pre-
veem 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 es-
teja 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. �

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

NÚMERO

12
mortes durante acidentes
de trânsito nas estradas
do interior no decorrer do
fim de semana

Contagem da agência Reuters se baseia em relatórios governamentais

Um homem, de 20 anos, foi pre-
so ontem, em São Luís, segundo
a polícia, acusado de violência
doméstica que tem como vítima
a própria sogra, de nome não re-
velado. Ele foi encaminhado pa-
ra o Complexo Penitenciário de
Pedrinhas.

O delegado Carlos Alessandro
de Assis declarou que o caso es-
tava sendo investigado pela De-
legacia 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 Bal-
sas. A polícia informou que o de-
tido é suspeito de ter violentado
sexualmente uma criança, de 12
anos, em novembro do ano pas-
sado, em São Félix de Balsas.

No domingo, 9, foi preso um ho-
mem, nome não revelado, acusa-
do de agredir fisicamente e man-
ter em cárcere privado a própria
mãe, que é idosa, no povoado Pa-
cas, zona rural de Pedreiras. O de-
tido foi apresentado na Delegacia
Regional de Pedreiras onde toma-
ram as devidas providências.�

Acusado de violência
doméstica é levado
para Pedrinhas
Detido pela polícia é suspeito de ameaçar a
sogra; caso está sendo investigado pela DEM

SAIBA MAIS 

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

São José de Ribamar, no
último sábado (8).
O caso está sendo

investigado pela Delegacia
de Acidente de Trânsito
(DAT).

Acidente 

BEIRUTE 

O primeiro-ministro do Líbano, Has-
san Diab, anunciou, nesta segunda-
feira (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 es-
tava armazenado no porto da capi-
tal por sete anos foi “resultado de cor-
rupção endêmica”.

“Hoje seguimos a vontade do
povo em sua demanda ao apontar
os responsáveis pelo desastre que es-
teve oculto por sete anos, e seu de-
sejo de uma mudança real”, disse ele.
“Diante desta realidade... anuncio
hoje a renúncia deste governo.”

O gabinete estava sob pressão
para renunciar depois da explo-
são 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.�

Governo 
do Líbano
renuncia
após
explosão

CARACAS 

Um partido de oposição da Vene-
zuela afirmou que simpatizantes do
governo que ocuparam sua sede jo-
garam 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 De-
mocrática e dois outros partidos de
oposição nas mãos de políticos que
foram expulsos desses partidos sob
acusações de conluio com o presi-
dente Nicolás Maduro.

Integrantes dos partidos de opo-
sição classificaram os líderes no-
meados pelo tribunal como fanto-
ches de Maduro, o que eles negam.

A ocupação da sede da Ação De-
mocrática, que começou no do-
mingo, é parte de um esforço para
dar aos líderes partidários indicados
pelo tribunal acesso aos prédios,
disse o parlamentar Williams Dávila
em um comunicado. �

Venezuela:
grupo da
situação
ocupa sede
de partido

Freepik



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.

Divulgação

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

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

CIDADES 2

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

A
volta às aulas para esco-
las da rede privada foi
anunciada para o último
dia 3 de agosto, no en-

tanto, algumas nem chegaram a re-
tomá-las nesse dia. Neste domingo,
9, uma escola particular, localizada
no bairro Renascença, suspendeu
o retorno das aulas presenciais, pois,
uma colaboradora da instituição tes-
tou positivo para o novo coronaví-
rus. Segundo a escola, a funcioná-
ria 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 De-
creto 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 pri-
vadas, precisam formar uma Co-
missão de Saúde que deverá con-
tar com a participação de todos os
segmentos da comunidade educa-
cional e que, no caso das redes mu-
nicipais e particulares, cada uma  é
responsável pela elaboração de seus
protocolos, sejam pedagógicos, sa-
nitários e de biossegurança.

A escola localizada no bairro Re-
nascença, esclareceu para O Estado,
que sua posição foi ética. “Respon-
sabilidade e total transparência para
com pais, alunos e corpo docente.
Tão logo soubemos do caso, segui-
mos 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 consulto-
ria de uma médica infectologista,
tendo seguido os procedimentos
previamente estabelecidos, com
total transparência. “Esse é um pro-
cesso de monitoramento contínuo,
sempre priorizando a segurança,
saúde e bem-estar de todos. O novo
cronograma de retorno presencial
do segmento suspenso será oficial-
mente comunicado às famílias. A es-
cola está preparada para gerenciar
essa questão”.

Hora certa?
O professor Antônio Augusto de
Moura da Silva, do Departamento
de Saúde Pública da UFMA, explica
que os critérios técnicos para o re-
torno 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-

madas antes que essas três condi-
ções estivessem presentes. “Corre-
mos 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 per-
manece 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 cri-
tério 3 está cumprido pelas escolas
particulares. Os outros dois pontos
não dependem das escolas”, fina-
liza o professor.

Alunos
A pedagoga, Catarina Sobral, disse
que não achou a medida precipi-
tada. 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 reali-
dade, precisamos trabalhar e estu-
dar”, frisa Catarina. Ela diz ainda, que
se sente insegura com toda a situa-
ção, mas trabalha o seu psicológico
para não ter crises de ansiedade.

Outra escola privada, localizada
no bairro João Paulo, suspendeu a re-
tomada presencial na semana pas-
sada, após um colaborador testar po-
sitivo para coronavírus, porém,
segundo informação extraoficial, a
instituição já retornou normalmente,
e segue adotando as medidas de se-
gurança.

Um aluno que não quis se iden-
tificar, acredita que o pior já passou,
e que está na hora das aulas retor-
narem presencialmente. “Na minha
sala não tem muita gente que não
apoia a volta às aulas, porque real-
mente, online é muito ruim, não tem
nem comparação. E a escola vai se-
guir as normas. A cada dois horários
a gente vai sair da sala, passar álcool
em gel, trocar a máscara de prote-
ção”, comenta.

Outro ponto levantado pelo
aluno, é que no modelo online, mui-
tos alunos acabam se distraindo
mais facilmente. “Eu vejo aula no
computador, mas com o celular do
lado todo o tempo, e chega mensa-
gem eu já estou respondendo. Pre-
sencial não tem como fazer isso”,
completa.

O Estado entrou em contato com
o Sindicato dos Estabelecimentos de
Ensino no Estado do Maranhão (Si-
nepe-MA), para saber a posição do
órgão em relação aos acontecimen-
tos nas duas escolas, mas até o fecha-
mento desta edição, não obteve re-
torno.�

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.

Fotos/Divulgação

AULAS
presenciais de

escolas privadas
tiveram de ser
suspensas por

causa da 
Covid-19
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 Somente neste ano Maranhão já tem 29%  
das idenizações de Seguro DPVAT do País

PANDEMIA

Policiais e bombeiros 
receberam auxílio 

indevido no Maranhão

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

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.

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

BRASILEIRÃO SÉRIE B   

PAGINA 6

ESTADUAL 
Time do Imperatriz  
tem novo treinador 

  PÁGINA  11

Trem de passageiros 
volta a circular na 

próxima semana com 
medidas de saúde

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

 PÁGINA  5

F U T E B O L

Prefeito Edivaldo 
entrega  oito 

novas praças 
no Vinhais 

 "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

Moradores 
interditam 

Ponte do São 
Francisco em 
protesto por  

moradia
PÁGINA 7

Bolsonaro 
inicia processo 
de privatização 

dos Lençóis 
Maranhenses

PÁGINA 3
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Tribunal de Contas do Estado orienta servidores a devolverem o dinheiro

LU CI E NE VI EI RA

Pa ga men to pe lo ca dú ni co

CGU blo queia par ce las do au xí lio
emer gen ci al

Go ver no diz que ado ta rá me di das

Ou tras me to do lo gi as Tes ta gem

IRREGULARIDADE

Policiais e bombeiros
recebem auxílio indevido

O
au xí lio emer gen ci al, cri a do
pa ra que os mais po bres
con si gam atra ves sar a pan- 
de mia de Co vid-19, be ne fi- 

ci ou, de for ma in de vi da, 143 po li ci ais
mi li ta res e 10 bom bei ros mi li ta res do
Ma ra nhão. A in for ma ção faz par te de
um cru za men to de da dos fei to pe lo
Tri bu nal de Con tas do Es ta do do Ma- 
ra nhão (TCE-MA) e Cor re ge do ria-Ge- 
ral da União (CGU), so bre pos sí veis ir- 
re gu la ri da des re la ci o na das à con ces- 
são des se am pa ro fi nan cei ro, ins ti tuí- 
do pe lo go ver no Fe de ral.

O se cre tá rio de Fis ca li za ção do
TCE-MA, Fa bio Alex de Me lo, ga ran tiu
que “gran de par te” dos 143 po li ci ais
mi li ta res e dos 10 bom bei ros re que reu
o be ne fí cio. O ar ti go 2º da Lei nº
13.982/2020 elen ca os re qui si tos cu- 
mu la ti vos pa ra a per cep ção do be ne- 
fí cio de R$ 600. No in ci so II des te ar ti- 
go, cons ta co mo cri té rio de ele gi bi li- 
da de a ine xis tên cia de em pre go for- 
mal ati vo. As sim, to dos os ser vi do res
mu ni ci pais e es ta du ais es ta ri am, au- 
to ma ti ca men te, ex cluí dos da com- 
pre en são des te be ne fí cio, por te rem
em pre go for mal ati vo.

Além dis so, o ar ti go 7º , do pa rá gra- 
fo 1º, do in ci so VI, do De cre to nº
10.316/2020, es ta be le ce ex pres sa- 
men te que os agen tes pú bli cos, in- 
cluin do os ocu pan tes de car go tem- 
po rá rio, fun ção de con fi an ça, car go
em co mis são e os ti tu la res de man da- 
to em ele ti vo não pos su em di rei to ao
be ne fí cio. Des ta for ma, as con du tas
de so li ci ta ção e de re ce bi men to do

Au xí lio Emer gen ci al, me di an te a in- 
ser ção ou de cla ra ção de in for ma ções
fal sas, po dem ti pi fi car os cri mes de
fal si da de ide o ló gi ca e es te li o na to,
pre vis to no Có di go Pe nal.

Ocor re tam bém que, se gun do Fá- 
bio Alex, há ca sos em que os po li ci ais
e bom bei ros re ce be ram be ne fí ci os de
for ma au to má ti ca. 

De acor do com o se cre tá rio de Fis- 
ca li za ção, o TCE-MA es tá no ti fi can do
o Co man do Ge ral da Po lí cia Mi li tar do
Ma ra nhão pa ra que se jam aber tos
pro ces sos ad mi nis tra ti vos, no sen ti do
de que os va lo res do au xí lio emer gen- 
ci al pa gos aos po li ci ais e bom bei ros
se jam res ti tuí dos. A no ti fi ca ção se ria
fei ta por meio da fer ra men ta ele trô ni- 
ca Sa ap.Se gun do Fá bio, as de vo lu ções
de vem ocor rer até por aque les que re- 
ce be ram os va lo res de for ma in vo lun- 
tá ria, ou se ja, nos ca sos do Ca das tro
Úni co (Ca dÚ Ni co), uti li za do pa ra se- 
le ci o nar os ci da dãos que se rão am pa- 
ra dos pe los pro gra mas so ci ais do go- 
ver no. “In de pen den te men te de co mo
os re cur sos fo ram pa rar nas con tas
ban cá ri as des ses agen tes, os va lo res
de ve rão ser de vol vi dos”.

Con for me o se cre tá rio de Fis ca li za- 
ção do TCE-MA, o ca so de ser vi do res
pú bli cos be ne fi ci a dos com au xí lio
emer gen ci al ocor reu em pra ti ca men- 
te to do o Ma ra nhão, em di fe ren tes
car gos e ins ti tui ções pú bli cas. De vi do
a is so, além do Co man do Ge ral da PM,

Tri bu nal de Con tas en vi ou re co men-
da ções de de vo lu ção a pre fei tos, pre-
si den tes de Câ ma ras Mu ni ci pais, se- 
cre tá ri os es ta du ais, che fes do Mi nis-
té rio Pú bli co, pre si den te do Tri bu nal
de Jus ti ça, e pre si den te da As sem bleia
Le gis la ti va.

O Im par ci al te ve aces so ao mo de lo
de No ta Téc ni ca Con jun ta en vi a do,
se gun do Fa bio Alex, a ca da um des ses
ór gãos. No do cu men to, fi ca in for ma- 
do que o pa ga men to do au xí lio emer- 
gen ci al a em pre ga dos pú bli cos e ser-
vi do res fe de rais es tá sen do ana li sa do
e tra ta do pe la Di re to ria da Au di to ria
de Pre vi dên cia e Be ne fí ci os da Cor re- 
ge do ria-Ge ral do Ma ra nhão.

Se gun do Fa bio, so men te a pri mei ra
par ce la do be ne fí cio foi pa ga aos po li-
ci ais, bom bei ros, e de mais ser vi do res.
An tes que hou ves se o se gun do de pó- 
si to do re cur so, a CGU fez o blo queio
do au xí lio. O cru za men to de da dos
fei to pe lo TCE e CGU te ve co mo re fe- 
rên cia a re la ção de pa ga men tos do
au xí lio emer gen ci al ocor ri dos no mês
de maio de 2020, for ne ci da pe la Cai xa
Econô mi ca Fe de ral.

Por meio de no ta, o Go ver no do
Ma ra nhão in for mou que “o Au xí lio
Emer gen ci al é um pro gra ma Fe de ral.
A exe cu ção não é fei ta pe lo Go ver no
do Es ta do, que, por sua vez, não dis- 
põe de in for ma ções de ta lha das. No
en tan to, na hi pó te se de co mu ni ca ção
ofi ci al ao Go ver no do Es ta do acer ca
de even tu ais re ce bi men tos in de vi dos
por ser vi do res pú bli cos es ta du ais, as
me di das apli cá veis se rão ado ta das”

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.

Pre sen te na ce rimô nia de iní cio das
ope ra ções da Uni da de de Apoio ao Di- 
ag nós ti co da co vid-19, lo ca li za da na
se de da Fun da ção Oswal do Cruz (Fi o- 
cruz), no Rio de Ja nei ro, nes ta se gun- 
da-fei ra (10), o mi nis tro in te ri no da
Saú de, Edu ar do Pa zu el lo, re for çou a
ne ces si da de do di ag nós ti co pre co ce e
tra ta men to de pa ci en tes in fec ta dos
pe lo no vo co ro na ví rus. De acor do
com ele, só des sa ma nei ra o Bra sil
con se gui rá im pe dir mais per das. O
país já acu mu la 101.049 ví ti mas da
do en ça, de acor do com o Mi nis té rio
da Saú de.

“Pre ci so que to dos com pre en dam
o que tem que ser fei to pa ra que nós
pos sa mos pa rar o san gra men to e pa- 
rar as per das. A gen te pre ci sa com pre- 
en der co mo pa rar o san gra men to e
pa rar o san gra men to é di ag nós ti co
pre co ce, tra ta men to ime di a to, com- 
pre en são do su por te ven ti la tó rio an- 
tes da UTI”, de cla rou no dis cur so fei to
du ran te a ce rimô nia.

O mi nis tro in te ri no re for çou a ne- 
ces si da de de pro cu rar uni da des de
saú de ao pri mei ro sin to ma no ta do
pe lo pa ci en te. “Não es tá cor re to fi car

em ca sa do en te com sin to mas até
pas sar mal com fal ta de ar. Is so não
fun ci o na, não fun ci o nou e deu no que
deu. Nós há dois me ses já mu da mos
es se pro to co lo”, in di cou. Pa zu el lo re- 
for çou, ain da, que es se di ag nós ti co
po de ser fei to de di ver sas ma nei ra e
não so men te pe lo tes tes la bo ra to ri ais.
“Qual quer sin to ma pro cu re ime di a ta- 
men te um mé di co e es se mé di co tem
to do o po der so be ra no de di ag nos ti- 
car, de for ma clí ni ca, clí ni ca-epi de mi- 
o ló gi ca, la bo ra to ri al, com exa mes de
ima gens e tes tes”, res sal tou.

Des de 24 de ju nho, o Mi nis té rio da
Saú de pos si bi li tou que os ca sos da co- 
vid-19 se jam con fir ma dos tam bém
por meio de ou tras me to do lo gi as
além do tes te, por exem plo pe lo cri té- 
rio clí ni co-ima gem e pe lo cri té rio clí- 
ni co.

Se gun do o ge ne ral, a par tir do di ag- 
nós ti co pre co ce e tra ta men to cor re to
o ris co de mor te di mi nui. “Bra si lei ro
que for di ag nos ti ca do pe lo mé di co,
re ce ba a pres cri ção dos me di ca men- 
tos, to me os re mé di os e se tra te. Com

is so, não vai fi car agra va do, não agra- 
van do não vai pre ci sar de UTI e o ris co
de mor rer aí é mui to pe que no”, dis se.
Pa zu el lo re for çou que to dos os di as a
pas ta co man da da por ele re vê os pro- 
to co los de en fren ta men to à co vid-19
pa ra pro cu rar o que tem de me lhor e
al te rar aqui lo que não es tá dan do cer- 
to. “Não exis te nes te mo men to di fe- 
ren ças par ti dá ri as e ou ide o ló gi cas.
Nós so mos to dos bra si lei ros, com ba- 
ten do dia a dia da me lhor for ma, nos
de di can do pa ra que não ha ja mais
mor tos no nos so país”, de cla rou.

A Uni da de de Apoio ao Di ag nós ti co
da co vid-19 é uma ini ci a ti va pa ra dar
su por te aos La bo ra tó ri os Cen trais de
Saú de Pú bli ca (LA CEN). De acor do
com a Fi o cruz, a uni da de po der pro-
ces sar di a ri a men te até 15 mil tes tes
mo le cu la res, co nhe ci dos co mo RT-
PCR, pa drão ou ro pa ra di ag nos ti car a
co vid-19. A es tru tu ra e equi pa men tos
fo ram fi nan ci a dos pe lo pro gra ma To- 
dos Pe la Saú de, do Itaú Uni ban co, e o
Mi nis té rio da Saú de cus te a rá a ope ra- 
ção.

Re gras

DE SA FIO HU MA NO

No ve mil bra si lei ros
ins cri tos pa ra va ci na

A con tro ver sa ideia de in fec tar pro po si tal men te pes- 
so as com o co ro na ví rus pa ra ace le rar os tes tes de uma
pos sí vel va ci na vem ga nhan do for ça na co mu ni da de ci- 
en tí fi ca in ter na ci o nal e en tre vo lun tá ri os bra si lei ros. No
mês pas sa do, a or ga ni za ção ame ri ca na 1DaySooner, cri- 
a da em abril pa ra ad vo gar pe la re a li za ção des se ti po de
es tu do, re ce beu o apoio de mais de 150 ci en tis tas, in- 
cluin do 15 ga nha do res do Prê mio No bel.

A en ti da de já re gis trou tam bém a ins cri ção de 32 mil
vo lun tá ri os de 140 paí ses que se di zem dis pos tos a par ti- 
ci par do tes te. Ao jor nal O Es ta do de S. Pau lo, um re pre- 
sen tan te da or ga ni za ção re ve lou que mais de 9 mil são
bra si lei ros – se gun do mai or con tin gen te, após ame ri ca- 
nos, com 15 mil.

Es pe ci a lis tas crí ti cos ao es tu do des ta cam a im pli ca- 
ção éti ca de ex por vo lun tá ri os a uma do en ça sem um
tra ta men to com pro va da men te efi caz. Mas os de fen so- 
res do mo de lo di zem que ele po de ria sal var mi lha res de
vi das ao an te ci par a des co ber ta de uma va ci na efi ci en te.

No es tu do de de sa fio hu ma no, co mo es se ti po de tes- 
te é co nhe ci do, vo lun tá ri os re ce bem a va ci na em tes te
ou o pla ce bo pa ra, pos te ri or men te, se rem in fec ta dos
com o ví rus, o que per mi ti ria aos ci en tis tas ob ser var
mais ra pi da men te se o imu ni zan te tem efi cá cia.

Nos es tu dos tra di ci o nais, a pro va da efi cá cia de pen de
do con ta to na tu ral dos vo lun tá ri os com o pa tó ge no. Pa- 
ra is so, é ne ces sá rio in cluir um gran de nú me ro de par ti- 
ci pan tes e mo ni to rá-los por me ses ou anos pa ra com pa- 
rar os ín di ces de in fec ção en tre os que to ma ram a va ci na
e o gru po con tro la do.

O apoio de re no ma dos aca dê mi cos à ini ci a ti va veio
por car ta aber ta en de re ça da ao di re tor dos Ins ti tu tos
Na ci o nais de Saú de (NIH, na si gla em in glês) dos Es ta- 
dos Uni dos.

O do cu men to foi ela bo ra do pe la or ga ni za ção
1DaySooner em con jun to com es pe ci a lis tas co mo o pe- 
di a tra Stanley Plot kin, um dos mai o res es tu di o sos em
va ci na do mun do. A car ta tam bém foi as si na da por Adri- 
an Hill, di re tor do Ins ti tu to Jen ner, di vi são da Uni ver si- 
da de de Ox ford res pon sá vel pe lo de sen vol vi men to da
va ci na con tra a co vid-19 que es tá sen do tes ta da no Bra- 
sil.

Ox ford afir mou “não es tar pla ne jan do” re a li zar es tu- 
dos de de sa fio hu ma nos no mo men to por ter “ex ten sos
en sai os clí ni cos in ter na ci o nais pa ra ava li ar a va ci na em
um ce ná rio do mun do re al”. Hill, po rém, já de cla rou à
im pren sa in ter na ci o nal que con si de ra re a li zar es se ti po
de tes te ain da es te ano. A or ga ni za ção 1DaySooner diz
es tar co la bo ran do com o Ins ti tu to Jen ner na ela bo ra ção
de pro to co los.

A Or ga ni za ção Mun di al da Saú de (OMS) tam bém não
des car ta a re a li za ção de es tu dos de de sa fio pa ra a co vid-
19. Em ju nho, um gru po con sul tor da en ti da de con cluiu
re la tó rio pre li mi nar so bre a vi a bi li da de, im por tân cia e
li mi ta ções des se ti po de pes qui sa. No do cu men to, a
OMS de fi ne re gras que de ve ri am ser se gui das pa ra mi ni- 
mi zar os ris cos, co mo o re cru ta men to de vo lun tá ri os jo- 
vens e a ad mi nis tra ção de quan ti da de pe que na de ví rus.

O co mi tê de es pe ci a lis tas, po rém, fi cou di vi di do so- 
bre quan do tais tes tes po de ri am ser fei tos. Me ta de acha
ra zoá vel re a li zá-los so men te quan do hou ver um me di- 
ca men to efi caz con tra a co vid. O res tan te de fen de que
os tes tes se jam ini ci a dos ime di a ta men te fren te a emer- 
gên cia.

Os aca dê mi cos que as si na ram a car ta aber ta de fen- 
dem que tais pes qui sas po dem “ace le rar o de sen vol vi- 
men to de va ci nas e sal var mi lhões de vi das, bem co mo
aju dar a res ga tar eco no mi as”. Des ta cam ain da que os
pro to co los de vem mi ni mi zar ao má xi mo os ris cos pa ra
os vo lun tá ri os.

Nes se ca so, di zem, ide al men te se ri am acei tos par ti ci- 
pan tes na fai xa dos 20 aos 29 anos e com bo as con di ções
de saú de. Eles se ri am mo ni to ra dos cons tan te men te, fi- 
ca ri am iso la dos em ins ta la ções pró pri as da pes qui sa
pa ra não es pa lhar o ví rus e re ce be ri am as sis tên cia mé- 
di ca pre co ce, ca so de sen vol ves sem a do en ça.

“O ris co de mor te por co vid pa ra uma pes soa na fai xa
dos 20 anos é de 1 em 4 mil. É se me lhan te a ris cos que a
so ci e da de acei ta, co mo o de do ar um rim”, afir mou ao
jor nal O Es ta do de S. Pau lo Abie Roh rig, di re tor de co- 
mu ni ca ções da 1Day So o ner.

Pro fes sor e pes qui sa dor de bi oé ti ca da Uni ver si da de
Fe de ral de Uber lân dia, Al ci no Edu ar do Bo nel la é o úni- 
co bra si lei ro que as si nou a car ta aber ta apoi an do os es- 
tu dos de de sa fio. “Se a gen te acei ta o ris co de pro fis si o- 
nais de saú de e en tre ga do res tra ba lha rem na pan de mia,
não tem sen ti do im pe dir o al truís mo de pes so as vo lun- 
tá ri as to tal men te es cla re ci das”, de fen de.

Es tu dos de de sa fio já fo ram re a li za dos pa ra ou tras
do en ças, co mo có le ra e ma lá ria, mas, na que les ca sos,
ha via tra ta men to pa ra as en fer mi da des. Pa ra Jor ge Ve- 
nân cio, co or de na dor da Co mis são Na ci o nal de Éti ca em
Pes qui sa (Co nep), ór gão res pon sá vel por au to ri zar pes- 
qui sas com se res hu ma nos no Bra sil, di fi cil men te um
es tu do do ti po se ria apro va do no País. “Acho fo ra de pro- 
pó si to, pois já há es tu dos de fa se 3 sen do re a li za dos, in- 
clu si ve no Bra sil e nos Es ta dos Uni dos, on de a in ci dên- 
cia da do en ça é al ta e, por tan to, as pes so as es tão ex pos- 
tas ao ví rus na tu ral men te”, diz.

Ele des ta ca ain da que se guir vo lun tá ri os por mais
tem po, con for me pre vis to nas pes qui sas tra di ci o nais, é
im por tan te pa ra ob ser var se um pro du to em tes tes po de
cau sar even tos ad ver sos tar di os.

Pre si den te do Con se lho de Éti ca da So ci e da de Bra si- 
lei ra de Imu ni za ções (SBIm), Ga bri el Osel ka tam bém
de fen de que a con tri bui ção de um es tu do co mo es se
não jus ti fi ca os ris cos.

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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Advogados, parabéns

Ho je, 11 de agos to, é ce le bra do o Dia do
Ad vo ga do, em re fe rên cia às pri mei ras fa cul-
da des de di rei to no Bra sil, cri a das ain da por
Dom Pe dro I. Co mo uma das pro fis sões mais
an ti gas do país, con tan do com cer ca de dois
sé cu los, o Di rei to es tá pas san do por um mo- 
men to in ten so de tran si ção e mu dan ças na
ro ti na de tra ba lho, em de cor rên cia da pan-
de mia da Co vid-19.  A to dos os pro fis si o nais
ma ra nhen ses, nos sos pa ra béns.

Cinema e reflexão

O Lo o ke, ser vi ço bra si lei ro de stre a ming,
pas sa a hos pe dar em sua pla ta for ma a mos- 
tra Ci ne ma e Re fle xão, pro je to do Ci ne CP FL,
que es tá pa ra li sa do des de mar ço em ra zão
da pan de mia de co ro na ví rus. A pro gra ma-
ção, dis po ní vel en tre os di as 4 e 31 de agos to,
reú ne fil mes acla ma dos pe la crí ti ca, além de
dois de ba tes com ci ne as tas de lon gas apre-
sen ta dos na mos tra. Link de aces so:
https://mos tra ci ne ma e re fle xao.com.br/

No re gis tro, Wel ling ton Jú ni or
(Ges tor de Pro du tos do CE A PE Bra -
sil), Natha lia Cos ta (Co or de na do ra
do Pro je to CE A PE Sa ne ar) e Fer nan -
do Co e lho (Ge ren te de Mar ke ting CE -
A PE Bra sil), jun tos le van do mais
qua li da de de vi da as fa mí li as bra si -
lei ras. O CE A PE fir mou par ce ria com
Wa ter.org, or ga ni za ção ame ri ca na e
sem fins lu cra ti vos, que é pi o nei ra
em so lu ções sus ten tá veis ino va do -
ras pa ra a cri se glo bal de água e sa -
ne a men to, pa ra ofe re cer uma mo da -
li da de de cré di to pa ra aten der fa mí -
li as de bai xa ren da e em pre en di men -
tos de pe que no por te pa ra a cons tru -
ção de ba nhei ros, com pra de cai xa
d’água, be be dou ros, a ins ta la ção de
fos sas sép ti cas e ou tros ser vi ços, por
meio do pro je to ‘Sa ne ar’.

O de sem bar ga dor do
Tri bu nal de Jus ti ça do
Ma ra nhão (TJ MA), Ri -
car do Du ai li be, co me -
ça a se ma na re ce ben do
cum pri men tos pe la
no me a ção co mo mem -
bro do Con se lho Fis cal
da As so ci a ção Na ci o -
nal de De sem bar ga do -
res (AN DES). A no me a -
ção foi fei ta pe lo pre si -
den te da AN DES, de -
sem bar ga dor do Tri bu -
nal de Jus ti ça do Rio
de Ja nei ro (TJRJ), Mar -
ce lo Buha tem.

Em reu niões ar ti cu la -
das pe lo Se brae, ins ti -
tui ções lo cais reu ni -
ram-se com téc ni cos
do Ban co Mun di al pa ra
ali nha men tos so bre a
ver são Sub Na ci o nal,
que co le ta rá da dos em
to das as ca pi tais. Es tu -
do de ve rá es tar dis po -
ní vel no iní cio de 2021.
Cris ti a ne Cor rêa, do
Se brae (MA), co men tou
que o es tu do Ban co
Mun di al for ne ce rá um
di ag nós ti co pre ci so so -
bre a re a li da de do am -
bi en te de ne gó ci os nas
ca pi tais bra si lei ras.

Desafio humano

A pos si bi li da de de con tri buir com a ci ên cia e
o de sen vol vi men to de uma va ci na ca paz de
con ter a Co vid-19 fez com que 9 mil bra si lei ros
se can di da tas sem ao es tu do de de sa fio hu ma no
da or ga ni za ção ame ri ca na 1DaySooner. Ne le,
de pois de re ce ber uma can di da ta à imu ni za ção,
os vo lun tá ri os são ex pos tos de li be ra da men te ao
no vo co ro na ví rus pa ra que os ci en tis tas es tu- 
dem a efi cá cia e a se gu ran ça do me di ca men to
com mais ra pi dez. Cri a da em abril, a
1DaySooner já ame a lhou 32,6 mil vo lun tá ri os
de 140 paí ses. 

Volta aos trilhos

O Trem de Pas sa gei ros da Es tra da de Fer ro
Ca ra jás, que in ter li ga os es ta dos do Ma ra nhão e
Pa rá per cor ren do 23 mu ni cí pi os, vol ta a cir cu lar
a par tir das pró xi mo se gun da-fei ra, 17. A com- 
pra de bi lhe tes já po de ser fei ta a par tir de ho je,
dia 10. Pa ra o re tor no da ope ra ção, no vos pro ce- 
di men tos se rão ado ta dos du ran te a com pra de
pas sa gens, em bar que e vi a gem. 

As me di das le vam em con si de ra ção pro to co- 
los de saú de de ter mi na dos pe la Or ga ni za ção
Mun di al de Saú de (OMS) e pe los go ver nos do
Ma ra nhão e Pa rá. 

Eleições e Ouvidoria

A Ou vi do ria do Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra- 
nhão é um dos ca nais que a po pu la ção po de uti- 
li zar pa ra fa zer de nún ci as em re la ção às elei- 
ções, em bo ra a co or de na ção do pro ces so elei to- 
ral, in clu si ve a apu ra ção das ir re gu la ri da des, se- 
ja re a li za da pe lo Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, ins- 
ti tui ção ao qual o Mi nis té rio Pú bli co Elei to ral é
vin cu la do. De acor do com o pro mo tor de jus ti ça
elei to ral au xi li ar Pa blo Bo géa, de pois de re gis- 
tra das, as de nún ci as são en ca mi nha das pe la
Ou vi do ria do MP MA aos pro mo to res de jus ti ça
elei to rais.

Pra curtir

Ho je, a par tir das 16h,
a TV UF MA pro mo ve
o cur so de atu a li za -
ção em te le jor na lis -
mo com o te ma “Mai -
o res er ros e acer tos
nas re da ções de TV”,
a ser mi nis tra do pe la
co or de na do ra de jor -
na lis mo da TV Band
Ci da de, Da ni e la Ban -
dei ra.

O cur so é in tei ra men -
te gra tui to e ocor re rá
pe la pla ta for ma Go o -
gle Me et. Pa ra par ti -
ci par, bas ta aces sar o
con vi te da vi de o con -
fe rên cia no dia e no
ho rá rio da ati vi da de.

A pla ta for ma de stre -
a ming Net flix di vul -
gou nes ta se gun da-
fei ra, 10, o trai ler do
fil me Qua se uma
Rocks tar, ba se a do no
li vro de Matthew
Quick.

O lon ga, di ri gi do por
Brett Haley (Por Lu -
ga res In crí veis e Co -
ra ções Ba ten do Al -
go), se rá lan ça do no
pró xi mo dia 28.

Se gun do o re la tó rio
Con ver si on, con sul -
to ria es pe ci a li za da
em mar ke ting e co -
mér cio ele trô ni co, o
e-com mer ce no Bra -
sil al can çou, em ju -
lho, a mar ca de o ter -
cei ro me lhor mês da
his tó ria com 1,29 bi -
lhões de aces sos.

Ape nas maio des te
ano fi can do (au ge da
pan de mia e Dia das
Mães) e no vem bro de
2019, co nhe ci do co -
mo o “na tal do co -
mér cio ele trô ni co”,
por con ta da Black
Friday, es tão à fren te
do úl ti mo mês em
aces sos.

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

PROTESTO

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 segunda-
feira (10). Os dois sentidos da via fo-
ram interditados e um enorme engar-
rafamento tem se formado no local.

De acordo com as informações ini-
ciais, os moradores estão protestan-
do pois alegam que moram em pala-
fitas e não foram contemplados com 
os apartamentos do Residencial José 
Chagas, localizado na Avenida Ferrei-
ra 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 Eco-
nômica Federal (CEF). O residencial é 
destinado a famílias da Ilhinha, Por-
telinha 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 bair-
ro, 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 protes-
tando para receber o direito delas, que 
é a moradia. Muita gente foi contem-
plada mas quando chegou na hora ou-
viu que não tinham mais vagas. Tem 
gente aqui no residencial que nunca 
morou em palafita e agora tem um 
apartamento, enquanto nós que sem-
pre vivemos nessa situação não pode-
mos agora nos mudar. Estamos aqui 
lutando por nossos direitos”, afirmou.

A Redação de O Imparcial solici-
tou um posicionamento do governo 
do Estado a respeito dos critérios de 
entrega dos apartamentos no Residen-
cial José Chagas
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Novos procedimentos foram adotados para proteger a saúde dos passageiros e
empregados durante a compra de passagens, embarque e viagem

Con fi ra as prin ci pais mu dan -
ças ado ta das:
• As pas sa gens se rão dis po ni bi li za das
15 di as an tes do pe río do da vi a gem;
• O bi lhe te po de rá ser ad qui ri do pe la
in ter net no si te www.va le.com/trem -
de pas sa gei ros ou nos pos tos de ven -
da. Não ha ve rá ven da de bi lhe te nas
es ta ções, in clu si ve du ran te o em bar -
que;
• A ven da de pas sa gem du ran te a vi a -
gem per ma ne ce ex clu si va pa ra lo ca li -
da des sem pos to de ven das (Mi nei ri -
nho, Au zi lân dia, Al ta mi ra, Vi la Pin da -
ré, São Pe dro da Água Bran ca e Itai nó -
po lis);
• O aten di men to pre sen ci al nos pos -
tos de ven da ocor re rá so men te pa ra
cli en tes com más ca ra e obe de cen do
as si na li za ções de dis tan ci a men to so -
ci al;
• O ho rá rio de fun ci o na men to dos
pon tos de ven das: 8h às 14h, de se -
gun da a sex ta-fei ra. E aos sá ba dos, de
8h às 12h. Pes s so as do gru po de ris co
te rão ho rá rio ex clu si vo de aten di -
men to: 8h às 9h;
• Du ran te o em bar que, o aces so à es -
ta ção po de rá ser fei to ape nas pe lo
pas sa gei ro com bi lhe te pa ra o dia da

vi a gem. Pa ren tes e ami gos que não vi -
a jam no dia não po de rão aces sar. Pas -
sa gei ros com pri o ri da de ou que ne -
ces si tem de apoio pa ra em bar que po -
de rão aces sar com acom pa nhan tes;
• O nú me ro de pol tro nas pa ra ven da
foi re du zi do pa ra ga ran tir es pa ça -
men to en tre pas sa gei ros;
• Nas es ta ções e den tro do trem, se rá
obri ga tó rio uso de más ca ra e o res pei -
to ao dis tan ci a men to;
• Se rá fei ta afe ri ção de tem pe ra tu ra
cor po ral an tes do em bar que. Ca so se -
ja de tec ta da fe bre, o usuá rio se rá ori -
en ta do a bus car aten di men to mé di co
e não po de rá aces sar o trem;
• O ser vi ço de ali men ta ção te rá a
ano ta ção do pe di do e a en tre ga di re -
ta men te na pol tro na do pas sa gei ro.

Ser vi ço:

ESTRADA DE FERRO CARAJÁS

Trem de passageiros
com medidas de saúde

O
Trem de Pas sa gei ros da Es- 
tra da de Fer ro Ca ra jás, que
in ter li ga os es ta dos do Ma- 
ra nhão e Pa rá per cor ren do

23 mu ni cí pi os, vol ta a cir cu lar a par tir
do dia 17 de agos to, pró xi ma se gun da-
fei ra.

A com pra de bi lhe tes já po de ser
fei ta a par tir des ta se ma na. Pa ra o re- 
tor no da ope ra ção, no vos pro ce di- 
men tos se rão ado ta dos du ran te a
com pra de pas sa gens, em bar que e vi- 
a gem. As me di das le vam em con si de- 
ra ção pro to co los de saú de de ter mi na- 
dos pe la Or ga ni za ção Mun di al de
Saú de (OMS) e pe los go ver nos do Ma- 
ra nhão e Pa rá. En tre as mu dan ças
ado ta das es tão a re du ção na ofer ta
dos as sen tos, ga ran tin do o es pa ça- 
men to ade qua do en tre os pas sa gei ros
e pri o ri za ção da ven da de pas sa gens
pe la in ter net. 

A ven da de pas sa gens que an tes era
fei ta com 60 di as de an te ce dên cia,
pas sa ago ra a ser fei ta com até 15 di as
de an te ce dên cia. Is to por con ta da
pos si bi li da de de ocor re rem no vas re- 
gras mu ni ci pais ou in te res ta du ais de
trans por te, a de pen der da cur va epi- 

de mi o ló gi ca de ca da re gião.
A com pra de bi lhe tes ago ra de ve rá

ser fei ta pri o ri ta ri a men te pe la in ter- 
net ou nos pon tos de pas sa gens, que
fun ci o na rão com ho rá rio de aten di- 
men to di fe ren ci a do. A ven da de pas- 
sa gens nas es ta ções es ta rá sus pen sa,
in clu si ve du ran te o em bar que. Os bi- 
lhe tes de vem ser ad qui ri dos pe la in- 
ter net no si te www.va le.com/trem de- 
pas sa gei ros.

On de com prar pas sa gens: pe la in-
ter net no si te www.va le.com/trem de-
pas sa gei ros ou nos pon tos de ven das
que fun ci o na rá das 8h às 14h, de se- 
gun da a sex ta-fei ra. E aos sá ba dos, de
8h às 12h. Pes s so as do gru po de ris co
te rão ho rá rio ex clu si vo de aten di- 
men to: 8h às 9h. 

Em São Luís, na rua do Pas seio, Ga- 
le ria La Ra var di e rie, Sa la 105, Cen tro,
São Luís (MA). Fo ne: (98) 3232-6049;
em Ma ra bá, na BR 230, Fo lha 30 Q-15,
shop ping Pa tio Ma ra bá, Ma ra bá (PA),
Fo ne: (94) 3322-2724; em Pa rau a pe- 
bas – Rua F, 372 Lj 60, Ci da de No va,
Ga le ria Cen tral, Pa rau a pe bas (PA).
Fo ne: (94) 3356-4077.

Os de mais pon tos de ven da ao lon-
go da fer ro via, po dem ser con sul ta dos
li gan do pa ra 0800 285 7000.

SAU LO DU AI LI BE

MARIA DA PENHA

Homem é detido por
agredir companheira
em casa

O SUSPEITO AGREDIU A COMPANHEIRA E FOI DETIDO PELA PM

A Po lí cia Mi li tar, atra vés da vi a tu ra Ma ria da Pe nha re- 
a li zou a cap tu ra de um ho mem sus pei to de ter agre di do
a com pa nhei ra, na re si dên cia do ca sal, lo ca li za da no
bair ro Bo ca da Ma ta, em Im pe ra triz, ci da de lo ca li za da
cer ca de 600 km da ca pi tal ma ra nhen se.

De acor do com in for ma ções po li ci ais con ti das em re- 
la tó rio, os PMs da vi a tu ra Ma ria da Pe nha es ta vam na
de le ga cia de po lí cia ci vil, fa zen do a con du ção de um
sus pei to em ou tra ocor rên cia, mo men to em que uma
mu lher en trou e fez a de nún cia re ve lan do que foi agre- 
di da pe lo com pa nhei ro.

A ví ti ma apre sen ta va es co ri a ções na bo ca e ain da in- 
for mou que foi agre di da com so cos na ca be ça. Os po li ci- 
ais fo ram até o en de re ço da ca sa on de te ria acon te ci do
as agres sões.

O sus pei to es ta va no lo cal e não re sis tiu à pri são. De
acor do com a Lei nº 11.340 de 2006, a pe na pa ra o cri me
de agres são à mu lher tem pe na de três me ses a três anos
de de ten ção.

O ho mem foi de ti do e en ca mi nha do pa ra a de le ga cia,
on de es tá à dis po si ção da jus ti ça.

LU CI A NA GO MES

SÃO LUÍS

Confira as vagas de emprego abertas

Mais uma se ma na co me çou e com ela
vá ri as opor tu ni da des de em pre go pa ra vo- 
cê que es tá pre ci san do mu dar de vi da.

Por con ta da pan de mia do no vo co ro na- 
ví rus, al gu mas em pre sas não es ta vam con- 
tra tan do, mas ago ra di ver sas va gas já es tão
sen do ofe re ci das na ca pi tal ma ra nhen se e
es se é o mo men to de vo cê ten tar um em- 
pre go me lhor.

Es tá gio em ad mi nis tra ção – Cur san do a
par tir do 3° pe río do, ter co nhe ci men to bá- 
si co de in for má ti ca e ex cel. 

In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí- 
cu lo pa ra o e-mail: cur ri cu los@lo jas can ti- 
nho do ce.com.br

Pro gra ma dor/ de sen vol ve dor de app –
Ex pe ri ên cia com pro va da. In te res sa dos de- 
vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail:
ame ri ca bra sil sul@hot mail.com

Ins tru to ras pa ra ex ten são de cí li os e
alon ga men tos de unhas – Do mi nar a área,
di dá ti ca pa ra en si no, ins ta gram pro fis si o- 
nal. In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí- 
cu lo pa ra o e-mail: clas sen.ma- 
keup@gmail.com

Pro fes sor de mú si ca – Mi nis trar au las
teó ri cas e prá ti cas de mú si ca, acom pa nha
o de sen vol vi men to de alu nos. 

Li cen ci a tu ra em mú si ca/edu ca ção mu- 
si cal ou pe da go gia, do mi nar um ins tru- 
men to harmô ni co.

In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí- 
cu lo pa ra o e-mail: sec.dir.aracagy@ma ris- 
ta.edu.br

Pro fes sor de in glês – Fluên cia em in glês,
dis po ni bi li da de pa ra par ti ci par de trei na- 
men to no pe río do da tar de du ran te 3 se- 
ma nas, ter ex pe ri ên cia na área, dis po ni bi- 
li da de pa ra tra ba lhar aos sá ba dos. In te res- 
sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o
e-mail: co or de na ca o coha ma@wi- 
zardslz.com.br

Ana lis ta de par ta men to pes so al – Ex pe- 
ri ên cia pa ra atu ar na área de de par ta men to
pes so al. 

In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí- 
cu lo pa ra o e-mail: ad mi nis tra ti vo@con ta- 
bi lab.com.br

Ser vi ços ge rais – En si no mé dio, ex pe ri- 
ên cia em hi gi e ni za ção hos pi ta lar. In te res- 
sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o
e-mail: va gas.med@hot mail.com

As sis ten te ad mi nis tra ti vo – En si no su- 
pe ri or cur san do. In te res sa dos de vem en ca-
mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: pen sa re.re- 
cur soshu ma nos@gmail.com

Bor da dor/bor da dei ra – En si no mé dio
com ple to, dis po ni bi li da de de ho rá rio, ex-
pe ri ên cia na fun ção. 

In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí- 
cu lo pa ra o e-mail:
minhavaga15@gmail.com

Ven de do ra – En si no mé dio com ple to,
dis po ni bi li da de de ho rá rio, ex pe ri ên cia co- 
mo ven de dor. 

In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí- 
cu lo pa ra o e-mail:
minhavaga15@gmail.com

Ma ni cu res/es co vis ta/ au xi li ar de ca be- 
lei rei ro – In te res sa dos de vem en ca mi nhar
cur rí cu lo pa ra o e-mail: stu di o da vil la ri- 
drs@gmail.com

Au xi li ar de ve te ri ná rio – En si no téc ni co
ou su pe ri or, co nhe ci men to in ter me diá rio
em pa co te of fi ce, dis po ni bi li da de de se- 
gun da à sá ba do. In te res sa dos de vem en ca-
mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail:
recrutamentoma20@gmail.com

Ven de dor – In te res sa dos de vem en ca- 
mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: lo ja san ge- 
li tos@ou tlo ok.com

Aten den te de la van de ria – Ex pe ri ên cia
na área com pro va da. In te res sa dos de vem
en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: jo an- 
da darc gal vao@hot mail.com

Aten den te – Ex pe ri ên cia na área com-
pro va da. In te res sa dos de vem en ca mi nhar
cur rí cu lo pa ra o e-mail: con ta to@cos tu ra ri- 
a ser vi cos.com

Fi si o te ra peu ta – Ex pe ri ên cia na área.
In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo
pa ra o e-mail: fisiodaypinheiro@gmail.com

Es to quis ta – Ex pe ri ên cia com pro va da
co mo es to quis ta, ex pe ri ên cia em lo ja de
rou pas, co nhe ci men to in ter me diá rio em
in for má ti ca.

In te res sa dos de vem en ca mi nhar cur rí- 
cu lo pa ra o e-mail: vagasv98@gmail.com

TENTATIVA DE ASSALTO

Garoto de 12 anos é suspeito de assalto

O GAROTO DE 12 ANOS TENTOU ASSALTAR UMA PESSOA USANDO UMA ARMA FALSA

Uma ação cri mi no sa cha mou a aten ção
na ci da de de Pi nhei ro, lo ca li za da na Bai- 
xa da Ma ra nhen se. Um ga ro to de ape nas
12 anos foi apre en di do após ser sus pei to
de uma ten ta ti va de as sal to a uma pes soa.

De acor do com in for ma ções, uma pes- 
soa, que mo ra no bair ro Fo men to, te ria si- 
do abor da da pe lo ga ro to de 12 anos, que
sa cou uma ar ma fal sa e anun ci ou o as sal- 
to. A cri an ça ain da es ta va acom pa nha da
de ou tra pes soa.

A ví ti ma, após ter so fri do a ten ta ti va de
as sal to, pro cu rou uma vi a tu ra da Po lí cia
Mi li tar e in for mou que ti nha o ato cri mi- 
no so te ria acon te ci do no mo men to que
es ta va con fe rin do uma quan tia em di- 
nhei ro, na por ta da ca sa de sua ir mã, mo- 

men to que a du pla o sur pre en deu e o as- 
sal tou.

A ví ti ma do as sal to con tou que o ga ro to
apon tou uma ar ma pa ra sua ca be ça e ao
no tar que a pis to la era de fal sa, con se guiu
imo bi li zar o ga ro to, com a aju da de ou tros
po pu la res que es ta vam pró xi mo ao lo cal
do cri me.

Ao ver que a cri an ça ti nha si do imo bi li- 
za da, o se gun do sus pei to fu giu em uma
mo to. A guar ni ção da Po li cia Mi li tar foi in- 
for ma da que o me ni no es ta va de ti do por
po pu la res.

Ele foi con du zi do pa ra De le ga cia Re gi- 
o nal de Pi nhei ro pa ra me di das ca bí veis.
Na de le ga cia foi in for ma do que o ra paz ti- 
nha ape nas 12 anos. (S.D)

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

https://banca.oimparcial.com.br/
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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 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Estátua de João Lisboa
passa por restauração

A
es tá tua de João Lis boa, lo ca li- 
za da na pra ça que le va seu 
no me, no Cen tro His tó ri co de 
São Luís es tá sen do res tau ra- 

da pe la Pre fei tu ra de São Luís. O res- 
tau ro da ima gem in te gra o pa co te de 
re qua li fi ca ção da Pra ça João Lis boa, 
Lar go do Car mo, Rua de Na za ré e en- 
tor no, em exe cu ção pe la ges tão do 
pre fei to Edi val do Ho lan da Ju ni or, por 
meio do pro gra ma São Luís em Obras 
e em par ce ria com o Ins ti tu to de Pa- 
trimô nio His tó ri co e Ar tís ti co Na ci o- 
nal (IPHAN). To dos os mo nu men tos 
tra di ci o nais do sí tio ar qui tetô ni co – 
que con tem pla ain da o bus to do frei 
Car los Ole a ro e o tra di ci o nal re ló gio – 
es tão pas san do por res tau ra ção e se- 
rão de vol vi dos aos seus lo cais de ori- 
gem com su as ca rac te rís ti cas re cu pe- 
ra das.

O pre fei to Edi val do Ho lan da Ju ni or 
des ta cou que res tau rar os mo nu men- 
tos his tó ri cos é fun da men tal pa ra pre- 
ser var a me mó ria da ci da de. “O Cen- 
tro de São Luís se gue re ce ben do o 
mai or in ves ti men to dos úl ti mos 30 
anos. São gran des in ter ven ções em 
áre as his tó ri cas que, de pois de pron- 
tas, vão dar ain da mais be le za e des ta- 
que à nos sa his tó ria e cul tu ra. Além de 
re cu pe rar mos o pa trimô nio ar qui- 
tetô ni co es ta mos re cu pe ran do o pa- 
trimô nio ar tís ti co, res tau ran do os 
mo nu men tos que fi cam nas áre as em 
obras. So men te na área da Pra ça João 
Lis boa, Lar go do Car mo, Rua de Na za- 
ré e en tor no es ta mos re cu pe ran do 
três mo nu men tos tra di ci o nais, pre- 
ser van do sua me mó ria e va lo ri zan do 
nos so pa trimô nio his tó ri co”, en fa ti- 
zou o ges tor.

ESTÁTUA DO JORNALISTA JOÃO LISBOA FOI INSTALADA NO LOCAL HÁ 102 ANOS 

ES TÁ TUA DE JOÃO LIS BOA
A es tá tua de João Lis boa foi ins ta la- 

da no lo cal há 102 anos e ago ra pas sa 
por um pro ces so de res tau ra ção que 
irá de vol ver su as ca rac te rís ti cas ori gi- 
nais. O pro ces so ocor re em três eta- 
pas. A pri mei ra de las é a lim pe za de 
to do o mo nu men to pa ra re ti rar a su- 
jei ra or gâ ni ca – de cor ren te do acú mu- 
lo de fe zes dos pom bos que vi vem na 
re gião – e quí mi ca – re sul ta do do pro- 

ces so de oxi da ção do bron ze, me tal do 
qual é fei ta a es tá tua, a po ei ra e fu li- 
gem ge ra da pe lo trá fe go no en tor no 
en tre ou tros. Nes ta eta pa é usa do áci- 
do acé ti co e uma es co va de bron ze, 
que re mo vem os re sí du os sem da ni fi- 
car a es tá tua. Após a con clu são da 
lim pe za se rá apli ca da re si na de po liu- 
re ta no pa ra evi tar que a su jei ra que se 
acu mu la rá no va men te cau se da nos 
ao mo nu men to. Por fim, se rá fei ta a 
re cu pe ra ção da ba se da es tá tua.

Restos mortais foram transferidos para o Largo do Carmo

O BUSTO DO FREI CARLOS OLEARO E DO TRADICIONAL RELÓGIO QUE FICAVA NA PRAÇA TAMBÉM  ESTÃO PASSANDO POR RESTAURAÇÃO

A es tá tua de João Lis boa foi ins ta la- 
da pa ra co me mo rar o cen te ná rio do
po e ta e jor na lis ta, que ocor reu em
1912. Um ano an tes, no dia 26 de abril
de 1911, os res tos mor tais de João Lis- 
boa fo ram trans fe ri dos pa ra o Lar go
do Car mo, on de fo ram en ter ra dos no
cen tro da pra ça, no lu gar on de ho je
es tá a es tá tua. Des de en tão, o es cri tor
jaz no lo cal. No en tan to, ape nas em
1918 o mo nu men to foi inau gu ra do,
em 1º de ja nei ro, da ta que as si na la va
os oi ten ta anos da pu bli ca ção do pri- 
mei ro nú me ro da Crô ni ca Ma ra nhen- 
se. A es tá tua foi fei ta pe lo ar tis ta fran- 
cês Je an Ma grou to da em bron ze e
com uma ba se de már mo re e pe lo ta- 
ma nho e pe so, es tá sen do res tau ra da
no pró prio lo cal on de es tá fi xa da.

O lo cal on de ho je es tá ins ta la da a
es tá tua re ce beu a de no mi na ção de
Pra ça João Lis boa em 1901 em ho me- 
na gem ao es cri tor e jor na lis ta ma ra- 
nhen se que re si diu nas pro xi mi da des.
Em 1911, o de pu ta do e es cri tor Vi ri a to
Cor reia, na ses são de 8 de abril, apre- 
sen tou um pro je to de lei ao Con gres so
Le gis la ti vo do Es ta do do Ma ra nhão,
au to ri zan do o go ver no a abrir cré di to
ne ces sá rio pa ra a cons tru ção de uma
es tá tua, em São Luís, em ho me na gem
ao jor na lis ta. Em no vem bro de 2012, a
Aca de mia Ma ra nhen se de Le tras ho- 
me na ge ou o mo nu men to com uma
no va pla ca de iden ti fi ca ção, co lo ca da
na ba se da es tá tua na da ta que mar ca

o bi cen te ná rio de nas ci men to do es- 
cri tor. João Fran cis co Lis boa, co nhe- 
ci do co mo O Ma ra nhão, foi jor na lis ta,
es cri tor, his to ri a dor e crí ti co po lí ti co.
In te grou um gru po de des ta que da li- 
te ra tu ra ma ra nhen se no sé cu lo XIX,
“Os Ate ni en ses”. É pa tro no das aca de- 
mi as Ma ra nhen se e Bra si lei ra de Le- 
tras. Ele nas ceu no mu ni cí pio de Pi ra- 
pe mas, em 22 de mar ço de 1812 e
mor reu aos 51 anos de ida de no dia 26
de abril de 1863, em Lis boa, Por tu gal.

OU TROS MO NU MEN TOS
Além da es tá tua de João Lis boa, o

con jun to ar qui tetô ni co for ma do pe la
Pra ça João Lis boa, Lar go do Car mo,
Rua de Na za ré e en tor no con tam ain- 
da com ou tros dois mo nu men tos: o
bus to do frei Car los Ole a ro e do tra di- 
ci o nal re ló gio. “A res tau ra ção dos mo- 
nu men tos que in te gram o con jun to
João Lis boa, Lar go do Car mo e en tor- 
no é uma im por tan te ação de va lo ri- 
za ção do nos so pa trimô nio por tra tar-
se de im por tan tes sím bo los de nos so
mu ni cí pio. Tra ta-se de uma obra com
gran de sig ni fi ca do, o qual fa ze mos
ques tão de pre ser var”, afir mou o pre- 
si den te do por meio do Ins ti tu to Mu- 
ni ci pal da Pai sa gem Ur ba na (Im pur),
Fá bio Hen ri que Car va lho.

A res tau ra ção do bus to do frei já foi
con cluí da. Pa ra a res tau ra ção do mo- 
nu men to fo ram se gui dos os mes mos
pas sos que es tão sen do exe cu ta dos na

es tá tua de João Lis boa. O bus to es tá
na se de da em pre sa e se rá re co lo ca do
no Lar go do Car mo quan do do fim das
obras de re qua li fi ca ção da área. O frei
Car lo da San Mar ti no Ole a ro, da Or-
dem dos Fra des Me no res Ca pu chi-
nhos da pro vín cia re li gi o sa da Lom- 
bar dia, do nor te da Itá lia, foi o pri mei- 
ro su pe ri or re gu lar da Mis são do Ma- 
ra nhão, res pon sá vel pe la ca te qui za-
ção in dí ge na no es ta do.

NO VO RE LÓ GIO
Es tá em fa se de fi na li za ção a re cu- 

pe ra ção do tra di ci o nal re ló gio do Lar- 
go do Car mo. Já fo ram con cluí dos o
res tau ro dos qua tro mos tra do res. Um
de les es ta va to tal men te da ni fi ca do e
foi pra ti ca men te re fei to. Tam bém já
fo ram re cu pe ra das as qua tro fa ces de
vi dro, co lo ca da no va ilu mi na ção em
LED e um sis te ma que ga ran te o fun- 
ci o na men to do re ló gio por até 72 ho- 
ras ca so fal te ener gia elé tri ca na re- 
gião. A em pre sa res pon sá vel es tá
aguar dan do ape nas a che ga da do no- 
vo ma qui ná rio que vai ga ran tir o fun-
ci o na men to do re ló gio pa ra que o
mo nu men to pos sa ser reins ta la do no
lar go. O re ló gio ori gi nal da ta de abril
de 1941, du ran te a ges tão do pre fei to
Pe dro Nei va de San ta na. Ao lon go dos
anos che gou a pas sar por al gu mas in- 
ter ven ções, mas de vi do ao van da lis- 
mo es ta va sem fun ci o nar há mui tos
anos, che gan do a ter pe ças rou ba das.

Às 22h45 é a ho ra de um epi só dio es pe ci al de “Sri Lan- 
ka: Um Mun do de Ex tre mos”. En quan to o fi lho te de ele- 
fan te Lo ka na ve ga en tre os gi gan tes, ele pre ci sa apren- 
der al gu mas li ções cru ci ais so bre a vi da – ama men tan- 
do, na dan do e con tro lan do seu tron co de sa jei ta do, tu do
sob o olhar aten to de sua fa mí lia. Es te é um lu gar ide al
pa ra um jo vem ele fan te cres cer, mas quan do a se ca atin- 
ge o par que, a mãe de Lo ka é for ça da a le vá-lo a uma jor- 
na da pe ri go sa em bus ca de co mi da fres ca.

O es pe ci al en cer ra às 23h30 com a exi bi ção de “Men te
de Ele fan te”. A his tó ria co me ça com uma des co ber ta
aci den tal. En quan to um ti me de ci en tis tas lu ta pa ra
des co brir quan tos ele fan tes ain da res tam na Áfri ca, eles
des co brem um in tri gan te no vo com por ta men to. Pa ra
so bre vi ver, os ele fan tes es tão apren den do. Eles es tão
cla ra men te co la bo ran do e pas san do in for ma ção en tre
si. O ele fan te afri ca no é mui to mais in te li gen te do que
nós ima gi ná va mos. En tão uma ani ma do ra e es pe ci al- 
men te con du zi da pes qui sa re ve la ca pa ci da des ain da
mais sur pre en den tes

CO ME MO RA ÇÃO

Sé rie faz ho me na gem ao
Dia Mun di al do Ele fan te

Ama nhã (12), é co me mo ra do o Dia Mun di al do Ele- 
fan te e o Nat Geo Wild pro põe uma sé rie de con teú dos
es pe ci ais que mos tram a re a li da de dos ele fan tes e con- 
tri bui pa ra a con ser va ção des sa es pé cie fas ci nan te que
es tá em pe ri go de ex tin ção. Pa ra co me çar o es pe ci al de
pro gra ma ção a par tir das 20h30, o Nat Geo Wild es treia o
do cu men tá rio “Ele fan tes: Em No me da Li ber da de”.

Os res ga tes de ele fan tes na Tai lân dia são im pre vi sí- 
veis e pe ri go sos. É mui to mais co mum – e até mes mo
uma tra di ção ou ne gó cio pas sa do de ge ra ção em ge ra- 
ção – ca çá-los, ven der su as pe ças no mer ca do ne gro e
trei ná-los pa ra se rem usa dos   co mo ani mais de ser vi ço
ou en tre te ni men to, prin ci pal men te co mo atra ção pa ra
tu ris tas. Após uma jor na da em que ela re al men te co- 
nhe ce a re a li da de des sa es pé cie, a atriz e di re to ra Ashley
Bell sa bia que que ria fa zer al gu ma coi sa. Bell e uma
equi pe de res ga te de ele fan tes, li de ra da pe lo con ser va ci- 
o nis ta Lek Chai ler, em bar cam em uma mis são ou sa da
de mais de 720 quilô me tros pe la Tai lân dia pa ra sal var e
li ber tar Noi Na, uma ele fan ta de 70 anos, par ci al men te
ce ga, em um san tuá rio. Ao lon go de sua his tó ria, a pro- 
du ção ex põe as con di ções às quais al guns ele fan tes
asiá ti cos es tão su jei tos.

Às 21h15 é a ho ra de “Qua se Hu ma nos: A Vi da dos Ele- 
fan tes”. Con fron ta dos pe lo fo go, fo me, pre da do res e ca- 
ça do res fur ti vos, três fa mí li as de ele fan tes su pe ram ad- 
ver si da des de for mas que pa re cem qua se hu ma nas na
na tu re za. Es te es pe ci al acom pa nha rá as jor na das das
ma na das de ele fan tes no Quê nia, Ín dia e Ma li en quan to
eles mi gram ru mo a co mi da e se gu ran ça, usan do o co- 
nhe ci men to di vi di do ao lon go de ge ra ções. Ao olhar pa- 
ra as men tes dos ele fan tes, ve mos que su as ha bi li da des
úni cas de se co mu ni car, edu car e sim pa ti zar, os for ne- 
cem as ca rac te rís ti cas ne ces sá ri as pa ra so bre vi ver. Ain- 
da as sim, ape sar da for ça e in te li gên cia des tas cri a tu ras
ma jes to sas, os se res hu ma nos es tão fa zen do com que as
po pu la ções de ele fan tes di mi nu am em to do o mun do.

Às 22h o ca nal exi be “Ele fan te Rai nha”. Após a trá gi ca
mor te de sua mãe, a ve lha ma tri ar ca, Men sah ago ra de- 
ve le var seu pe que no fi lho te e o re ba nho pa ra al gum lu- 
gar se gu ro. Es ta jor na da épi ca irá le vá-los atra vés do de- 
ser to ári do, por pân ta nos de la ma e por um va le de tem- 
pes ta des de po ei ra e além dos leões que guar dam os
por tões de um rei no proi bi do, até su as áre as de ali men- 
ta ção an ti gas. Men sah é sua úl ti ma es pe ran ça, e co mo a
no va ma tri ar ca, ela de ve li de rar a mar cha dos ele fan tes.

São Luís, terça-feira, 11 de agosto de 2020
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Ministério Público cobra
posicionamento da SES
sobre volta às aulas no MA
10/08/2020 16h00 10/08/2020 16h00

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

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
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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 Ouvidoria do Ministério Público do Maranhão é um dos canais que a população pode utilizar para faz-
er 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 Públi-
co 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 popu-
lação 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 so-
bre 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 pe-
la internet.
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MP cobra SES por volta às aulas presenciais no
Maranhão
Publicado em 10 de agosto de 2020 por gilbertoleda

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.
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por Jorge Aragão
10 ago 2020

MP pede explicações a SES sobre
retorno das aulas presenciais

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.
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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.
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Dom Bosco suspende aulas
após caso positivo de
Covid-19
10/08/2020 08h30

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.

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/08/dom-bosco-suspende-aulas-apos-caso-positivo-de-covid-19/#respond
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PGJ abre inquérito criminal
contra prefeito de Tutóia
10/08/2020 10h04 - Atualizado em 10/08/2020 10h04

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.

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/08/pgj-abre-inquerito-criminal-para-investigar-prefeito-de-tutoia/#comments
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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 registra-

das, as denúncias são encaminhadas pela Ouvidoria do MPMA aos promotores de justi-

ça eleitorais. “Após o recebimento das demandas, verificamos se a denúncia ou irregular-

idade 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”, esclar-

ece.

O promotor eleitoral ressalta, ainda, que a maioria das denúncias encaminhadas ou reg-

istradas pela população é relativa à propaganda eleitoral antecipada e ao abuso de pod-

er econômico.

Promotores de justiça, que integram o quadro do Ministério Público Eleitoral, também di-

videm as atribuições sobre questões relativas aos pleitos municipais, estaduais e a re-

speito 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 elei-

toral, incluindo pela internet.

Redação: CCOM-MPMA
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Promotores de Justiça promovidos tomam posse
Publicado em 10 de agosto de 2020 às 13:30 | Comentar

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.
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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.



Procurador-geral Augusto Aras

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

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
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)

  0 comentário
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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.

https://omaranhense.com/category/geral/
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Gastão confiante 
na aprovação
do Novo Marco 
das Ferrovias
para avançar 
projetos do MA

Prazo para 
adesão aos
benefícios 
fiscais de
ICMS encerra 
sexta

MOB regulariza 
mais de 1.300 
operadores
do sistema
intermunicipal
de transporte

Cotação – Comercial C. R$ 5,4642 | V. R$ 5,4649 – Turismo C. R$ 5,43 V. R$ 5,76 – Euro C. R$ 6,423 | V. R$ 6,426 - Libra C. R$ 7,1521 | V. R$ 7,1542 – Poupança 0,5000%
Maré –    1ª Baixamar  – 5:46 1,1 m |  1ª  – Preamar   – 11:48 4,8 m   | 2ª Baixamar  –18:09 1,3 m| 
Loteria –   Lotofácil – 2001 (03/08/20) –   01-03-05-06-10-11-15-16-17-18-19-20-21-22-24| Quina – 5336 (10/08/2020) – 18-35-72-77-80

TEMPO –  Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

24° – 32°
Manhã Tarde Noite

INFORME JP – PÁG. 3

Maranhão registra recorde histórico com 
mais de 4 mil empresas abertas em julho

PÁG. 12 PÁG. 3 PÁG. 4PÁG. 9

MAURÍCIO ALEXANDRE

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

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

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

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

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

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

Polícia Civil prende
integrantes de quadrilha
de assalto a banco
             

PÁG. 12
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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

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!”

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

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 

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 segunda-
feira (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.

ASPA DIZ SER CONTRA 
O RETORNO DAS 
AULAS PRESENCIAIS
A Associação de Pais e Alunos 
de Instituições de Ensino do 
Estado do Maranhão (Aspa-
MA) 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 (Sinpe-
MA) 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.

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

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 

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.

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.

GILSON FERREIRA

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

Líbano. 
Reforço na equipe
O governador Ibaneis Rocha 
reforçou a equipe com o ex-
procurador 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.

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
Arthur Lira desfez em uma frase 
curta – “Não fiz esse compromisso” 
- a lorota contada por Orlando Silva 
em entrevista à Rádio Bandeirantes. 
Estímulo ao emprego
A desoneração da folha, marcada 
para acabar em 31 de dezembro 
próximo, beneficia os 17 setores que 
mais empregam no Brasil.

Onda de demissões
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.
Desoneração geral
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
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.

A conta só aumenta
O STF decide esta semana se é constitucional o benefício do “auxílio-
acompanhante” 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.
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A noite está quase acabando; o dia logo vem. Portanto, deixemos de 
lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz.
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não 
em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, 
não em desavença e inveja.
Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem 
premeditando como satisfazer os desejos da carne.
.    ROMANOS 13:12-14

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 

e filho. 
Em Miranda do Norte, depois 

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

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. 
DOMINGO
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. 

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

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, 

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.

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

Em Santa Rita, na manhã de sábado, um acidente provocou a morte 
de pai e filho

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 

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 

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 KPI-
3616. 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 

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) 

Homem morre após ser 
vítima de assalto na BR-135

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 

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), 

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.  

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).

Polícia Civil prende integrantes de 
bando especializado em assalto a banco

Explosivos apreendidos com os 
suspeitos presos em operação 
na cidade de Tuntum

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 Pindaré-
Mirim. 
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)

Polícia investiga linchamento de 
adolescente em Pindaré-Mirim

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

DIVULGAÇAO

DIVULGAÇAO
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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 primeira-
dama, 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 (DEM-
RJ), 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.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


	CLIPPING
	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 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.
	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

