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Morre o 
ex-suplente
de senador
Antonio Leite

Perda

Flávio Dino deve ficar de olho
à retomada, pelo TSE, do
debate sobre abuso de poder
religioso em eleições.  POLÍTICA 3

confirmados do novo
coronavírus no
Maranhão, segundo a SES

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

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

290.424
CASOS

Alunos se adaptam para
não perderem ano letivo

Docentes e discentes discorrem sobre o processo de adaptação ao novo modelo de
aulas que muitas escolas e universidades adotaram no período de quarentena. CIDADES 5

De acordo com Painel de Informa-
ções sobre o Benefício Emergencial,
19.475 empresas formalizaram
167.252 acordos.  GERAL 9

Acordos já
preservaram
mais de 113
mil postos
de trabalho

Pandemia no MA

PACIENTES TESTES

AULAS ONLINE

Após quase cinco meses suspensos devido à pandemia da Covid-19, laudo de balneabilidade das praias da Ilha de São Luís volta a ser divulgado pela Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente (Sema), confirmando que as mesmas ainda estão impróprias para banho; coleta de água abrangeu 22 pontos da orla, no período de 11 dias. CIDADES 6 

Praias da Ilha continuam impróprias para banho

Paulo Soares

As obras de revitalização do Largo do Carmo e Praça João Lisboa estão sendo finalizadas e,
segundo o Instituto Municipal da Paisagem Urbana, serão entregues no mês de setembro. CIDADES 5

Paulo Soares

Revitalização
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Estreia do
Sampaio e
semana difícil
no Imperatriz 



RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

O
Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) deve retomar
amanhã a discussão
sobre a possibilidade de

punir abusos de poder religioso
de candidatos já nas eleições mu-
nicipais deste ano. A discussão foi
iniciada pelo ministro Edson Fa-
chin, durante o julgamento de um
caso de uma vereadora de Luziâ-
nia, município de Goiás, em
junho, acusada de usar sua posi-
ção de pastora em uma igreja
evangélica para influenciar os
votos dos fiéis e promover sua
candidatura nas eleições de 2016. 

Valdirene Tavares, reuniu-se
com outros pastores em um tem-
plo da Assembleia de Deus para
pedir votos. Nesse caso especí-
fico, Fachin considerou que não
havia motivo para a cassação do
mandato. Mas, sugeriu uma pro-
posta que acendeu o debate
sobre o abuso de poder religioso
em eleições. 

“A imposição de limites às ati-
vidades eclesiásticas representa
uma medida necessária à prote-
ção da liberdade de voto e da pró-
pria legitimidade do processo elei-
toral, dada a ascendência
incorporada pelos expoentes das
igrejas em setores específicos da
comunidade”, foi o voto do mi-
nistro Fachin quando iniciada a
apreciação da peça . 

Farra
No Maranhão - dois anos antes de
o debate chegar ao TSE [em 2018],
já se discutia o assunto. Naquele
ano, ganhou repercussão o caso
conhecido como “farra de cape-
lães”, após denúncia do PRP à Pro-
curadoria Regional Eleitoral no
Maranhão (PRE-MA). A advogada
Anna Graziella Neiva é quem as-
sina a ação.

Na denúncia, o partido sus-
tenta que o governador do Mara-
nhão, Flávio Dino (PCdoB), ocu-
pou cargos na máquina que
deveriam ser preenchidos por

concurso público com objetivos
eleitorais.

“O ápice da inconstitucionali-
dade e ilegalidade é que os cargos
públicos que somente podem ser
preenchidos por concurso público
(coronel, tenente etc.) estão sendo
escolhidos ao talante do governa-
dor do Estado, ou seja, ele nomeia
quem, quando, para qualquer
cargo e com remuneração, tudo
ao bel prazer dos interesses elei-
torais”, destacou o partido.

A ação pedia apuração do Mi-
nistério Público Eleitoral (MPE) e
destacava, ainda, a força do seg-
mento evangélico nos debates po-
lítico-eleitorais e o desequilíbrio
que o abuso de quase 100 cargos
de capelães poderia provocar no
pleito. A ação trouxe, também, um
dado que chamava a atenção: se-
gundo o PRP, vários dos líderes re-
ligiosos nomeados pelo governo
tinham ligação não apenas com
as igrejas que representam, mas
também com partidos políticos
da base aliada ao governador ma-
ranhense. O caso ainda segue em
julgamento no Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão.

O Estado do Maranhão São Luís, 12 de agosto de 2020. Quarta-feira 3POLÍTICA

ESTADO 
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De olho

Ogovernador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), deve ficar
de olho, amanhã, na sessão do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) durante a qual deve ser retomado o debate sobre a

existência, ou não, da figura do abuso de poder religioso em
eleições.

A discussão foi iniciada em junho pelo ministro Edson Fachin,
durante o julgamento de um caso de uma vereadora de Luziânia,
município de Goiás, acusada de usar sua posição de pastora em
uma igreja evangélica para
influenciar os votos dos fiéis e
promover sua candidatura nas
eleições de 2016.

Novidade no cenário
nacional, contudo, o assunto já
é amplamente debatido no
Maranhão desde as eleições de
2018, quando o próprio
comunista, então candidato à
reeleição, foi acusado por
adversários de usar a
distribuição de cargos de
capelães para angariar apoio
político-eleitoral.

Uma denúncia contra o comunista por esses fatos segue em
tramitação no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA)
– após representação do PRP.

E pode ser fortemente influenciada pelo resultado do
julgamento no TSE. Sinal de alerta para os comunistas.

• A pesquisa Ibope em São Luís levantou, também, as intenções de votos
para o governo. Chamou atenção no resultado o percentual do senador Ro-
berto Rocha: 19,5%. Weverton lidera.

• Morreu ontem o empresário e ex-suplente no Senado Federal, Antônio
Leite. Natural de Goiânia (GO), foi em Imperatriz (MA) que o também mé-
dico fez carreira.

• Autoridades lamentaram o fato e citaram os bons serviços prestados por
Leite à sociedade maranhense.

E MAIS

Novidade no
cenário nacional,
o abuso de
poder religioso
é discutido
no Maranhão
desde 2018

Silêncio
O Plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão fez na manhã de

ontem um minuto de silêncio em respeito as mais de 100 mil mortes
por Covid-19 no Brasil. 

O ato ocorreu a pedido do deputado estadual do PT, Zé Inácio. 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto

(PCdoB), lembrou que a Casa já havia decretado luto oficial de três dias
em razão das mortes no país.

Reforma
O senador Roberto Rocha (PSDB) saiu em defesa da proposta do Go-

verno Federal de fixação de um novo sistema tributário no país.
Ele disse que o maior imposto que o cidadão brasileiro paga hoje é

o ICMS. Para Rocha, a melhor maneira de prestigiar as classes mais po-
bres é mudando o sistema. 

“A melhor maneira de prestigiar as pessoas mais pobres é fazendo
um novo sistema tributário brasileiro, pois o atual sistema é um verda-
deiro pandemônio tributário”. 

À espera
A direção do PCdoB no estado ainda está em compasso de espera

por uma definição nacional do PT quanto à possibilidade de aliança na
capital. 

À coluna, interlocutores ligados ao pré-candidato comunista a pre-
feito de São Luís, Rubens Júnior, ainda tentam manter o tom otimista.

Mas, a aliança praticamente certa pode ter "subido no telhado".

De volta
Após pesquisas revelarem certo favoritismo de Jair Bolsonaro (sem

partido) na corrida presidencial, o governador do Maranhão, Flávio Di-
no (PCdoB), voltou à carga nas críticas ao chefe da União.

Desta vez, Dino citou a reforma administrativa encabeçada pelo Go-
verno Federal.

Para o comunista, a União deveria "tratar de outras questões".

Denúncia
O deputado César Pires denunciou ontem que instituições bancá-

rias estão penalizando os clientes que deixaram de pagar suas parcelas
de empréstimo consignado com base na Lei 11.274/2020, aprovada e
promulgada pela Assembleia Legislativa do Maranhão.

O parlamentar formalizou a denúncia pessoalmente à promotora
de Defesa do Consumidor, Lítia Cavalcanti, a quem entregou docu-
mentos que provam a negativação de crédito e cobrança indevida a ser-
vidores públicos amparados pela lei.

Em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Lei
11.274/2020 autorizou, em caráter excepcional, a suspensão das co-
branças de empréstimos consignados .

Na ponta
Pesquisa Ibope de intenções de votos para prefeito de São Luís di-

vulgada na segunda-feira (10), reforçou a tese de que a oposição ao go-
vernador Flávio Dino (PCdoB) tem prevalência na corrida eleitoral.

O líder no levantamento segue sendo o deputado federal Eduardo
Braide, do Podemos. Wellington do Curso (PSDB) e Adriano Sarney (PV)
seguem bem posicionados.

Somados, eles têm quase o dobro das intenções de votos de todos
os pré-candidatos governistas juntos.

DE OLHO

FOI O VALOR do superfaturamento apontado pela PF
em EPIs adquiridos por dispensa de licitação pela
Prefeitura de Miranda do Norte

481% 

Debate foi iniciado no Maranhão, em 2018, dois anos antes de chegar
ao plano nacional; “farra dos capelães” incomoda governo maranhense

Dino chama gestão Bolsonaro
de “inerte” e critica reforma
As críticas do governador Flávio Dino (PCdoB) ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem
partido), se referem à agenda de debates proposta pela União, reforma administrativa incluída

THIAGO BASTOS
Da editoria de Política

O governador do Maranhão, Flávio
Dino (PCdoB), criticou a “reforma
administrativa” encabeçada pelo
Govenro Federal e afirmou que a
União está inerte, pois – segundo o
gestor – discute temas que não são
de relevância pública, como a re-
criação de impostos. De acordo
com o comunista, a redução nos
serviços públicos segue a “contra-
mão” do planeta.

As críticas de Dino a Jair Bolso-
naro se referem à agenda de deba-
tes proposta. “Na desorientada
agenda do governo federal, falam
agora em uma reforma adminis-
trativa. Querem reduzir serviços
públicos na contramão do plane-
ta?”, publicou ontem (11) em suas
redes sociais.

De acordo com o governador, a
rediscussão acerca de cargos deve-
ria começar pelas instituições de de-
fesa do território do país. “Vão co-
meçar por onde ? Pelas Forças Ar-
madas ? Governo está objetivamen-

te inerte, perdendo precioso tempo,
enquanto sonham com a CPMF”,
disse ao se referir à aprovação de um
suposto tributo nos moldes do an-
tigo imposto.

Dino expõe suas pretensões de
ser, de forma ativa, protagonista no
campo da oposição no país. A estra-
tegia ganhou novo formato quando,
no fim do mês passado, o gestor ma-
ranhense encaminhou formalmen-

te ao presidente da República uma
carta em que sugeria uma reunião
mediada pelo ente federal com os
representantes dos estados. 

Em discussão, estaria uma espé-
cie de “pacto” para a criação de em-
pregos. Após tornar público o pedi-
do, Jair Bolsonaro ironizou o pedido
dinista. “Tem governador agora que
quer que eu faça um pacto pelo em-
prego. Mas o estado dele continua

fechado”, disse no dia 28 do mês pas-
sado ao sair do Palácio da Alvorada. 

A resposta teve tréplica de Dino,
que chamou Bolsonaro de “mal in-
formado”, já que o Maranhão – de
acordo com o próprio comunista –
vem flexibilizando as atividades co-
merciais. A elevação de tom de Di-
no contra Bolsonaro também coin-
cide com o surgimento de novas
pesquisas de intenção de voto para
presidente em 2022 que apontariam
uma liderança do atual gestor fede-
ral na corrida ao Planalto. 

Outra crítica
Além de citar a reforma adminis-
trativa Flávio Dino também voltou
a relacionar o nome de Bolsonaro
às mortes causadas por Covid-19
no país.

O governador maranhense criti-
cou novamente a sugestão dada por
Bolsonaro de que a cloroquina po-
de curar o coronavírus. “Quem di-
vulgou remédios milagrosos sem ser
médico? São as perguntas do Tribu-
nal da História para Bolsonaro”, es-
creveu em sua conta no Twitter. �

TSE retoma discussão
sobre abuso de poder
religioso nas eleições 

Divulgação

Debate no TSE diz respeito a um caso de Goiás; no Maranhão, assunto remonta à eleição do ano de 2018

Flávio Dino voltou a utilizar as redes sociais para criticar Bolsonaro

Divulgação

Em parecer emitido em 2017, Nico-
lao Dino – irmão do governador Flá-
vio Dino (PCdoB) –, defendeu a de-
claração de inelegibilidade do
prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo
Crivella, por abuso de poder reli-
gioso nas eleições de 2014. 

Bispo da Igreja Universal do
Reino de Deus, o prefeito era acu-
sado pelo Ministério Público Elei-
toral de ter utilizado a estrutura da
igreja no município de Duque de
Caxias, como comitê eleitoral, para
a captação de votos naquela cam-
panha, o que é proibido pela legis-
lação eleitoral.

Em seu parecer, Dino destacou
que o artigo 37, parágrafo 4.º, da Lei
9.504/1997, proíbe a veiculação de
propaganda eleitoral em bens de
uso comum, como templos religio-
sos. Além disso, o artigo 24, inciso
VIII, da mesma lei, veda que parti-

dos e candidatos recebam, direta ou
indiretamente, doação em espécie
ou estimável em dinheiro, inclusive
por meio de publicidade, quando
for procedente de entidades reli-
giosas. 

“A liberdade religiosa não per-
mite que lideranças clericais com-
prometam a normalidade e a legi-
timidade das eleições, notadamente
quando buscam amparo na autori-
dade espiritual para subjugar fiéis,
captando-lhes o livre exercício do
voto ou transformando-os em cabos
eleitorais”, apontou ele no parecer.
Para o então vice-procurador elei-
toral, a situação “tem gravidade su-
ficiente para interferir na normali-
dade e legitimidade do pleito, diante
da comprovação do direciona-
mento da estrutura da Igreja Uni-
versal do Reino de Deus em proveito
da candidatura de Crivella”.�

Nicolao Dino considerou
“abuso religioso” crime



Técnicos da Sema coletaram água de 22 pontos da orla da Ilha, no
período de 11 dias; laudos estavam suspensos por causa da pandemia

Balneabilidade volta a
ser divulgada e praias
se mantêm impróprias

6 CIDADES São Luís, 12 de agosto de 2020. Quarta-feira  O Estado do Maranhão

A
pós quase cinco meses
sem coleta e análise da
balneabilidade na orla
da Ilha, a Secretaria de

Estado do Meio Ambiente e Re-
cursos Naturais (Sema) voltou a
divulgar, no último dia 7, o laudo,
referente a ação de monitora-
mento realizada no período de 24
do mês passado a 3 de agosto. A
constatação foi de que todos os
trechos de praias analisadas estão
impróprias para o banho.

Segundo a Sema, foram coleta-
das e analisadas amostras de água
de 22 pontos distribuídos nas
praias da Grande Ilha. Somente na
Ponta d’Areia, três pontos foram
analisados, nas proximidades do
Espigão, de condomínios resi-
denciais, e na praça de apoio ao
banhista. Na praia Ponta do Farol,
apenas um ponto, próximo ao
Farol.

Nas praias, que estão localiza-
das ao longo da Avenida Litorâ-
nea, sete pontos foram analisados,
nas proximidades do bar do Chefe,
do Batalhão Marítimo dos Bom-
beiros, ao heliporto, do parquinho,
elevatória da Caema, pousada Vela
Mar e a pousada Suíça. Enquanto,
no Olho d’Água, os técnicos da
Sema coletaram água do mar nos
pontos próximos à descida da rus
São Geraldo, elevatória Iemanjá e
antes das falésias.

Na praia do Meio, a coleta da
água do mar foi feita em dois pon-
tos, em frente ao Kactus bar e do
Capiau. No Araçagi, foram pró-
ximo à descida principal da praia
e em frente ao bar da Atalaia. Tam-
bém foram feitas coletas em pon-
tos das praias do Porco e Mangue
Seco.

Coletas
O penúltimo laudo de balneabili-
dade das praias da Sema foi di-
vulgado no dia 20 de março deste
ano, período do início da pande-
mia da Covid-19, e já havia cons-
tatado que as praias da Região Me-

tropolitana de São Luís estavam
impróprias para o banho.

De acordo com a Sema, o laudo
era referente à ação de monitora-
mento realizada no período de 17
de fevereiro deste ano até 17 de
março, quando foram analisadas
amostras de água de 21 pontos
distribuídos nas praias da Ponta
d’Areia, São Marcos, Calhau, Olho
d’Água, Praia do Meio e Araçagi.

Ainda segundo a Sema, a ocor-
rência de chuvas influencia nega-
tivamente na qualidade das águas
das praias, considerando que
ocorre maior carreamento de ma-
téria orgânica oriunda da lavagem
das vias públicas para os rios e,
consequentemente, para os
mares.

Monitoramento
O monitoramento da Sema obe-
dece aos padrões do Conama nº
274/00, segundo a qual, a água das
praias é considerada própria
quando em 80% ou mais de um
conjunto de amostras, obtidas em
cada uma das cinco semanas an-
teriores, e colhidas no mesmo
local, houver no máximo 100 En-
terococos/100 mL (NMP – Nú-
mero Mais Provável) ou 800 Es-
cherichia coli/100mL.

A água das praias é considerada
imprópria quando não atender
aos critérios anteriores, ou quando
o valor obtido na última amostra-
gem for superior a 400 Enteroco-
cos/100 mL (NMP) ou a 800 E.

Coli/100mL. A Sema ainda usa o
indicador microbiológico entero-
cocos com maior frequência por
ser o mais restritivo.

Recentemente começou a usar
E. coli para evitar vencimento de
validade do reagente Colilert 18. A
secretaria monitora os 21 pontos
P1 ao P11 às quartas-feiras, aos sá-
bados e domingos desde 2015, ob-
jetivando assegurar as condições
de balneabilidade das praias em
estudo.

Desobedecendo
Mesmo com as placas informando
que a praia está imprópria para o
banho, há pessoas que teimam em
entrar no mar. Ontem, havia pes-
soas praticando surfe na praia do
Calhau, enquanto, outros toma-
vam banho de mar. Na areia era
possível encontrar lixo espalhado,
principalmente, nas proximidades
de bares. “Estou aproveitando
minha folga para tomar um banho
de mar, mas, não prestei atenção
para a placa dizendo que estava
imprópria”, disse a auxiliar de ad-
ministração, Sílvia Almeida, de 34
anos.

Carlos Antônio de Sousa, de 28
anos, declarou que olhou a placa
de imprópria ao banho. “Olhei a
placa, mas a pessoa vir à praia e
não tomar um banho de mar é
complicado. A água estando po-
luída, acaba tendo a possibilidade
de o banhista adquirir uma micose
ou infecção intestinal. Este é o pe-
rigo”, comentou.

Também havia uma pessoa
pescando na foz do Rio Calhau e

era possível observar que a água
estava escura no local. Os profis-
sionais da área ambiental deno-
minam esse fenômeno como “Lín-
gua Negra”, resultado ao despejo
de água de esgoto in natura.

A primeira vez que esse rastro
de poluição ocorreu nesse rio foi
no ano 2015 e voltou em março de
2016, repetiu-se em novembro e
no início do ano de 2017. Em ja-
neiro e setembro de 2019, foi ob-
servado mais uma vez essa pro-
blemática.

Aglomerações na pandemia
Mesmo vivendo o período de pan-
demia devido a Covid-19 e a ne-
cessidade de isolamento social, é
comum encontrar aglomerações
de pessoas na orla da Grande Ilha,
principalmente, durante os fins de
semana.

No começo da semana circulou
um vídeo na rede social que apa-
recem várias pessoas participando
de uma festa, com o som auto-
motivo na areia da praia do Meio,
em São José de Ribamar. Não es-
tavam respeitando a medida de
distanciamento social e a maioria
delas não usava máscara.

Ainda no mês passado, foi
posto na internet outro vídeo, que
exibia várias pessoas realizando
uma roda de pagode na Península
da Ponta d’Areia. A Vigilância Sa-
nitária esteve no local e interditou
pontos comerciais da localidade.
Na Praia da Guia também já houve
registro de aglomeração durante
o período de pandemia, mas a Po-
lícia Militar foi acionada.�

O Departamento Estadual de
Trânsito do Maranhão (Detran-
MA), por meio da Coordenação de
Educação para o Trânsito, realizou
nesta terça-feira (11), uma ação
educativa do Projeto “Somos
Todos Pedestres”, na Avenida  Car-
los Cunha, no Jaracati. A atividade
contou com a parceria do Bata-
lhão da Polícia Militar Rodoviária
(BPRV) e a participação de 14 edu-
cadores do Detran-MA.

O Projeto “Somos Todos Pe-
destres” tem por objetivo cons-
cientizar condutores de veículos
e pedestres sobre a importância
do respeito às leis de trânsito.
Nesta ação, o destaque foi para a
utilização correta da faixa de pe-
destres.

Durante a ação educativa, os
mascotes do Detran-MA, “Maria
Sinaleira” e “Zé Plaquinha”, e o per-
sonagem “Agentileza”, que fazem
parte do grupo de arte Transitarte,
núcleo que realiza atividades lú-
dicas e performances teatrais re-
lacionadas às boas práticas e com-
portamento seguro no trânsito.

Retorno
Após um período de suspensão,
devido as medidas sanitárias de
proteção ao Covid-19, o Detran-
MA está retomando as atividades
educativas presenciais e, para isso,
vem adotando todos os protoco-
los de segurança exigidos pelas au-
toridades de saúde para evitar a
propagação do coronavírus. Du-

rante as ações, os educadores
usam máscaras de proteção e têm
acesso ao tubo de álcool gel.

Para a coordenadora de Edu-
cação para o Trânsito do Detran-
MA, Rositânia de Farias, o Projeto
“Somos Todos Pedestres” é uma
importante ferramenta de cons-
cientização. “Muitos acidentes
podem ser evitados se todos esti-
verem cientes do seu papel no
trânsito, portanto, este trabalho
visa conscientizar pedestres e con-
dutores de veículos sobre suas res-
ponsabilidades”, afirmou.

A ação foi realizada na data em
que se comemora o Dia dos Estu-

dantes, 11 de agosto. A estudante,
Maria Eduarda Mendes, de 9 anos,
contou que, conheceu o trabalho
do Detran-MA, durante uma visita

de uma equipe de educadores do
órgão, em sua escola. “Essa ativi-
dade foi muito divertida e educa-
tiva. Depois disso, quando meus
pais estão dirigindo, sempre peço

para eles terem mais atenção no
trânsito”, destacou.

O funcionário público, João de
Jesus, acredita que este trabalho é
muito importante para a educa-
ção da população. “As pessoas pre-
cisam saber de suas responsabili-
dades no trânsito. Ações como
estas, nos ajudam a zelar pela se-
gurança de todos no trânsito”, de-
clarou. 

De acordo com os educadores
que participaram desta ação,
foram distribuídos cerca de mil
panfletos educativos.�

ÁGUA IMPRÓPRIA PARA O BANHO

� Valor da amostragem for superior a 2500
coliformes fecais (termotolerantes) ou 2000 Escherichia coli
ou 400 enterococos por 100 mililitros. Os coliformes fecais
indicam a presença de outros organismos causadores de
problemas para a saúde; enquanto a Escherichia coli e os
enterococos podem causar infecções no corpo humano.
� Incidência elevada ou anormal de enfermidades
transmissíveis por via hídrica, indicada pelas autoridades
sanitárias.
� Presença de resíduos ou despejos, sólidos ou
líquidos, inclusive esgotos sanitários.
� Óleos, graxas e outras substâncias, capazes de
oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação.
� PH menor que 6,0 ou maior que 9,0 (águas doces), à
exceção das condições naturais
� Floração de algas ou outros organismos

Ação educativa “Somos todos
Pedestres” é realizada no Jaracati
Projeto tem por objetivo conscientizar condutores de veículos e pedestres
sobre a importância do respeito às leis de trânsito na capital maranhense

Atividade contou
com a parceria 

do BPRV

Em março, quando foi suspenso o monitoramento e análise, com a pandemia, as praias já estavam impróprias 

Ação do Projeto “Somos Todos Pedestres”, foi realizada na Avenida Carlos Cunha, no Jaracati

Paulo Soares

Divulgação

SHOPPING TEM NOVO HORÁRIO

Para atender aos protocolos de segurança aos consumidores
neste período da Covid-19, o São Luís Shopping redefiniu os
horários de funcionamento: praças de Alimentação: 10h às 22h
(segunda-feira - sábado), 12h às 20h (domingo); Lojas: 10h às
22h (segunda-feira - sábado) e 13h às 20h (domingo); Big
BomPreço:9h às 22h (segunda-feira - sábado) e 9h às 20h
(domingo); Bradesco:10h às 14h (segunda-feira - sexta-feira);
Lotérica:10h às 20h (segunda-feira - sábado) e 14h às 20h
(domingo); DayCambio:10h às 19h (segunda-feira - sexta-feira) e
10h às 14h (sábado); Nacional Cambio: 10h às 21h (segunda-
feira - sexta-feira) e 10h às 18h (sábado); Terra Zoo: 10h às 22h
(segunda-feira - sábado); 13h às 20h (domingo). 
Os shoppings da capital maranhense reabriram no dia 15 de
junho, com restrições, após três meses fechados por causa da
necessidade de isolamento social em deocrrência da pandemia
de Covid-19.

Fotos/Divulgação

2222
TRECHOS de praias
da Grande Ilha foram
analisados e todos estão
impróprios para banho
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Mundo

Rússia anuncia vacina;
cientistas questionam
Presidente Vladimir Putin disse que sua filha já tomou a vacina e que ela estará disponível
a partir de janeiro; OMS afirmou não ter recebido dados suficientes para avaliá-la

Assaltos em São Luís
este mês resultaram em
morte e policial baleado 

Dois criminosos, nomes não reve-
lados, acusados de aplicar o golpe
do namoro virtual foram presos on-
tem no Piauí. Entre os detidos há
um estudante do curso de Fisiote-
rapia e, segundo a polícia, fez várias
vítimas, inclusive, no Maranhão.
Uma delas perdeu em torno de R$
70 mil.

O delegado Matheus Zanatta, da
Gerência de Polícia Especializada
do Piauí, declarou que o universitá-
rio foi abordado dentro de um ôni-
bus, na capital piauiense, e tinha co-
mo destino o litoral piauiense, en-
quanto, o outro criminoso foi preso
em Parnaíba.

Ainda de acordo com o delega-
do, os criminosos se passavam por
mulher e mantinham contato com
as vítimas por meio de chat e apli-

cativo de mensagens. Eles chega-
vam a utilizar fotos de mulheres e
começavam a pedir dinheiro após
ganharem a confiança da vítima.

O delegado contou que o valor
solicitado pelos golpistas era alto e
alegavam que era para custear des-
pesas de consultas médicas ou fes-
ta de formatura. Uma das vítimas
teve esse relacionamento virtual du-
rante dois anos e acabou perdendo
mais de R$ 70 mil.

Matheus Zanatta também infor-
mou que os detidos foram indicia-
dos pelo crime de estelionato e de-
vem responder por associação cri-
minosa. “Esse tipo de crime é tecni-
camente chamado de estelionato
amoroso. Há várias vítimas, mas,
sentem vergonha de denunciar pa-
ra a polícia", frisou o delegado.�

Presos acusados
de aplicar o golpe
do namoro no MA
Segundo a polícia, uma das vítimas chegou a
perder cerca de R$ 70 mil para os criminosos

Conforme dados da SSP, na Cidade Operária um militar levou três tiros ao
tentar evitar assalto a um casal, enquanto em Pedrinhas houve um latrocínio  

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de  O Estado

V
iolência em alta na capi-
tal. Casos de assaltos,
ocorridos durante estes
últimos três dias, já resul-

taram em uma morte e um policial
militar foi baleado. De acordo com
a polícia, o soldado Rosinaldo Alves
dos Santos Filho, de 44 anos, on-
tem, ao intervir a um assalto, no
bairro da Cidade Operária, aca-
bou levando três tiros, um deles
atingiu o abdômen. Dados da Se-
cretaria de Segurança Pública
(SSP) revelam que somente neste
mês nove pessoas foram mortas
na Grande Ilha.

Segundo a polícia, dois crimi-
nosos estavam assaltando um ca-
sal, que estava na parada de cole-
tivo, na Cidade Operáriam quan-
do militar, ao presenciar a em-
preitada criminosa, acabou inter-
vindo. Houve troca de tiros e o po-
licial acabou sendo alvejado no
abdômen e nas duas pernas. Um
dos assaltantes também foi ba-
leado.

A dupla criminosa conseguiu
fugir em uma motocicleta, de
marca e placa não identificadas.
Guarnições do 6º Batalhão da Po-
lícia Militar foram acionados e le-
varam o soldado Rosinaldo para
o Hospital Clementino Moura, So-
corrão II, localizado na área da Ci-
dade Operária, onde foi submeti-
do a tratamento cirúrgico.

Ainda ontem, viaturas da cor-
poração militar realizaram rondas
pela região, mas não conseguiram
prender os acusados. O caso está
sendo investigado pela Polícia Ci-
vil. Até o começo da noite, o mili-
tar continuava internado nessa
unidade de saúde.

Latrocínio
A polícia registrou na manhã de

segunda-feira, 10, um caso de la-
trocínio, no bairro de Pedrinhas e
teve como vítima Jerry Clewgton
Félix de Sousa, de 52 anos, que
trabalhava como motorista de
uma distribuidora, localizada na
zona rural da capital.

Ainda segundo a polícia, a víti-
ma estava em sua motocicleta a
caminho do seu trabalho quando
foi abordado por três criminosos,
No KM 15, da BR 135. A vítima le-
vou uma coronhada de revólver
na cabeça e ainda levou vários so-
cos pela parte do corpo. Os ban-
didos tomaram a moto e ainda or-

denaram para a vítima correr pe-
la estrada federal.

Jerry Félix foi encontrado com
vida por um colega de serviço e le-
vado para o hospital, mas não re-
sistiu. O corpo da vítima foi re-
movido para o Instituto Médico
Legal (IML), no Bacanga, para ser
autopsiado e, logo após, liberado
para os familiares. O caso está
sendo investigado pela equipe da
Superintendência de Homicídio
e Proteção a Pessoas (SHPP), mas,
até o período da tarde de ontem
não tinha registro de prisão dos
acusados.

Linchamento
A equipe da Delegacia de Polícia
Civil de Pindaré-Mirim ainda on-
tem estava tentando identificar o
grupo de motociclistas suspeito
de ter participado do linchamen-
to de um adolescente, de 17 anos.
O caso ocorreu no último dia 8,
nessa cidade.

A polícia informou que o ado-
lescente era suspeito de ter toma-
do de assalto uma motocicleta e
acabou sendo atacado por cerca
de 20 motociclistas, que estavam
de máscara e capacete. A vítima
foi levada para uma área de ma-
tagal e espancado até a morte. A
ação criminosa foi filmada e pos-
tada na rede social. As imagens já
estão em poder da polícia.�

Divulgação

MOSCOU

O  presidente Vladimir Putin anun-
ciou nesta terça-feira (11) que a Rús-
sia registrou a primeira vacina do
mundo contra o novo coronavírus.
Ele garantiu que sua filha já tomou
a vacina e que ela estará disponível
a partir de janeiro. A decisão é ques-
tionada, e a Organização Mundial da
Saúde (OMS) pediu o cumprimento
dos protocolos e dos regulamentos.

Muitos cientistas, no entanto, na
Rússia e em outros países, questio-
naram a decisão de registrar a vacina
antes que sejam completadas a cha-
mada Fase 3 do estudo - que, por
norma, demora vários meses, en-
volve milhares de pessoas e é a única
forma de provar que a vacina expe-
rimental é segura e funciona.

Nas últimas semanas, muitos
cientistas expressaram preocupação
com a velocidade em que estava
sendo desenvolvida a vacina. A OMS
pediu "diretrizes claras" para o tra-
tamento e o cumprimento dos pro-
tocolos e dos regulamentos em vigor.

Sem dados
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) não recebeu informações su-
ficientes sobre a vacina russa contra
a Covid-19 para avaliá-la no mo-
mento, disse nesta terça-feira o di-
retor-assistente da Organização Pan-
Americana da Saúde (Opas), Jarbas
Barbosa.

Questionado sobre os planos
para produzir a potencial vacina
russa no Brasil, Barbosa disse que

uma eventual produção fora da
Rússia não deve ser feita até que os
testes das Fases 2 e 3 sejam con-
cluídos, para garantir sua segurança
e eficácia.

“Qualquer produtor de vacina
tem que seguir este procedimento
que garante sua segurança e tem a
recomendação da OMS”, disse ele
em uma entrevista virtual realizada
pelo braço regional da OMS para
as Américas.

A aprovação
O Ministério da Saúde russo deu a
aprovação regulatória para o pro-
duto, desenvolvido pelo Instituto
Gamaleya de Moscou, após menos
de dois meses de iniciados os testes
em humanos.

"Esta manhã foi registrada, pela
primeira vez no mundo, uma vacina
contra o novo coronavírus", disse
Putin durante reunião com mem-
bros do governo.

De acordo com o presidente, o
produto é "eficaz" e superou todas
as provas necessárias, além de per-
mitir uma "imunidade estável" face
à covid-19. Putin garantiu também
que uma das suas duas filhas já re-
cebeu uma dose e que se está se sen-
tindo bem.

"Uma das minhas filhas tomou a
vacina", afirmou. "Dessa forma, ela
participou da experiência. Depois
da primeira vacinação, ela teve 38
graus de febre, no dia seguinte 37,
e foi apenas isso". �

O soldado Rosinaldo Alves dos Santos Filho foi baleado ao intervir a um assalto, na Cidade Operária

NÚMERO

9 
pessoas já foram mortas
durante este mês na
Grande Ilha

Vacina foi aprovada dois meses após o início dos testes em humanos

A agência dos Correios da cidade
de Cururupu foi assaltada no co-
meço da tarde de ontem e os acu-
sados acabaram sendo presos em
flagrante por uma guarnição da Po-
lícia Militar. Em poder dos bandi-
dos, foram apreendidos produtos
do roubo e armamentos.

Os presos foram identificados
como Maldine dos Santos Coelho,
Wallacy Brendow Muniz Machado
e Pedro de Carvalho Vaz e apre-
sentados na Delegacia de Polícia
Civil desse município. Segundo a
polícia, os criminosos fizeram o
raspa nos Correios e no momento
da fuga foram abordados pela
guarnição militar. Não houve re-
gistro de feridos.

Também ontem foi preso na Vi-
la Isabel Cafeteira, em São Luís, um
integrante de um bando especiali-
zado de roubo a residência em
cumprimento de ordem judicial. A
polícia informou que um dos cri-
mes cometido teve como alvo uma
residência, no Parque Vitória, ocor-
rido no dia 18 do mês passado.

Já dois foragidos do sistema pe-
nitenciário foram presos na Gran-
de Ilha e levados para o Complexo
de Pedrinhas.�

Três criminosos
atacaram Correios da
cidade de Cururupu
Bandidos foram detidos pela Polícia Militar
após terem efetuado o roubo na agência

MINSK

A líder da oposição bielorrussa,
Svetlana Tikhanouskaya, disse
nesta terça-feira que fugiu para o
exterior por causa de seus filhos,
depois que a vitória do líder Ale-
xander Lukashenko na eleição
presidencial de domingo gerou
protestos de rua sangrentos 

Pelo menos uma pessoa mor-
reu durante duas noites de con-
frontos entre forças de segurança
e apoiadores da oposição que
acusam Lukashenko, no poder
desde 1994, de fraudar sua reelei-
ção. Países ocidentais também
classificaram a votação como in-
justa e não livre.

O Ministério do Interior disse
que mais de 2 mil pessoas foram
detidas após confrontos na se-
gunda-feira, nos quais 21 policiais
e agentes de segurança ficaram fe-
ridos, com cinco deles levados ao
hospital, de acordo com a pasta.

Substituta
Tikhanouskaya, uma ex-profes-

sora de inglês de 37 anos que ocu-
pou o lugar do marido na eleição
depois que ele foi preso, fugiu pa-
ra a vizinha Lituânia, de onde pe-
diu a seus compatriotas que não
confrontem a polícia e evitem co-
locar suas vidas em perigo.

“Sabe, eu pensei que toda essa
campanha tinha realmente me
fortalecido e me dado tanta força
que eu poderia lidar com qual-
quer coisa”, disse ela, emociona-
da, em um vídeo. “Mas, provavel-
mente, ainda sou a mulher fraca
que eu era. Tomei uma decisão
muito difícil para mim”, afirmou
Tikhanouskaya, acrescentando
que o tumulto político em Bela-
rus não vale a vida de ninguém.

“Os filhos são a principal coi-
sa na vida”, completou ela. Em-
bora Syarhei, seu marido, um
blogueiro antigovernamental,
permaneça preso em Belarus,
ela se reencontrou com seus fi-
lhos na Lituânia, para onde ela
havia se mudado depois de re-
ceber ameaças anônimas sobre
sua segurança.�

Líder da oposição
bielorrussa foge
para o exterior
Svetlana Tikhanouskaya é ex-professora
que substituiu marido depois que foi preso

SAIBA MAIS 

Homicídios: ..............................................................7 casos

Latrocínio: ....................................................................1 caso

Confronto com a polícia: ..........................................1 caso

Militar ferido durante assalto: ................................1 caso

Casos de violência neste mês na Ilha

Foram apreendidos
produtos e

armamentos

Freepik

Íntegra em oestadoma.com/489775



Eleição de reitor do IFMA
Tudo pronto para a votação, das 8h às

20h, desta quarta-feira, para a eleição do
novo reitor do Instituto Federal do Maranhão

(IFMA). Esta será a primeira vez que a eleição para
o cargo acontecerá de forma virtual no Instituto. O
sistema utilizado para a votação remota (o Helios
Votting) já foi testado por outras instituições de ensino
do país. Na data, também serão escolhidos os novos
diretores-gerais de 26 dos 29 campi do IFMA. 

Eleição de reitor do IFMA 2
Por conta da pandemia da Covid-19 e para cumprir

com as diretrizes sanitárias de distanciamento social a
votação ocorrerá de forma remota. Quatro candidatos
estão concorrendo ao cargo de reitor: os professores da
instituição Adroaldo Almeida, Carlos Cesar Ferreira,
Paulo Doval e Hélson Falcão. Além deles 54 candidatos
concorrem aos cargos de diretores-gerais de campi. O
atual reitor, professor Roberto Brandão, deixará o cargo
depois de 8 anos à frente do IFMA.

Uma música de sucesso
A música “Olhos Azuis”, primeira canção de um

projeto independente de Lucas Andrade e sua primeira
composição autoral, está prestes a completar um mês
de lançamento. E devido ao sucesso e pedido dos fãs, o
cantor publicou um vídeo tutorial em seu perfil no
Instagram para ensinar como tocá-la no violão em
versão acústica. Lucas também prometeu repostar em
seu Instagram os covers que ele mais gostar. Para isso, é
necessário fazer um vídeo de “Olhos Azuil” e publicar
no Instagram com a hashtag #CoverOlhosAzuis.

Trabalho paralelo
Sem perspectiva de retornar às atividades normais

pelos próximos meses, muitos artistas têm recorrido a
editais emergenciais para minimizar o impacto da crise
gerada pela pandemia de coronavírus sobre suas
carreiras. Apesar das iniciativas de instituições públicas
e privadas oferecerem algum alento para o setor
criativo, profissionais de diferentes perfis tiveram suas
rendas bruscamente reduzidas nos últimos meses,
necessitando algumas vezes engajar-se em um
trabalho paralelo.

Exposição de Almir Valente
Vale a pena visitar até o dia 30 de agosto a exposição

retrospectiva “Poética do tempo e da memória”, com
três projetos de artes visuais do artista plástico e
ilustrador Almir Valente, no Centro Cultural do
Ministério Público do Maranhão. No primeiro,
intitulado “Penal”, tem-se quatro desenhos com temas
na área jurídica, em que é utilizada a técnica bico de
pena. O segundo, “Poética do tempo”, reúne três
pinturas em acrílico sobre tela. E o último projeto,
“Devir da poltrona”, traz três obras com técnicas
diferentes (bico de pena sobre entretela; acrílica sobre
cartão-duplex e impressão sobre madeira).

Vereador mais influente do Brasil
Levantamento da consultoria Bites confirmou os

dez vereadores mais influentes no Brasil, considerando
seus seguidores nas redes Facebook, Twitter, Instagram
e YouTube. O vereador Carlos Bolsonaro
(Republicanos-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro,
tem mais que o dobro do alcance do segundo
colocado. Carlos conta com 5 milhões e 178 mil
seguidores.

Cony & Amado & Guimarães Rosa
Um leilão virtual da Letra Viva mostrou como Carlos

Heitor Cony e Jorge Amado, dois saudosos gênios da
literatura brasileira, continuam em alta. Livros de
Amado autografados para o escritor carioca saíram a
R$ 901 (‘Tieta’) e R$ 1.001 (‘Dona Flor’). O ápice foi uma
primeira edição de ‘Primeiras Estórias’, com autógrafo
de Guimarães Rosa para Cony, arrematado por R$
4.700. Foram vendidas outras preciosidades.

Para escrever na pedra:
“A fé é uma ânsia, a esperança uma ambição, a

caridade é puro amor”. De Henrique Maximiano Neto.

ph@mirante.com.br   
@holandaph

Em atendimento aos protocolos de segurança
determinados para este período de pandemia
da Covid-19, o São Luís Shopping redefiniu
horários de funcionamento: as praças de
Alimentação funcionarão das 10h às 22h,

(segunda a sábado); e domingo, das 12h às
20h; as lojas, de 10h às 22h (segunda a
sábado) e das 13h às 20h (domingo). Já o Big
BomPreço, das 9h às 22h (segunda a sábado)
e de 9h às 20h (domingo).

Horários
do SL
Shopping

L
LIA E FÁBIO SILVA, franqueados da Febracis São Luís, estão doando a nada menos que sete
APACS (casas que cuidam da recuperação de presidiários nas cidades de São Luís,
Imperatriz, Bacabal, Itapecuru-Mirim, Pedreiras, Timon e Viana) – o Método CIS Online, que é
o maior treinamento de Inteligência Emocional baseado em ferramentas de coaching da

América Latina e já ajudou milhares de pessoas a eliminarem obstáculos emocionais e crenças
limitantes. Criado e desenvolvido pelo PhD em Coach, escritor e conferencista internacional Paulo
Vieira, esse treinamento trabalha todas as áreas da vida ao mesmo tempo, a fim de que os
participantes adquiram técnicas para melhorar o dia a dia, aumentar a produtividade e muito,
muito mais! No Maranhão o treinamento doado às APACS, será destinado a mais ou menos 500
recuperandos de bom comportamento e que estão prestes a ganhar a liberdade

Máscaras e estilo
O principal é a proteção, mas as

máscaras, que passaram a ser
acessórios indispensáveis, também
evoluem pelo lado estético e
ganham status de peças do
vestuário.

Elas se tornaram item
imprescindível não apenas para
profissionais da saúde. Os modelos
com pregas e bico de pato são
exemplos, com variações de cortes e
avanço na tecnologia.

Até grifes despertaram para a
nova oportunidade. A designer
maranhense Vanuza Araújo, por
exemplo, observa que, como farão
parte do cotidiano por algum
tempo, se transformaram inclusive
em um nicho de mercado, com
diversas opções, mas devem sempre
seguir as orientações da
Organização Mundial da Saúde
(OMS).

Os modelos disponíveis
inicialmente eram os utilizados por
profissionais da saúde, com
materiais padrão e pouca variação.

Como o povo brasileiro tem um
viés criativo e é bastante singular
nas escolhas, variações em termos
de modelagem e materiais
começaram a surgir.

Dia do estudante
Ainda sou do tempo em que os

estudantes comemoravam o seu dia
diferentemente do que ocorre
atualmente, quando nada acontece
e tudo passa em brancas nuvens.

Em tempos não tão longínquos,
os estudantes, daqui e alhures,
festejavam o dia 11 de agosto com
muita agitação e algazarra.

Se no Rio de Janeiro, por
exemplo, costumavam frequentar
bares e restaurantes, onde
consumiam comidas e bebidas e
ainda penduravam as contas, em
São Luís a estudantada tinha prazer
de viajar nos bondes da cidade e
não pagar as passagens, o que,
muitas vezes, causava a retirada
deles das ruas.

Este ano, não viu qualquer
movimentação dos estudantes
maranhenses. 

Eleições 2020
A partir de 15 de agosto, faltando

apenas três meses para as Eleições
2020, os agentes públicos de todo o
Brasil ficam proibidos de praticar
condutas que podem afetar a
igualdade de oportunidades entre
candidatos na disputa.

Conforme estabelece o artigo 73
da Lei das Eleições, dentro desse
período de três meses não é possível
nomear, contratar ou admitir,
demitir sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por outros
meios dificultar ou impedir o
exercício funcional de servidor
público municipal. 

Foco
As peças do poder se movem em

uma lógica própria.
Brasília, por exemplo, já gravita

em torno de uma eleição que não
contará com a participação dos
cidadãos comuns, mas que
absorverá, daqui para a frente, cada
vez mais energias do governo e dos
parlamentares: a escolha do
presidente da Câmara dos
Deputados, prevista para fevereiro.

Três grandes blocos se destacam:
os aliados do atual presidente,
Rodrigo Maia, os apoiadores de
Bolsonaro e a esquerda.

Por sua influência na pauta e no
ritmo das votações, esse é um cargo
fundamental no tabuleiro político e
eleitoral do país.

O Estado do Maranhão São Luís, 12 de agosto de 2020. Quarta-feira 11ALTERNATIVO

Fotos/Divulgação

RÁPIDAS

Fotos/ Divulgação

SHIRLEY MANSON,  vocalista do
Garbage, revelando que a banda
trabalha em um novo álbum com
previsão de lançamento para 2021

“Vamos nos
concentrar na arte e
começar a planejar
para o próximo ano.
Estávamos
conversando com
nossa equipe e as
coisas ainda 
parecem 
promissoras”

O live-action de “A Bela e a Fera” lançado em 2017
foi muito aclamado pela fidelidade à versão
original, com cenas quase idênticas à animação.
Três anos depois da estreia, os diretores da
primeira versão afirmam: não receberam nada pelo
remake. "Eu não recebi um tostão furado do novo 'A
Bela e a Fera'", disse Kirk Wise em entrevista ao site
Collider. Seu parceiro, Gary Trousdale, acrescentou:
"Não, não teve nada financeiro. Até o fato de que
recebemos crédito foi uma surpresa para mim".
Além de "A Bela e a Fera", a dupla é responsável por
clássicos como "O Corcunda de Notre Dame" e
"Atlantis: O Reino Perdido". O primeiro já tem um
live-action confirmado, produzido por Josh Gad
(que interpreta Olaf em "Frozen").

Diretores do 1º “A Bela e a
Fera” dizem que não foram 
pagos pelo remake

Morreu no fim de semana, em
Belo Horizonte, o ex-
superintendente da Vale no
Maranhão, José Péricles Freire,
vítima de Covid-19. Simpático,
sociável, Péricles fez sólidas
amizades em São Luís, entre as
quais o decorador e cerimonialista
José Pestana.

Quem sonha em ficar rico
ganhando prêmios de loterias, é
bom saber que as Loterias da Caixa
abriram apostas para a Lotofácil da
Independência.

Depois de anunciar que o “The
Voice Kids”, interrompido em
março, voltará ao ar em setembro,
a direção da Globo agora também
define a nova temporada do “The
Voice Brasil”: exibição entre 15 de
outubro e 17 de dezembro, nas
noites de terça e quinta-feira.

Tem mais: as duas versões, com
mudanças no formato e cuidados

que são indispensáveis, como
distanciamento e sem plateia.
Assim como outros tantos setores,
na espera do milagre da vacina e
diante de tantas dificuldades, a
televisão vai aos poucos tentando
operar com certa normalidade.

O martelo já foi batido: o
presidente Jair Bolsonaro vai
mesmo confirmar Eduardo
Pazuello como ministro titular na
pasta da Saúde. Nos últimos dias,
cerca de 20 secretários estaduais
de saúde já elogiaram as ações de
Pazuello no Ministério.

Em tempo: segundo Bolsonaro,
“a parte de gestão está
excepcional, eu nunca vi essa
gestão na história. Sabemos que
ele não é médico, mas ele está com
uma equipe fantástica no
Ministério”.

Já era importante, mas agora,
com todo mundo mais tempo em

casa, a orientação solar dos
imóveis cresce como fator de
decisão na hora da compra.

O liberal Paulo Guedes deve
estar pensando a esta hora:
“Maldita realidade, que sempre
chega para conspurcar a beleza da
teoria”. Muitos outros, de várias
correntes ideológicas, já passaram
pelo mesmo drama.

Sem vacina e com números em
alta, fica cada vez mais difícil
defender, no curto prazo, a volta às
aulas presenciais no Maranhão.
Não é falta de vontade.

Ana Karin Andrade continua
movimentando grupos de
executivos em almoços e jantares
nos restaurantes da moda em São
Luís. Segunda-feira dividiu mesa
no Cabana do Sol da Ponta do
Farol, com Jose Mario Fonseca,
presidente da Câmara de Comércio
Maranhão-China.
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EFEITO CORONAVÍRUS

Multas e juros de 
débitos do IPVA são 

anistiados no Maranhão

Um adolescente de 17 anos 
foi encontrado morto nos 

arredores da cidade. O rapaz 
era suspeito de ter roubado 
uma motocicleta dias antes. 
Mototaxistas são suspeitos. 

PÁGINA 9

A adesão ao parcelamento de que trata a MP ocorrerá mediante a emissão de DARE, via internet, 
no portal da Sefaz, ou em suas unidades de atendimento, até dia 30 de setembro próximo. PÁGINA 3

ELEIÇÕES  2020

As últimas seis pesquisas realizadas 
por diversos institutos mostra que 

os dois estão à frente na corrida pela 
Prefeitura de São Luís.  PÁGINA 2

Pesquisas mostram 
liderança de Braide e 

Duarte pela Prefeitura

No país do carnaval e do futebol, o carnaval de 2021 vai para cucuia e o campeo-
nato brasileiro está infectado de norte a sul, com jogos suspensos e adiados.  A pan-
demia permanece entre nós e muitos preferem torcer o nariz para seus impactos.

Deputada quer que 
leitura da bíblia 

diminua pena dos 
presos no Maranhão

Conforme o projeto  em que a Bíblia deve 
estar de forma obrigatória no acervo de 

todos os estabelecimentos penais do 
Maranhão, cada leitura do livro reduzirá 

4 dias da pena.  PÁGINA 3

PANDEMIA      Vladimir Putin anuncia que Rússia tem primeira vacina contra covid-19
PÁGINA 5

CBF faz mudança em 
testes de covid-19
Em nota divulgada, entidade 
amplia testagem para todos 
os jogadores inscritos no 
Brasileirão. Clubes poderão 
fazer exames em laboratórios 
além do Albert Einstein. 
PÁGINA 11

NOVO PROTOCOLO

Por meio do programa São Luís em Obras, serviços como pavimentação, drenagem e construção de ponte estão em andamento por várias comunidades, muitas delas estão 
recebendo ações de urbanização pela primeira vez na história. São dezenas de quilômetros de asfalto novo, drenagem superficial e profunda, mais construção de um impor-

tante acesso viário interligando as comunidades Recanto Verde e Vila Itamar. PÁGINA  6

Zona Rural de São Luís recebe grande volume de obras



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

Lazer e Cultura

Os de sa fi os do mer ca do do en tre te ni men-
to é o te ma da se gun da ro da da de li ves da
pri mei ra edi ção do Con gres so Bra si lei ro de
Cul tu ra. A pro gra ma ção ocor re nes ta quin- 
ta-fei ra, 13, a par tir das 19h. 

O even to apoi a do pe lo Cen tro Uni ver si tá-
rio IBMR, to tal men te on-li ne e gra tui to, reú-
ne es pe ci a lis ta no te ma pa ra fa lar so bre a
rein ven ção das ar tes cê ni cas em tem pos de
pan de mia.

Trainee da Ambev

Es tão aber tas as ins cri ções pa ra o pro gra- 
ma trai nee da Am bev, que em 2020 foi re for-
mu la do pa ra cri ar um pro ces so mais di ver- 
so. Em 2020, pa ra pro mo ver a igual da de, a
em pre sa de sen vol veu uma pla ta for ma de
ca pa ci ta ção, com con teú dos pre pa ra tó ri os
que vão aju dar os can di da tos em to das as
eta pas de se le ção. O sa lá rio é de R$ 7 mil e
po dem se can di da tar uni ver si tá ri os de qual-
quer cur so de gra du a ção.

O pri mei ro se cre tá rio da Fe de ra -
ção das In dús tri as do Es ta do do Ma -
ra nhão (FI E MA), Pe dro Rob son Ho -
lan da da Cos ta e a pre si den te do Sin -
di ca to das In dús tri as de Pa ni fi ca ção
e Con fei ta ria de São Luís (Sin di pan) e
su plen te do Con se lho fis cal da FI E -
MA, Fran ci na Ro sa Frei tas de An dra -
de as su mi ram na se gun da-fei ra, 10,
res pec ti va men te,  o car go de pri mei -
ro di re tor ad mi nis tra ti vo  e de di re to -
ra da As so ci a ção Bra si lei ra da In dús -
tria de Pa ni fi ca ção e Con fei ta ria
(ABIP), ges tão 2020/2023. A so le ni -
da de de pos se acon te ceu via vi de o -
con fe rên cia e foi co man da da pe lo
no vo pre si den te da en ti da de, Pau lo
Al fon so Me ne gue li, pri mei ro ca pi xa -
ba elei to pa ra ocu par o car go de pre -
si dên cia da ABIP. 

A pre si den te da Abav
Na ci o nal, Mag da Nas -
sar, es tá con vo can do
os agen tes de vi a gens
pa ra o Abav Col lab,
even to to tal men te gra -
tui to que tra rá di ver sas
ati vi da des vir tu ais de
ca pa ci ta ção e uma
pla ta for ma re ple ta de
tec no lo gia que au xi li a -
rá na re to ma da dos ne -
gó ci os do se tor de tu -
ris mo. Vai acon te cer de
27 de se tem bro e 2 de
ou tu bro. As ins cri ções
po dem ser fei tas até 21
des te mês.

O tra ba lho do ar tis ta
plás ti co e ilus tra dor
Al mir Va len te es tá em
ex po si ção, até o dia 30
de agos to, no Cen tro
Cul tu ral do Mi nis té rio
Pú bli co do Ma ra nhão,
no Cen tro de São Luís.
A re tros pec ti va “Poé ti -
ca do tem po e da me -
mó ria” apre sen ta três
pro je tos de ex po si ções
de ar tes vi su ais.Ne les,
o ar tis ta ado ta o mes -
mo ob je to – a pol tro na
–, “pa ra tor nar pre sen -
ti fi ca do o seu eter no
de vir”.

Crédito Saúde

O Ban co do Nor des te es tá pre pa ran do a li nha
de cré di to FNE Saú de, com o ob je ti vo de fi nan- 
ci ar pro je tos de in ves ti men to pa ra a im plan ta- 
ção, ex pan são e mo der ni za ção da es tru tu ra fí si- 
ca de em pre sas do seg men to da saú de hu ma na.
Com o no vo pro du to, que con ta com o apoio da
Su pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to do Nor- 
des te (Su de ne), o Ban co pre ten de im pul si o nar o
au men to da pro du ção de itens e equi pa men tos
vin cu la dos ao se tor, as sim co mo am pli ar a ca pa- 
ci da de ins ta la da de aten di men to em to da sua
área de atu a ção.

Hotelaria reage

De acor do com uma aná li se con jun ta da STR
e AirD NA com 27 mer ca dos glo bais, a ho te la ria
tem apre sen ta do ga nhos pro mis so res des de o
iní cio da pan de mia, en quan to os alu guéis de
cur to pra zo es tão se apro xi man do dos ín di ces
re gis tra dos em 2019. A ocu pa ção ho te lei ra au- 
men tou 124% des de o seu ín di ce mais bai xo em
mar ço (17,5%), en quan to os alu guéis de cur to
pra zo caí ram pa ra 34,3%. Já o Rev PAR foi de
64,8% nos ho téis e 4,5% no alu guel de cur to pra- 
zo no pri mei ro se mes tre do ano, em re la ção ao
mes mo pe río do do ano pas sa do.

Sebrae e créditos

O 16° le van ta men to do Se brae, atu a li za do en- 
tre os di as 27 de ju lho e 7  de agos to, ma pe ou 183
li nhas de cré di to dis po ní veis pa ra o seg men to, o
que re pre sen ta um au men to de 454% ao lon go
dos cin co me ses de pan de mia. A mai or par te
das li nhas de cré di to são ofe re ci das por ban cos
re gi o nais, agên ci as de fo men to re gi o nais e OS- 
CIPs de mi cro cré di to. Nes te úl ti mo le van ta men- 
to, o Se brae iden ti fi cou um no vo mo de lo de fi- 
nan ci a men to ofe re ci do pe la Agên cia de Fo men- 
to do Rio de Ja nei ro (Age Rio), por meio do Fun- 
ge tur (Fun do Ge ral do Tu ris mo).

Pra curtir

Nes te sá ba do, 15, às
16h, tem li ve show de
Seu Jor ge em tri bu to
a Da vid Bowie pa ra
re lem brar es se re -
per tó rio me mo rá vel.

Seu Jor ge cri ou uma
per for man ce bem in -
ti mis ta, só ele e o vi o -
lão. 

Pre pa re-se pa ra ou vir
ver sões bra si lei ras de
hits co mo “Li fe on
Mars?”, “Chan ges”,
“Rock ‘n Roll Sui ci de”,
“Re bel Re bel” e mais!
E a am bi en ta ção re -
me te à at mos fe ra do
fil me.

Thaynara OG e Gu ta -
vo Mi o to es tão se pa -
ra dos, e, des ta vez, di -
zem que é de fi ni ti vo. 

A in flu en ci a do ra con -
fir mou a in for ma ção
à co lu na de Léo Di as
nes ta ter ça-fei ra, 11.

De acor do com
Thaynara, o ca sal
ten tou fa zer com que
a re la ção se man ti -
ves se em di ver sas
opor tu ni da des, mas
en ten de ram que não
de ve ri am mais fi car
jun tos.

A Azul anun ci ou,
nes ta se gun da-fei ra,
a dis po si ção de 64 vo -
os ex tras en tre os di as
4 a 8 de se tem bro,
de vi do ao fe ri a do do
dia 7. 

As pas sa gens já po -
dem ser ad qui ri das
por meio do si te e de -
mais ca nais ofi ci ais.

No mais, ho je, 12 de
agos to, é o Dia In ter -
na ci o nal da Ju ven tu -
de. Juí zo aí, ga le ra.

São Luís, quarta-feira, 12 de agosto de 2020
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Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto nos arredores da cidade. O rapaz era
suspeito de ter roubado uma motocicleta dias antes. Mototaxistas são suspeitos

Es tu pra dor  pre so

PINDARÉ-MIRIM

Polícia Civil investiga
linchamento 
SAULO DUAILIBE

Ma co nha apre en di da

N
a ci da de de Pin da ré-Mi rim, 
dis tan te cer ca de 250km da 
ca pi tal ma ra nhen se, a Po lí- 
cia Ci vil in ves ti ga o ca so de 

lin cha men to, que acon te ceu no úl ti- 
mo fim de se ma na.

No úl ti mo fim de se ma na se te pes- 
so as fo ram as sas si na das na re gião do 
Va le do Pin da ré, sen do que fo ram cin- 
co em San ta Inês e du as em Pin da ré. 
Um des ses ca sos em Pin da ré acon te- 
ceu no dia 8, úl ti mo sá ba do.

Um ado les cen te de 17 anos foi en- 
con tra do mor to nos ar re do res da ci- 
da de. O ra paz era sus pei to de ter rou- 
ba do uma mo to ci cle ta di as an tes. As 
in for ma ções dão con ta de que um 
gru po de 20 mo to ci clis tas, cer cou a 
ca sa do ga ro to.

Nas ima gens, di vul ga das nas re des 
so ci ais, mos tram o ra paz sen do re ti ra- 
do a for ça da re si dên cia di an te de 
uma mul ti dão de cu ri o sos.

Em se gui da, ele é lin cha do pe lo 
gru po e le va do a for ça pa ra ou tro lo- 
cal. O ra paz foi en con tra do mor to ho- 
ras após o lin cha men to.

A PM ale ga que só sou be do lin cha- 
men to após ter en con tra do o cor po. O 
ca so es tá sen do in ves ti ga do pe la Po lí- 
cia Ci vil.

Se gun do a po lí cia, a iden ti fi ca ção 
dos sus pei tos po de ser com pli ca da, já 
que nas ima gens que cir cu la ram nas 
re des so ci ais, os mo to ci clis tas usa vam 
más ca ras e es ta vam de ca pa ce te.

A Po lí cia Ci vil cum priu Man da do

O ADOLESCENTE FOI LEVADO POR MOTOTAXISTAS E DEPOIS APARECEU MORTO

de Pri são Pre ven ti va ex pe di do pe la 
Co mar ca de San ta Inês con tra um ho- 
mem sus pei to de en vol vi men to com o 
Trá fi co de Dro gas na re gião do bair ro 
Po ei rão.

Du ran te a ope ra ção pa ra cum pri- 
men to do man da do, fo ram en con tra- 
dos 13 qui los de Ma co nha na for ma 
pren sa da, al gu mas em bar ra e ou tras 
em pe que nos ta ble tes já pre pa ra dos 
pa ra a co mer ci a li za ção. Na ação, tam- 
bém fo ram apre en di dos te le fo nes ce- 
lu la res e fa cas.

Na re si dên cia on de ocor reu a pri- 
são, além do sus pei to, foi en con tra do 
ou tro ho mem e mais três me no res de 
ida de que as su mi ram o en vol vi men to 
com o trá fi co da subs tân cia apre en di- 
da

Além dis so, dois dos con du zi dos 
são sus pei tos de par ti ci pa rem de du as 
Ten ta ti vas de Ho mi cí dio ocor ri das no 
fim de se ma na na ci da de de San ta 
Inês. Após os pro ce di men tos de pra xe 
os sus pei to fi ca ram a dis po si ção do 
po der ju di ciá rio.

CIDADE OPERÁRIA

Policial militar é baleado ao intervir em assalto

O POLICIAL MILITAR FOI BALEADO TRÊS VEZES E UM DOS SUSPEITOS FOI FERIDO NA TROCA DE TIROS DURANTE TENTATIVA DE ASSALTO

Um sol da do da Po lí cia Mi li tar foi
ba le a do na ma nhã de on tem, no bair- 
ro da Ci da de Ope rá ria. O fa to acon te- 
ceu, na Ave ni da Es te, S/N, nas pro xi- 
mi da des de uma re ven de do ra de gás,
por vol ta das 5h58, du ran te tro ca de
ti ros com as sal tan tes.

O PM foi iden ti fi ca do co mo Ro si- 
nal do Al ves dos San tos Fi lho, de 44
anos, lo ta do no 13º Ba ta lhão de Po lí- 
cia Mi li tar.

In for ma ções re ve lam que o po li ci al
ten tou in ter vir um as sal to, on de dois
ban di dos em uma mo to ten ta vam as- 
sal tar um ca sal, que es ta va em uma
pa ra da de ôni bus, na Ci da de Olím pi- 
ca.

O sol da do Ro si nal do foi atin gi do
por três ti ros.

Um dos cri mi no sos tam bém foi ba- 
le a do pe lo PM, mas os dois sus pei tos
con se gui ram fu gir.

O po li ci al foi so cor ri do por uma

equi pe do 6º BPM e en ca mi nha do pa- 
ra o Hos pi tal Dr. Cle men ti no Mou ra, o
So cor rão II.

O po li ci al pas sou por pro ce di men- 
to ci rúr gi co re ti ra da dos pro jé teis que
atin gi ram o ab do me e as per nas.

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão in for- 
mou que o ca so es tá sen do apu ra do e
as for ças de se gu ran ças re a li zam bus- 
cas com o ob je ti vo de pren der os dois
sus pei tos, sen do que um de les es tá fe- 
ri do.

A Po lí cia Ci vil cum priu man da do
de pri são con tra um ho mem sus pei to
de vi o len tar se xu al men te uma me ni- 
na de 12 anos, na ci da de de Bal sas.

O es tu pro acon te ceu em no vem bro
de 2019, no mu ni cí pio de São Fé lix de
Bal sas.

O man da do foi ex pe di do pe la Va ra
Úni ca da Co mar ca de Lo re to e cum- 

pri do por in ter mé dio da De le ga cia de
Po lí cia Ci vil de Lo re to, com o apoio
ope ra ci o nal da 11ª De le ga cia Re gi o- 
nal de Bal sas.

Des de a da ta do cri me, o sus pei to
en con tra va-se fo ra gi do e foi cap tu ra-
do. Ele foi en ca mi nha do à Uni da de
Pri si o nal de Res so ci a li za ção de Bal- 
sas, on de per ma ne ce rá à dis po si ção
da Jus ti ça. (S.D)

1)    For ça ex ces si va na es co va ção 

2) Não se car a es co va cor re ta men te

3) Guar dar to das as es co vas jun tas

4)   Usar a mes ma es co va após qua dros in -
fec ci o sos

SAÚ DE BU CAL

Er ros que po dem
di mi nuir vi da útil
da es co va

Tro car a es co va de den te a ca da três me ses é es sen ci al
pa ra a boa hi gi e ne bu cal. Po rém, o que mui tas pes so as
não sa bem é que ela po de per der a sua efi cá cia an tes dos
três me ses se não re ce ber os de vi dos cui da dos. “Pe que- 
nas prá ti cas po dem pre ju di car a vi da útil das es co vas de
den te e até de sen ca de ar pro ble mas orais”, ex pli ca a
den tis ta Lu ci a na Bru za din, que lis ta quais são es ses er- 
ros e co mo evi tá-los.

O cui da do co me ça na es co va ção. “É co mum que as
pes so as apli ca rem mui ta for ça du ran te a es co va ção por
pen sa rem que is so vai tor nar a lim pe za mais efi ci en te, o
que es tá to tal men te er ra do. Além de des gas tar mais rá- 
pi do o es mal te dos den tes, ge rar re tra ção gen gi val e os
dei xar mais sen sí veis, a prá ti ca tam bém de for ma as cer- 
das das es co vas, fa zen do com que elas per cam a sua
per for man ce”, afir ma Bru za din, que com ple men ta, “o
que vai de ter mi nar a lim pe za cor re ta dos den tes é a re- 
gu la ri da de da es co va ção e os mo vi men tos, que de vem
ser le ves e con tí nu os”.

“En tre uma es co va ção e ou tra, é su per im por tan te
dei xar que a es co va se que com ple ta men te. Is so de ve ser
fei to em lo cal are ja do, por tan to, evi te re ci pi en tes ou ar- 
má ri os to tal men te fe cha dos e aba fa dos. Fa zer is so au- 
men ta as chan ces de pro li fe ra ção de ger mes, fun gos e
bac té ri as que, além de cau sar odor na es co va, tam bém
pro vo cam do en ças” ex pli ca a den tis ta que re co men da
agi tar a es co va sob água cor ren te após ca da es co va ção e
guar dá-la em pé.

“Ou tro er ro é guar dar as es co vas de to das as pes so as
da ca sa no mes mo re ci pi en te. Is so fa ci li ta a con ta mi na- 
ção cru za da das bac té ri as da bo ca de ou tras pes so as”,
pon tua a par cei ra Kess. A ori en ta ção da es pe ci a lis ta é
que ca da um use uma ca pi nha pro te to ra, re ci pi en tes di- 
fe ren tes ou re ci pi en tes se pa ra do res pa ra ga ran tir que
uma es co va não en cos te na ou tra.

“Prin ci pal men te no ce ná rio atu al, é fun da men tal tro- 
car a es co va de den te no co me ço e no fi nal de um ci clo
de do en ça, se ja ele cau sa do pe lo ví rus in flu en za, ri no ví- 
rus ou CO VID-19”, aler ta a pro fis si o nal, que fi na li za, “es- 
se pro ces so evi ta mai o res chan ces de rein fec ção e de
pro li fe ra ção des ses ti pos de mi cro or ga nis mos nas es co- 
vas.”

São Luís, quarta-feira, 12 de agosto de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Anvisa: 
vacina russa 
não tem 
pedido de 
pesquisa
ou registro

Aprovada MP que 
prorroga tempo 
de contratação
de professores
temporários
da rede pública

Fiocruz sugere 
que cada 
escola crie seu 
planejamento 
para prevenção 
contra a Covid-19

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 Preamar  – 0:10 4,8 m  1ª  – Baixamar   – 6:40 1,3 m | 2ª Preamar   –12:45 4,6 m| 2ª  – Baixamar  -19:06 1,5 m  |Loteria – | M ena-Sena -  2288 (11/08/2020) –02-26-35-39-40-56 | 
Quina – 5337 (11/08/2020) –11-23-38-51-68| Lotofácil –2008 (11/08/2020)  02-03-05-06-08-10-11-12-13-14-15-17-21-23-25 | Lotomania– 2099 (11/08/2020)  01-04-19-28-29-31-32-38-40-42-
43-46-59-64-80-84-85-86-90-99 | Dia de Sorte –341 (11/08/2020) Mês: AGOSTO -  01-05-08-10-11-13-27 Timemania – 1522 (11/08/2020)– SANTA CRUZ/PE –  17-40-46-55-58-64-
69| Dupla Sena – 2116 (11/08/2020) – 1º  30-33-35-41-42-45|  2º 12-14-18-21-24-49 |

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

24° – 32°
Manhã Tarde Noite

PÁG. 4

Assembleia aprova Medida Provisória que 
anistia multas e juros de débitos do IPVA

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

Porto do Itaqui 
deve aumentar 
sua capacidade 
para 20 milhões de 
toneladas de grãos 
por ano

GILSON FERREIRA

Cadeia agora, sentença depois

PESQUISA MOSTRA 
QUE QUASE 50% DOS 
PRESOS DE SÃO LUÍS 
PODEM RESPONDER 
EM LIBERDADE
Em um ano, a população carcerária do Centro de Observação Criminológica e Triagem (COCTS) e da Unidade Prisional Feminina de São Luís (UPFEM), em Pedrinhas, passou 
de 1.530 para 2.909 presos. Tratam-se de pessoas que estão (ou estavam) atrás das grades de maneira provisória, sem serem julgadas. Elas vivem sob o manto da ilegalidade, 
submetidas à condição de prisioneiros “irregularmente”, pois cometeram crimes sem uso de violência ou grave ameaça, tendo o direito de responder em liberdade.

PÁG. 5

Projeto desenvolvido pela Defensoria Pública apontou que quase 50% das 
prisões, nos últimos 12 meses, foram de crimes sem uso de violência ou grave 
ameaça

O governador Flávio Dino defendeu, em artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo, 
nessa terça-feira (11), “a adoção de um plano nacional de obras públicas e de frentes 
de trabalho para impulsionar a construção civil, que tem alta capacidade de geração 
de empregos e ativa de forma imediata outras cadeias de comércio e serviços”. 

PÁG. 3

Flávio Dino diz que a reforma
mais urgente que Brasil precisa é
um pacto nacional pelo emprego

Flávio Dino – Advogado, professor, governador do Maranhão desde 2015; ex-
deputado federal (2007-2011) e ex-juiz federal

Presos em Parnaíba 
suspeitos de “estelionato
emocional” nos estados 
do Piauí e Maranhão
 
Um universitário foi preso, nessa terça-feira, 11, 
em Parnaíba (PI), suspeito de estelionato emocional 
ou amoroso no Piauí e Maranhão. Além dele, 
uma segunda pessoa envolvida nos golpes foi 
presa em cumprimento a mandado de prisão. 

PÁG. 12
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O delegado Matheus Zanatta, da Polícia Civil 
piauiense, passou detalhes da operação ao JP

Bolsonaro diz
que é mentira
história de que
a Amazônia
arde em fogo
                 

PÁG. 12

Projeto que 
flexibiliza
regime de 
tributação
pode ser 
votado hoje
                 

PÁG. 11

OPERAÇÃO CATFISH
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Aprovada MP que prorroga tempo de contratação 
de professores temporários da rede pública
Os deputados aprovaram, por 
unanimidade e em único turno, na 
sessão plenária dessa terça-feira 
(11), a Medida Provisória 318/20, 
do Executivo Estadual, alterando 
a Lei 6.915/97, que dispõe 
sobre a contratação, por tempo 
determinado, de pessoal para 
atender à necessidade temporária 
de excepcional interesse público.
Diante da suspensão das aulas 
presenciais nas instituições 
de ensino maranhenses, em 
decorrência da pandemia 
do novo coronavírus, e 
inexistência, até o momento, 

de medicamentos e vacinas 
que impeçam a transmissão, a 
MP autoriza prorrogação, por 
mais 90 dias, da vigência dos 
contratos temporários firmados 
com professores para o ensino 
fundamental, especial e médio, 
como necessidade excepcional, 
conforme garante a Constituição 
Federal.
“A proposta objetiva, 
especialmente, garantir que, 
quando da possibilidade de 
retorno seguro das aulas 
presenciais, os docentes 
contratados temporariamente 

possam dar prosseguimento às 
atividades escolares, garantindo-se 
o direito à educação aos discentes, 
conforme práticas de ensino e 
de formação antes iniciadas, 
sendo essa, pois, a relevância da 
matéria”, justifica o governador 
Flávio Dino, na Mensagem 
042/20, enviada à Assembleia 
Legislativa.
MENSAGEM
Na Mensagem, o chefe do 
Executivo diz que a urgência para 
aprovação da matéria decorre da 
necessidade de se evitar, com a 

maior brevidade possível, que os 
contratos temporários tenham sua 
vigência exaurida à revelia do 
calendário escolar. “O que poderia 
comprometer a continuidade 
dos serviços educacionais pelas 
instituições da rede estadual de 
educação”, completou.
Em outro ponto, o governador 
afirma que, por meio da MP, 
uma medida semelhante já 
foi adotada em relação aos 
professores substitutos e visitantes 
contratados, temporariamente, 
pelas instituições estaduais de 
ensino superior.

Sessão na qual foi aprovada MP que dispõe sobre parcelamento 
excepcional de IPVA, conduzida pelo presidente Othelino Neto

ELIAS AUÊ

ESPLANADEIRA

#   Elo e RecargaPay oferecem um bônus financeiro para clientes 
que pagarem suas contas pelo app. # A farmacêutica GSK faz live 
hoje, às 19h, sobre vacinação para profissionais da área da saúde.  
# Fresenius Medical Care reúne médica, enfermeira e paciente 
para falar diálise peritoneal hoje, em live, às 18h, pelo Instagram # 
Jornalista e escritor André Puga lança o livro “O Outro Significado”. 
# Singu, marketplace de beleza e bem-estar, inicia operações em 
Brasília. # Empresário Julian Tonioli, sócio da Auddas, palestra hoje 
às 17h na start up Hilo, sobre “Como tornar o seu negócio atrativo 
para investidores?”. 
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‘Papai’ e novinha
Pesquisa da plataforma Universo Sugar mostra que 65,66% dos Sugar 
Daddies do Distrito Federal afirmam ter filhos, enquanto em São Paulo 
são 58,13%. É aquele turma que ‘adota’ uma namorada novinha e paga 
seus caprichos (e estudos). 
Fé na santa
A Coluna registrou que o movimento na Basília de Aparecida (SP) 
caiu para 5 mil turistas/dia. Mas não é por causa da forte barreira 
sanitária contra o Covid-19, citada (estão certos). É porque as romarias 
caíram muito desde o início da pandemia. 
Ponto Final
Tem gente que crava que Vladmir Putin já tem uma vacina contra o 
Covid-19. A Rússia é uma das maiores potências na ciência, e seu 
presidente deu a cara na TV cravando. Parte-se da premissa de que ele 
não passaria uma vergonha mundial. A conferir.

Crime e Castigo
A Justiça de Pernambuco 
já expediu o mandado 
de prisão do assassino 
do blogueiro Áquila 
Silva e do filho dele, de 
11 anos. É um matador 
profissional, contam 
fontes. E há suspeita de 
crime encomendado. 
Até o fechamento da 
Coluna, ninguém fora 
preso. Áquila e o filho 
foram assassinados a tiros 
no domingo à noite, na 
cidade de Rio Formoso. 
Ainda não há informações se há relação com crime político. Denúncias 
contra prefeitos da região eram recorrentes no seu site.  

Oi, hei!
Uma amostra do ano Legislativo 
perdido: há 10 dias, um 
deputado federal importante do 
MDB não consegue falar com 
líder do Governo, deputado 
Vitor Hugo (PSL-GO).
Ano perdido
O Palácio desistiu da reforma 
administrativa porque o 

Congresso Nacional está às 
moscas. Todos estão nas bases 
em tratativas para apoio a seus 
candidatos na eleição.
Cadê os amigos?
O presidente nacional do PSDB, 
Bruno Araújo (PE), figura 
ativa nas redes sociais, anda 
sumido depois das operações 
que cercaram José Serra e do 
indiciamento de Alckmin.

O articulador
O ex-presidente do PV e ex-secretário do Meio Ambiente de 
Pernambuco Sérgio Xavier está na mira do Ministério Público Federal, 
suspeito de participar do desvio de dinheiro do bilionário Sistema S. A 
denúncia ainda envolve o presidente da CNI, Robson Andrade, e mais 
nove pessoas. Amigo de longa data do senador Jarbas Vasconcelos, 
Sérgio Xavier figura como sócio de mais de 200 empresas, apurou 
a reportagem, cujos capitais sociais somados dão inveja a sheiks do 
petróleo. 

Pé na rua
Brasileiros retomam aos poucos 
a rotina. Sondagem da Demanda 
Pesquisa e Desenvolvimento 
de Marketing, de julho, com 
1.090 pessoas, mostra que uma 
em cada três pessoas já foi às 
compras no comércio de rua 
ou voltou a frequentar reuniões 
familiares. Dos entrevistados, 
25% voltaram a frequentar 
shoppings e restaurantes.
Marketing eleitoral
Aliados e amigos do senador 
Ciro Nogueira (Progressistas-
PI) soltaram nas redes sociais 
banner com indicação de que 
pode ser vice de Jair Bolsonaro 
na chapa de 2022. 
Intensivão 
O ex-PGR Geraldo Brindeiro 
aceitou o desafio e juntou-
se aos veteranos Rudolfo 
Lago, Alexandre Jardim, 
Estêvão Damásio e outros 
jornalistas como professores 

do curso virtual “Imagem & 
Credibilidade”, para candidatos 
nas eleições deste ano. 
Pau no backstage
É provável que o cantor 
Roger Moreira, vocalista do 
Ultraje a Rigor, esqueça o 
processo que prometeu contra 
Edgar Scandurra. Mas só se o 
guitarrista do Ira!, que citou em 
entrevista que Roger apoia a 
tortura, se desculpar nas redes 
sociais. Scandurra chegou a 
deixar uma mensagem de voz 
no whatsapp para Roger, que a 
desdenhou. 
Hotel casa
Os hotéis, um dos setores mais 
afetados com a pandemia, estão 
se reinventando para conquistar 
hóspedes. Em Brasília, por 
exemplo, Saint Paul e o 
Kubitschek Plaza passaram a 
oferecer tarifas promocionais de 
R$ 1.600 ao mês, para moradia. 

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) afirmou nessa 
terça-feira (11) que o laboratório 
russo que desenvolve a vacina 
anunciada pela Rússia não 
pediu registro no Brasil. Não há 
solicitação de qualquer entidade 
ou parceiro a respeito dessa 
vacina no país.
Segundo o site da nova vacina, o 
Brasil irá participar da fase 3 dos 
estudos clínicos, que tem previsão 
para começar nesta quarta-feira 
(12). Serão 2 mil participantes; 
além dos brasileiros, deve haver 
voluntários da própria Rússia, 
dos Emirados Árabes, da Arábia 
Saudita e do México.
Os responsáveis pela vacina não 
divulgaram eventuais parceiros na 
condução dos testes no Brasil.

Nessa terça (11), o governo do 
Paraná anunciou que vai assinar, 
na quarta, um acordo para fabricar 
a imunização russa. A produção, 
entretanto, não tem previsão de 
início, pois depende de aprovação 
da Anvisa.
A Anvisa é o órgão do governo 
que avalia os pedidos de registro 
e autorizações de estudos 
apresentados pelos laboratórios 
farmacêuticos que pretendem 
colocar no mercado brasileiro seus 
medicamentos e vacinas.
Três fases
A agência adotou protocolos 
de aprovação mais rápida para 
medicamentos que combatem a 
Covid-19. Os pedidos têm sido 
avaliados em até 72 horas, de 
acordo com a nota. Para aprovar o 

registro de uma vacina, a Anvisa 
vai observar o cumprimento das 
três fases dos ensaios clínicos. 
São eles:
Fase 1: desenvolvimento 
exploratório;
Fase 2: pesquisa pré-clínica;
Fase 3: pesquisa clínica (uso em 
humanos)
Anúncio de Vladimir Putin
O presidente russo, Vladimir 
Putin, anunciou ontem que a 
Rússia é o primeiro país do 
mundo a registrar uma vacina 
contra o novo coronavírus. 
Apesar do anúncio, sabe-se pouco 
sobre a eficácia dessa vacina, e 
ela vem sendo questionada por 
especialistas internacionais.
“Esta manhã uma vacina contra 
o novo coronavírus foi registrada 

pela primeira vez no mundo”, 
disse o chefe do Kremlin em 
reunião com o Gabinete de 
Ministros.
A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) tem uma página internet 
na qual mostra em que estágio 
de desenvolvimento estão as 
pesquisas de vacinas ao redor do 
mundo. A última atualização dessa 
informação foi feita em 31 de 
julho. Nela, consta que a vacina 
russa do Instituto Gamelaya está 
na fase 1 do processo – seria 
necessário observar três fases 
completas para começar a vacinar 
em massa.
Mais de 100 vacinas estão 
desenvolvidas em todo o mundo, 
e pelo menos 4 delas estão na fase 
3, a final, de acordo com a OMS. 
[G1] 

Assembleia aprova Medida Provisória que 
anistia multas e juros de débitos do IPVA
A Assembleia Legislativa 
do Maranhão aprovou, na 
sessão dessa terça-feira (11), 
por unanimidade e em turno 
único, a Medida Provisória nº 
322/2020, que dispõe sobre o 
parcelamento excepcional, com 
anistia de multas e juros, de 
débitos fiscais relacionados ao 
IPVA, correspondente até 31 de 
dezembro de 2019.
A adesão ao parcelamento de 
que trata a MP ocorrerá mediante 
a emissão de Documento 
de Arrecadação de Receitas 
Estaduais (DARE), via internet, 
no portal da Secretaria Estadual 
da Fazenda (Sefaz), ou em suas 
unidades de atendimento, a partir 
da data de publicação desta 
Medida Provisória até dia 30 de 
setembro próximo.
O presidente da Assembleia, 
deputado Othelino Neto 
(PCdoB), destacou como 
positiva a medida do Governo 
do Maranhão em conceder o 
benefício. “Uma importante 
iniciativa que irá ajudar os 
contribuintes neste momento de 
recessão econômica, levando em 
consideração, também, que muitos 
dependem dos seus veículos 
para desenvolver suas atividades 
laborais”, ressaltou.
A MP estabelece que a 
homologação do benefício está 
condicionada ao pagamento do 
débito à vista ou da primeira 
parcela em até cinco dias da data 
da adesão.

Determina, ainda, que os débitos 
fiscais relacionados ao IPVA 
cujos fatos geradores ocorreram 
até 31 de dezembro de 2019, 
constituídos ou não, inscritos ou 
não em dívida ativa, ajuizados ou 
não, poderão ser pagos seguindo 
alguns critérios: com 100% de 
redução dos juros e das multas 
punitivas e moratórias, para 
pagamento à vista, e com 60% de 
abatimento para pagamento em 
até 12 parcelas. Para motocicletas 
e similares, o valor mínimo por 
parcela é de R$ 30,00. Para os 

demais veículos o valor mínimo é 
de R$ 100,00 por parcela.
Redução
Para os veículos usados, os 
débitos do IPVA relativos ao 
exercício de 2020 poderão ser 
efetuados em parcela única, 
sem incidência de juros e multa, 
com redução de 10%, até 30 de 
setembro de 2020. E, em até 
cinco parcelas mensais, iguais e 
sucessivas, com os acréscimos 
moratórios estabelecidos 
legalmente, desde que o 
vencimento da última parcela não 

ultrapasse 30 de dezembro deste 
ano.
A MP prevê que a falta de 
pagamento de duas parcelas 
consecutivas ou não implica no 
cancelamento do parcelamento, 
independentemente de notificação 
do interessado, assim como 
também o não pagamento do 
saldo devedor remanescente 
após decorrido 60 dias do termo 
final do prazo para pagamento da 
última parcela.
Por fim, a Medida Provisória 
dispõe também que para os 
fatos geradores ocorridos a 
partir de 1º de julho de 2020, 
no caso de veículos novos, o 
prazo de vencimento do IPVA 
fica fixado em até 60 dias após a 
data de emissão da nota fiscal de 
aquisição do veículo.
Justificativa
Na Mensagem Governamental 
de encaminhamento da MP à 
Assembleia, o governador Flávio 
Dino (PCdoB) destacou que a 
pandemia da Covid-19 trouxe 
impactos tanto sanitários quanto 
econômicos. “Nesse contexto, 
o Estado do Maranhão adotou 
uma série de medidas destinadas 
a estimular o setor econômico, 
a exemplo da prorrogação do 
prazo de validade das certidões 
negativas de débito, bem como do 
prazo para pagamento de parcelas 
do Simples Nacional e do IPVA, 
referente ao exercício de 2020”, 
justificou. 

Anvisa: vacina russa não tem 
pedido de pesquisa ou registro
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Cadeia agora, sentença depois
Pesquisa mostra que quase 50% dos presos 
de São Luís podem responder em liberdade
As pessoas com direito ao benefício foram detidas pela 
prática de crimes sem uso de violência ou grave ameaça

LUCIENE VIEIRA

Em um ano, de julho de 2019 
a julho de 2020, a população 
carcerária do Centro de 
Observação Criminológica e 
Triagem (COCTS) e da Unidade 
Prisional Feminina de São 
Luís (UPFEM), do Complexo 
Penitenciário de São Luís, deu 
um salto: passou de 1.530 para 
2.909 presos. Crescimento 
de 47,4%, segundo o Projeto 
Assistência Legal e Visita Virtual, 
da Defensoria Pública do Estado 
(DPE-MA), em parceria com o 
Ministério da Justiça, por meio 
do Departamento Penitenciário 
Nacional (Depen). Tratam-se 
de 1.379 pessoas que estão (ou 
estavam) atrás das grades de 
maneira provisória, isto é, ainda 
não foram julgadas. Elas vivem 
sob o manto da ilegalidade, 
submetidas à condição de 
prisioneiros “irregularmente”, 
pois cometeram crimes sem uso 
de violência ou grave ameaça, 
tendo o direito de responder em 
liberdade.
O Projeto Assistência Legal 
e Visita Virtual é coordenado 
por Bruno Dixon Maciel, que é 
defensor do Núcleo de Execução 
Penal (NEP), da DPE-MA. “O 
projeto monitora o fluxo de 
entrada das pessoas que estão 
presas no Centro de Triagem 
masculino de Pedrinhas, e na 
Unidade Prisional Feminina. 
Estamos na primeira fase do 
levantamento de dados, quando 
o relatório for concluído, 
divulgaremos, também, 
informações sobre audiências de 
custódias”, informou Bruno Dixon 
ao Jornal Pequeno. 
Em 2014, conforme apurado pelo 
JP, o índice de presos provisórios 
chegou a 60%. Naquela época, 
havia presos que estavam entre 
três e quatro anos aguardando a 1ª 
audiência. Já sobre o mais recente 
levantamento, das 2.909 pessoas 
custodiadas que adentraram ao 
COCTS e à UPFEM, 75,2% foram 

detidas na região metropolitana 
São Luís, e as outras 24,8% em 
municípios do interior do estado 
do Maranhão. 
ALTA DE PROVISÓRIOS, 
BAIXA APLIAÇAÇÃO DE 
MEDIDAS CAUTELARES
No Brasil, a Lei de Medidas 
Cautelares entrou em vigor em 
2011 e deu aos juízes uma série 
de alternativas às prisões. Entre 
elas, comparecimento em juízo, 
fiança em sede policial e em juízo, 
monitoração eletrônica, proibição 
de se ausentar da comarca e de 
frequentar determinados lugares. 
A pesquisa coordenada pelo 
defensor-público Bruno Dixon, 
no entanto, mostrou que a prisão 
provisória ainda é a medida mais 
aplicada. Foi a decisão tomada em 
88,7% dos casos, isto, somente 
no levantamento de apenas duas 

unidades prisionais do Maranhão, 
e nos últimos 12 meses. 
A Lei de Execução Penal é de 
1984, e grande parte nunca saiu 
do papel. A Lei de Medidas 
Cautelares é de 2011 e até agora 
não funciona. É a demanda 
da sociedade, que acredita 
que o melhor é prender. E não 
existem políticas públicas que 
dêem segurança para que as 
alternativas aconteçam. Se 
fossem desenvolvidas, poderiam 
contribuir para diminuir a 
superlotação.
O balanço do Projeto Assistência 
Legal e Visita Virtual mostra 
ainda que as 1.379 pessoas que 
ingressaram no sistema foram 
presas por crimes cometidos 
sem o uso de violência ou grave 
ameaça. Ainda foi constatado que 
das 2.909 pessoas presas, 1.235, 

isto é, 42,45% deram entrada 
pela primeira vez no sistema 
penitenciário.
METODOLOGIA 
Bruno informou que foram 
analisados os processos da 
situação jurídica dos presos. O 
objetivo da Assistência Legal 
e Visita Virtual é identificar 
possíveis prisões ilegais e casos 
em que seja possível responder ao 
processo criminal em liberdade, 
permitindo a adoção rápida de 
providências pelos defensores 
públicos. 
De acordo com a DPE, o 
projeto também proporciona 
apoio psicossocial às pessoas 
privadas de liberdade, atuando 
na regularização de documentos 
pessoais, no reconhecimento de 
paternidade e no encaminhamento 
de demandas de saúde.

Divulgado resultado da seleção de secretários 
escolares para a educação em tempo integral
A Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) divulgou, nessa 
terça-feira (11), resultado final do 
edital de processo seletivo interno 
para formação de cadastro de 
reserva para servidores aptos a 
exercerem a função de secretário 
escolar, a fim de compor o quadro 
funcional da rede de escolas 
de tempo integral. O resultado 
final está disponível no site do 
Iema (iema.ma.gov.br), na aba 
seletivos.
Puderam pleitear o cargo os 
servidores públicos estaduais 

efetivos, do Grupo Administração 
(Apoio Técnico Administrativo, 
Assistentes Administrativos 
e Agentes Administrativos) e 
os Integrantes do Subgrupo 
Magistério I e II que não 
disponham de reduções de 
carga-horária de trabalho, que 
não estejam em processo de 
aposentadoria ou respondendo 
Processo Administrativo/
Disciplinar e com disponibilidade 
para exercer a função.
“O secretário escolar é uma 
pessoa fundamental na escola, 

que apoia as ações dos gestores e 
gerencia a vida escolar dos alunos. 
A contratação de secretários 
escolares visa estruturar as 
escolas”, declarou o secretário 
adjunto de Educação Profissional 
e Integral da Seduc, André Bello.
A jornada de trabalho será 
obrigatoriamente de 40 horas 
semanais, em caráter de 
dedicação exclusiva. Entre as 
funções do cargo, o profissional 
deve conhecer a Proposta 
Pedagógica da Rede de Escolas 
de Tempo Integral e demais 

documentos normalizadores da 
Educação Integrada em Tempo 
Integral; cumprir a legislação em 
vigor e as instruções normativas 
que regem o registro escolar 
do estudante e a vida legal do 
estabelecimento de ensino; 
receber, redigir e expedir a 
correspondência que lhe for 
confiada; organizar e manter 
atualizados a coletânea de 
legislação, resoluções, instruções 
normativas, ordens de serviço, 
ofícios e demais documentos, 
entre outros.

Projeto desenvolvido pela Defensoria Pública apontou que quase 50% das prisões, nos últimos 12 meses, 
foram de crimes sem uso de violência ou grave ameaça

VENDO TERRENO 
todo murado 
de 160m2 no 

Residencial Lima 
Verde, próximo ao 

Shopping Pátio 
Norte. 

Valor: R$ 40 mil
Contato: 

98162 37153235.4150 / 9 8832.0133 
MATRÍCULAS ABERTAS

Escola Integral Bilíngue

bercario infantil
fundamental 1

15 anos15 anosf���nd� ac�n�e���

´
´

GILSON FERREIRA

Cláudio 
Humberto
www.diariodopoder.com.br

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“Teremos um acordo de cooperação técnica”
Ministra Tereza Cristina, sobre a parceira entre Agricultura e Transparência/CGU para 

certificar empresas do agronegócio brasileiro transparentes, éticas e responsáveis

PODER SEM PUDOR

Geddel é mais 
embaixo

 Durante o governo FHC, o 
líder do PMDB, Geddel Vieira 
Lima (BA), ia viajar ao exterior, 
certa vez, quando o então 
presidenciável tucano José Serra 
lhe telefonou cobrando: “Geddel, 
você vai viajar? Mas amanhã 
temos uma votação importantíssima, da CPMF, e você é um voto.” 
Geddel não gostou. Curto e grosso, fulminou: “Olha, Serra, vamos 
deixar claro uma coisa. Eu não sou ‘um voto’ coisa nenhuma, somos 
cem votos. Sou o líder. E a bancada vai votar com o governo.” Geddel 
era na ocasião um dos maiores entusiastas da candidatura Serra, mas a 
partir dessa conversa, era assaltado frequentemente pela tentação de trair 
o pré-candidato.

Senado se aproveita do luto para gozar folga
Apesar de todas as regalias e privilégios, como salários até 15 vezes maiores 
que o mercado privado, o Senado não perde a oportunidade de levar vantagem 
em tudo. Até no momento em que seu presidente, Davi Alcolumbre, decreta 
luto para marcar as 100.000 mortes por coronavírus, ao contrário do que 
ocorre no Poder Executivo, por exemplo, todos ficaram dispensados do 
trabalho, mesmo em home office. Uma beleza.

Igual ao céu
O Senado “é igual ao céu”, como 
já definiu cinicamente um veterano 
parlamentar. A diferença é que se 
pode usufruir do Senado em vida.
Ninguém merece
O custo do Senado, superior a R$3 
bilhões, em torno de 81 senadores, 
é o maior de uma casa legislativa no 
hemisfério. Sem contar as regalias.

Entrega irrisória
Cerca de 80% dos custos do Senado 
são em salários, quase todos nas 
alturas. Apesar disso, a entrega em 
serviço é irrisória.
Clube de férias
Com os servidores em casa, 
dispensados de ponto, o Senado 
admitiu ontem não fazer ideia de 
quantos trabalham, mesmo em 
home office.

A pedido da Lava Jato, PGR já compartilhou dados
A força-tarefa da Lava Jato se recusa a ceder suas informações à própria 
chefia, na Procuradoria Geral da República (PGR), mas não faz muito tempo 
solicitou e obteve o compartilhamento do sistema usado pela Odebrecht para 
pagamento de propina (“operações estruturadas”), que estavam sob custódia 
da repartição chefiada por Augusto Aras, conforme previa o acordo de 
leniência negociado com a empreiteira baiana.

Prioridade na pandemia
Levantamento Demanda Pesquisa indica que 37% dos desempregados 
afirmam que perderam o emprego devido ao isolamento. Um terço deles 
admite que a sua prioridade agora não é arrumar nova posição.
Covid nas ilhas gregas
A partir de sábado (15), bares e restaurantes nas ilhas gregas fecharão das 23h 
às 7h. Mykonos é uma delas. Além disso, turistas terão que apresentar teste 
negativo de Covid realizado 72 horas antes da chegada.
Pensando bem...
...com sua vacina, Vladimir Putin não é o herói que todos queriam, mas é 
quem primeiro a oferecer a solução que todos sonhavam. 

Acesso permitido
Após a homologação do acordo, 
a força-tarefa da Lava Jato 
pediu cópia do sistema e a PGR 
concordou, com aval do então juiz 
Sergio Moro.
Solução lógica
Chamavam-se “My Webday” 
e “Droussys” os sistemas da 
Odebrecht custodiados pela PGR, 
do qual a força-tarefa pediu e 
obteve cópias.
Resistência
Presidente do STF, Dias Toffoli 
autorizou o compartilhamento 
de dados, mas o ministro Edson 
Fachin, relator da Lava Jato, cassou 
essa decisão.
Sob observação
O ministro Dias Toffoli está bem, 
inclusive trabalhando, mas como 
não é sua primeira internação 
hospitalar por infecção pulmonar, 
os médicos acharam melhor não 
conceder alta para aprofundar a 
investigação.
É assim que se faz
Um juiz de Minas condenou 
um casal a indenizar em R$21 
mil, por danos morais, a dois 
homens injuriados na internet. 
Ofendidos, eles acionaram a 
Justiça. Sem Congresso, consórcio, 

“verificadores” ou o xerife do STF.
PEC no lixo
O senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) retirou sua proposta de 
emenda que suspendia o Teto de 
Gastos por dois anos. Ele concluiu 
que a medida, agora, poderia levar o 
País à “irresponsabilidade fiscal”. 
Temer aos 80
Filho de libaneses, o ex-presidente 
Michel Temer completa 80 anos 
em 23 de setembro. Na viagem 
ao Líbano representando o Brasil, 
Temer pode aproveitar para visitar 
Betabura (Koura), onde nasceram 
seus pais.
Dedo na ferida
O procurador gaúcho Rodinei 
Candeia acha que a política 
indígena do governo atual, com 
a qual concorda, enfrenta todo o 
tipo de oposição manipulada por 
ONGs com interesses partidários 
ou financiadas por empresas e 
governos estrangeiros interessados 
na Amazônia.
Saldo positivo
Dados do Índice Cielo de Varejo 
mostram que o faturamento do 
e-commerce saltou 22,2% na 
semana do Dia dos Pais, sem contar 
os setores de turismo e transporte. 
Já as vendas físicas caíram 8,8%.
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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

DIVULGAÇAO

AIDÊ ROCHA

Um universitário foi preso, nessa 
terça-feira (11), na cidade de 
Parnaíba (PI), pela Polícia Civil 
do Piauí, suspeito de estelionato 
emocional ou amoroso. Além dele, 
uma segunda pessoa envolvida 
nos golpes também foi presa em 
cumprimento a mandado de prisão. 
A operação denominada Catfish 
contou com o apoio da Gerência 
de Polícia Especializada (GPE) e 
Delegacia Regional de Parnaíba.
De acordo com o delegado 
Matheus Zanatta, nesse tipo de 
crime, o investigado, de forma 
premeditada, ganha a confiança da 
vítima, a engana e pede quantias 
em dinheiro. O crime pelo qual 
ambos foram presos ocorreu com 
uma pessoa do Piauí, mas existem 
evidências de ter outra vítima no 
Maranhão. “Temos indícios com 
informações que estão no inquérito 
policial daqui. A princípio, apenas 

uma vítima e com um modus 
operandi bem parecido do utilizado 

no do Piauí”, explicou Zanatta.  
As investigações sobre a dupla 

iniciaram há 35 dias, após a polícia 
tomar conhecimento de que, 
durante dois anos, o universitário, 
por meio de chats da internet 
e de aplicativo de mensagem, 
conversou com a vítima, de quem 
conseguiu aproximadamente R$ 70 
mil em depósitos. Na ocasião, ele 
se passava por uma mulher. 
A segunda pessoa presa, conforme 
a Polícia Civil piauiense, 
recebia em sua conta os valores 
depositados pela vítima dos 
golpes. 
A operação foi intitulada Catfish, 
que é um termo utilizado nas redes 
sociais para designar pessoas que 
criam perfis falsos com objetivo de 
enganar as vítimas e fazer com que 
elas se apaixonem, a fim de aplicar 
golpes financeiros.   
Os presos são investigados pela 
prática dos crimes de estelionato 
sentimental (art. 171 do CP) e 
associação criminosa (art. 288 do 
CP). 

Operação Catfish 

Presos em Parnaíba suspeitos 
de “estelionato emocional” nos 
estados do Piauí e Maranhão 
Um universitário, que está entre os capturados ontem, aplicava os golpes se passando por mulher

O delegado Matheus Zanatta, da Polícia Civil piauiense, passou 
detalhes da operação ao JP

PM é baleado ao 
tentar impedir 
assalto na Cidade 
Operária 

Um soldado da Polícia Militar, 
identificado como Rosinaldo Alves dos 
Santos Filho, de 44 anos, foi alvejado 
com três disparos ao tentar impedir 
um assalto em uma parada de ônibus, 
no bairro da Cidade Operária. O crime 
ocorreu pouco antes das 6h, dessa terça-
feira (11). 
De acordo com informações da PM, 
uma dupla em uma moto iria assaltar 
um casal que aguardava o transporte 
coletivo, quando o militar interveio. 
Durante a ação, houve troca tiros e o 
policial acabou atingido nas pernas e 
no abdômen. Um dos suspeitos também 
foi baleado, mas conseguiu fugir com o 
comparsa. 
O soldado, lotado no 13º BPM (São 
José de Ribamar), foi socorrido por uma 
guarnição do 6º BPM (Cidade Operária) 
e encaminhado ao Hospital Clementino 
Moura, o Socorrão II, onde passou por 
procedimento cirúrgico para retirada 
dos projéteis.  O estado de saúde dele é 
considerado estável.  
Em nota, a Polícia Civil informou que 
investiga o caso e que as forças de 
segurança seguem em diligências para 
localizar os suspeitos do crime.  (AIDÊ 
ROCHA) 

Três homens foram presos pela 
Polícia Militar, nessa terça-
feira (11), após assaltarem 
uma agência dos Correios, no 
município de Cururupu. Eles 
foram capturados próximo 
ao cais da cidade, onde já se 
preparavam para fugir. 
Os suspeitos foram identificados 
como Maldine dos Santos 
Coelho, Wallacy Brendow 
Muniz Machado e Pedro de 
Carvalho Vaz. Com o trio, os 
policiais apreenderam as duas 

armas de fogo utilizadas no 
assalto e os produtos subtraídos. 
De acordo com o delegado 
Adilton Borges, do 1º DP 
de Cururupu, eles tinham 
a intenção de roubar o que 
tinha no cofre dos Correios, 
mas não havia dinheiro no 
momento da ação criminosa. 
“Roubaram celulares e roupas 
do estabelecimento dos 
Correios, encomendas que 
seriam destinadas aos clientes”, 
explicou. 

Ainda conforme o delegado, 
dois dos presos são naturais 
da cidade de Bacabeira. Todos 
possuem passagens pela polícia, 
e um deles é suspeito da prática 
de homicídio e outros roubos na 
região.
Os três foram autuados em 
flagrante pelo crime de roubo 
e, após os procedimentos 
necessários, encaminhados 
ao presídio, onde ficarão à 
disposição do poder judiciário.
(AR)

Trio é preso após roubar agência 
dos Correios em Cururupu

Armas dos suspeitos e produtos subtraídos dos Correios, durante a ação criminosa 

Um homem foi preso, em 
cumprimento a mandado de prisão 
preventiva, pelo crime de roubo 
qualificado. A prisão foi feita em 
conjunto pelas Polícias Civil e 
Militar, nessa terça-feira (11), na 
residência dele, na Vila Isabel 
Cafeteira – região da Cohab.  
Segundo informações da Polícia 
Civil, um dos crimes cometidos 
pelo suspeito, foi um assalto a 
uma residência de um estrangeiro, 
ocorrido em agosto de 2018, no 

bairro do Parque Vitória.
O homem, que não teve o nome 
divulgado, é o terceiro integrante 
da associação criminosa preso, 
de acordo com a polícia. Antes, 
ele já havia sido detido por outros 
assaltos e porte ilegal de arma de 
fogo. 
Após os procedimentos de praxe, 
o preso foi encaminhado ao 
Sistema Penitenciário de São Luís, 
onde permanecerá à disposição da 
Justiça. (AR) 

Polícia Civil cumpre mandando 
de prisão contra assaltante na 
Vila Isabel Cafeteira

Depois de preso, o suspeito foi levado para o Complexo de Pedrinhas

DIVULGAÇAO

Bolsonaro diz que é mentira história
de que a Amazônia arde em fogo

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (11) que o Brasil 
recebe críticas de outros países por desmatamento na Amazônia porque 
é “potência no agronegócio”. Segundo Bolsonaro, o Brasil é ameaçado o 
tempo inteiro e “alguns poucos brasileiros” trabalham contra o governo 
nesse tema.
Ele deu essa declaração durante uma videoconferência com presidentes 
de países cujos territórios são cobertos pela floresta amazônica. 
Organizado por Colômbia e Peru, o encontro virtual foi realizado quase 
um ano após a assinatura pelos países da região do Pacto de Leticia, que 
estabeleceu medidas para preservar a Amazônia.
Além de Bolsonaro, participaram da videoconferência os presidentes 
Iván Duque (Colômbia), Martín Vizcarra (Peru), Jeanine Áñez (Bolívia) 
e Lenín Moreno (Equador). Os embaixadores da Guiana e Suriname no 
Brasil também participaram.
“Os senhores podem ver: em julho deste ano, levando-se em conta 
julho do ano passado, nós registramos uma diminuição de 28% no 
desmatamento ou queimadas na região, mas, mesmo assim, somos 
criticados. Afinal de contas, o Brasil é uma potência no agronegócio, 
ameaças existem sobre nós o tempo todo e, lamentavelmente, alguns 
poucos brasileiros trabalham contra nós nesta questão”, disse Bolsonaro.
Junto com os dados de julho citados pelo presidente, o Instituto 
de Pesquisas Espaciais (Inpe), vinculado ao Ministério de Ciência 
e Tecnologia, divulgou na última sexta-feira (7) os números de 
desmatamento para o período de um ano. As áreas com alerta de 
desmatamento na Amazônia aumentaram 34,5% no período.

Crocodilo de 500 kg conhecido como
Demônio é morto após aterrorizar 
Indonésia

Um crocodilo de quase cinco 
metros e mais de 500 kg foi 
morto na Indonésia após 
aterrorizar cidadãos locais.
De acordo com autoridades 
locais, o bicho estava havia 
50 anos no local assustando 
moradores na ilhas Bangka 
Belitung.
Segundo reportagem do The 
Sun, na última semana um grupo 
de caçadores conseguiu deter 
o animal. O bicho recebia o 
nome de Demônio e moradores 

sugeriam que ele fosse “possuído 
por um mau espírito”.
O animal ficou preso em redes 
com lâminas e acabou morto. 
Um trator teve de pegar o bicho 
de tão pesado. Apesar disso, diz 
o site, moradores se recusaram a 
entregar o cadáver do crocodilo 
por razões religiosas.
A cabeça do réptil foi tirada, já 
que os moradores mais religiosos 
acreditavam que dessa forma um 
possível espírito não voltaria a 
assolar o local.

Bolsonaro assina projeto de lei para
estimular navegação de cabotagem

O presidente Jair Bolsonaro assinou nessa terça-feira (11) um projeto 
de lei que muda regras de navegação de cabotagem, com o objetivo de 
modernizar e aumentar o total de carga movimentado pelo setor.
Segundo o ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), que participou 
do ato de assinatura no Palácio do Planalto, a meta é aumentar nos 
próximos três anos a marca de 1,2 milhão de contêineres transportados 
anualmente para 2 milhões, além de elevar a oferta de embarcações em 
40%.
Cabotagem é o termo utilizado para a navegação entre portos brasileiros. 
O projeto foi batizado pelo governo de “BR do Mar”.
“É um projeto que no final das contas tende a deixar a cabotagem 
mais barata. A gente tem um objetivo que é aumentar a oferta de 
embarcações”, disse Tarcísio. Segundo ele, o transporte de cabotagem 
no Brasil tem crescido 10% anualmente, mas o governo vê potencial 
para que o avanço ocorra num ritmo mais acelerado, de até 30%.

Ministério entrega no Congresso material
com suposto dossiê de opositores do 
governo

O Ministério da Justiça e da 
Segurança Pública informou em 
nota divulgada nessa terça-feira, 
11, que entregou à Comissão 
Mista de Controle das Atividades 
de Inteligência do Congresso 
Nacional “informações e 
documentos necessários para 
a realização da atividade de 
controle e fiscalização externos 
da atividade de inteligência”.
Na última sexta-feira (7), 
em reunião com deputados 
e senadores da comissão, o 
ministro André Mendonça, 
prometeu entregar aos 
parlamentares o relatório 
sigiloso sobre 579 servidores 
públicos da área de segurança 
identificados como integrantes 
do movimento antifascismo 
e opositores do governo Jair 
Bolsonaro.
Após a revelação da existência 
do documento, em reportagem 
do portal Uol, Mendonça 
determinou a abertura de uma 
sindicância para apurar as 
circunstâncias da elaboração do 
relatório. Ele também substituiu 
o então diretor do órgão, Gilson 
Liborio.

O presidente da comissão, 
senador Nelsinho Trad (PSD-
MS), disse que assinou um 
termo de confidencialidade 
(veja imagem abaixo) depois 
da entrega pelo ministério de 
vários arquivos, entre os quais o 
suposto dossiê. Trad vai integrar 
missão brasileira de ajuda 
ao Líbano e tem previsão de 
retornar na próxima semana. Ele 
afirmou que, na terça-feira (18), 
dará acesso ao relatório para 
os integrantes da comissão que 
pedirem, mediante compromisso 
de confidencialidade.
Na nota, o Ministério da Justiça 
diz que, na reunião com os 
parlamentares, André Mendonça 
respondeu a todas as perguntas 
e esclareceu todas as atividades 
da Diretoria de Inteligência 
da Secretaria de Operações 
Integradas (Seopi), órgão que 
teria produzido o suposto dossiê.
Na nota, o ministério diz que 
foi pedida à Polícia Federal a 
instauração de um inquérito 
policial apurar “vazamentos 
de informações e conteúdos 
de documentos relacionados à 
atividade de inteligência”.
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Começa nesta segunda-feira  (23),
vacinação de grupos alvos contra gripe

Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Serão três etapas em 
datas e para públicos diferentes. Ao todo, cerca de 67 milhões de pessoas devem ser vacinadas.
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A norma elimina, por exemplo, a restrição de doação de sangue por homens que tiveram relações sexuais com 
outros homens e/ou com parceiras sexuais destes nos últimos 12 meses antes do procedimento. Pag. 5
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na malha aérea durante pandemia do Covid-19
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Começa nesta segunda-feira  (23),
vacinação de grupos alvos contra gripe

Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Serão três etapas em 
datas e para públicos diferentes. Ao todo, cerca de 67 milhões de pessoas devem ser vacinadas.

Marcha dos Prefeitos é cancelada
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Promovida pelo Departa-
mento Estadual de Trânsito do 
Maranhão (Detran-MA), a ativi-
dade contou com a parceria do 
Batalhão da Polícia Militar Rodo-
viária (BPRV) e a participação de 
14 educadores da Coordenação 
de Educação para o Trânsito do 
Detran-MA.

O Projeto Somos Todos Pe-
destres tem por objetivo cons-
cientizar condutores de veículos 
e pedestres sobre a importância 
do respeito às leis de trânsito. 
Nesta ação, o destaque foi para 
a utilização correta da faixa de 
pedestres.

A animação da atividade 
ficou por conta dos mascotes 
“Maria Sinaleira” , “Zé Plaquinha” 
e do personagem “Agentileza”, 
do grupo Transitarte. O núcleo 
de teatro do Detran-MSA realiza 
atividades lúdicas e performan-
ces sobre boas práticas e com-
portamento seguro no trânsito. 

Retorno
Após um período de sus-

pensão, devido as medidas 

O Projeto Somos todos Pedestres levou ação educativa para o trânsito 
da Avenida Professor Carlos Cunha, no Jaracaty, nesta terça-feira (11). 

Projeto Somos todos Pedestres leva 
educação para o trânsito do Jaracaty

ELEIÇOES

Urnas eletrônicas passam por 
testes de sistemas e hardware
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Qualificação online

Com a escalada do novo coronavírus no País e as 
recomendações de isolamento e distanciamento social, estudar 
em casa pode ser um bom remédio para manter a mente sã. A 
Universidade Estadual do Maranhão, uma das pioneiras na oferta 
de educação à distância no Nordeste, entende do assunto. A 
instituição possui uma plataforma exclusiva de cursos abertos, 
chamada Eskada (eskadauema.com), que conta com cursos de 
aperfeiçoamento gratuitos e com certificação. 

Na plataforma, é possível aprimorar conhecimentos e 
desenvolver novas habilidades, com uma estrutura 100% 
online, sem qualquer contato presencial. Os cursos, que são de 
rápida duração e com conteúdos constantemente atualizados, 
qualificam para o mercado de trabalho e contribuem para a 
democratização do conhecimento. 

Na UEMA, os cursos são desenvolvidos e geridos pelo Núcleo 
de Tecnologias para Educação (UEMAnet) e contam com mais 
de 300 mil usuários, distribuídos em 58 países. 

Com a plataforma Eskada, é possível acessar 16 cursos online, 
totalmente gratuitos, de curta duração e com direito a certificado.

Acesse: https://eskadauema.com/ e faça a sua inscrição.

Mais 30 leitos de UTI

O governador Flávio Dino anunciou  a oferta de mais 30 leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de casos 
severos de coronavírus (Covid-2019). 

Os leitos, que estão prontos, serão alugados do Hospital das 
Clínicas Integradas (HCI), que fica localizado no Angelim, em 
São Luís. Parte do hospital foi desativado em 2018, ficando em 
funcionamento apenas a parte de exames de imagem. 

“Estamos anunciando que alugamos mais 30 leitos de 
UTI no HCI. Já estamos com esses leitos montados, fizemos 
a operação contratual com um grupo privado e, com isso, 
na próxima semana, esses leitos já estarão disponíveis para 
a eventualidade do agravamento dos casos de coronavírus”, 
garantiu o governador Flávio Dino. 

O Maranhão está ampliando em caráter de emergência a 
rede de assistência para enfrentar a pandemia de coronavírus e 
diminuir os impactos da doença no estado. 

“Vamos vencer esta batalha, a rede assistência de saúde 
do Governo do Maranhão está sendo ampliada para garantir 
atendimento à população”, disse.

As obras de requalifica-
ção das praças da Saudade 
e Misericórdia, no Centro, 
seguem avançando e devem 
abrilhantar, quando entre-
gues, ainda mais a cidade. 
Os dois espaços em reforma 
coordenada pela Secretaria 
Municipal de Projetos Espe-
ciais (Sempe) integram-se 
aos outros grandes projetos 
desenvolvidos pela Prefei-
tura,  que tem executado 
revitalizações em diversos 
logradouros da região cen-
tral da cidade, por meio do 
programa São Luís em Obras.

“O programa São Luís em 
Obras é um marco para a 
cidade de São Luís. Com ele 
estamos concretizando um 
amplo pacote que engloba 
pavimentação de bairros, 
reformas de unidades de 
saúde, mercados e ainda 
logradouros públicos em di-
versos locais da nossa capital. 
No Centro, temos trabalhado 
com a finalidade de revitali-
zar os cartões-postais impor-
tantes por seu valor histórico 
e cultural, como por exemplo, 
as praças da Saudade e Mise-
ricórdia”, observou o prefeito 
Edivaldo. 

As ações do programa 

Logradouros, que são importantes cartões-postais da capital, recebem 
requalificação por meio do programa São Luís em Obras.

Prefeitura avança com reformas das praças da 
Saudade e Misericórdia no Centro da capital
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estão transformando diver-
sos logradouros por toda a 
cidade. No caso das praças 
da Saudade e Misericórdia, 
a Prefeitura de São Luís pen-
sou em projetos que melhor 
pudessem acolher a popu-
lação, que deverá desfrutar, 
dentro de poucos meses, dos 
resultados. Serão espaços to-
talmente redesenhados para 
atender e proporcionar mais 
lazer aos ludovicenses, pois, 
além do embelezamento que 

Cidade

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Administração Penitenci-
ária (Seap), deu início, nesta 
semana, ao ‘Plano de Con-
tingência’ como medida de 
identificação, prevenção e 
controle do coronavírus (Co-
vid-19) no sistema prisional 
do Maranhão. Como parte da 
ação, foi desenvolvida a ‘Ins-
trução Normativa’, que trata 
das visitas sociais, escoltas e 
atendimentos jurídicos. 

Até o momento, nenhum 
caso de contágio pelo coro-
navírus foi confirmado no 
ambiente prisional do Mara-
nhão. O plano, que já está em 
execução,  é constituído por 
protocolos da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
Ministério da Saúde (MS) e do 
Plano de Medidas de Controle 
e Prevenção do Sistema Peni-
tenciário Federal, bem como 
orientações da Secretaria de 
Estado da Saúde do Maranhão 
(SES/MA).

“A Seap está agindo na 
divulgação de informações 
quanto à prevenção aos ser-
vidores, presos e visitantes, 

de modo que todos sejam 
orientados de como proceder 
quanto às medidas que devem 
ser adotadas tanto no trabalho 
quanto na identificação de 
algum caso suspeito”, conta o 
secretário de Estado de Admi-
nistração Penitenciária, Murilo 
Andrade.

Uma das medidas é que 
durante 15 dias ficam suspen-

as novas áreas vão trazer à 
capital, está a importância 
de manter logradouros bem 
conservados para convivên-
cia entre as famílias.

“As obras de requalifica-
ção para melhoria das praças 
da Saudade e Misericórdia 
seguem obedecendo o cro-
nograma previsto e nós, da 
Prefeitura Municipal de São 
Luís e a empresa executora 
da obra, estamos trabalhan-
do em todos os sentidos 

para cumprir a previsão de 
entrega para a população 
ludovicense, respeitando 
tanto o cenário atual como 
os processos institucionais 
e participativos. Ressalvo, 
ainda, o cumprimento dos 
trabalhos de salvaguardas 
sociais e ambientais do pro-
jeto. Essa obra financiada 
pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID)”, 
destacou o titular da Sempe, 
Gustavo Marques.

sos os serviços de assistência 
religiosa e capelania, cele-
brações e eventos, e ativida-
des educacionais, exceto os 
programas educacionais de 
alfabetização pelovIbraema, 
o projeto Remição pela Leitura 
e os cursos em de Educação 
a Distância (EAD), visto que 
eles são desenvolvidos pelos 
próprios custodiados. 

Para reduzir os riscos, 
também são utilizados ma-
teriais necessários para pre-
venção e controle da doença, 
tais como máscaras, protetor 
ocular ou protetor de face, 
luvas, sabão líquido, álcool 
em gel,  higienização dos 
ambientes e desinfecção de 
superfícies, a fim de evitar a 
transmissão do vírus.

CORONAVÍRUS

Governo do MA realiza ações de prevenção no sistema prisional

Banco do Nordeste prepara 
linha de crédito voltada 
para serviços de saúde
O Banco do Nordeste está preparando a linha de crédito FNE 

Saúde, com o objetivo de financiar projetos de investimento 
para a implantação, expansão e modernização da estrutura 
física de empresas do segmento da saúde humana. Com o 
novo produto, que conta com o apoio da Superintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), o Banco pretende 
impulsionar o aumento da produção de itens e equipamentos 
vinculados ao setor, assim como ampliar a capacidade instalada 
de atendimento em toda sua área de atuação, agregando 
melhoria na qualidade da prestação de serviços à sociedade. 
A nova linha de crédito terá como público-alvo prestadores de 
serviços de saúde, inclusive aquelas de natureza filantrópica e 
sem fins lucrativos. O FNE Saúde utilizará recursos do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste, principal funding 
do BNB. Toda a linha foi estruturada de acordo com necessidades 
diagnosticadas no mercado e de modo convergente às 
prioridades trazidas no Plano Regional de Desenvolvimento 
do Nordeste (PRDNE - Sudene). Entre os itens financiáveis 
estarão obras civis, máquinas e equipamentos, softwares, 
móveis e utensílios, veículos automotores, aquisição de 
unidades industriais, aeronaves para o transporte de enfermos, 
insumos, peças, componentes e produtos críticos para saúde, 
estudos e projetos de engenharia, treinamento, consultorias, 
serviços técnicos especializados e capital de giro associado. 
Poderão ainda ser enquadrados como projetos de saúde em 
inovação, com as melhores condições ofertadas pela linha, 
aqueles vinculados às atividades de pesquisa, desenvolvimento 
e inovação, nas seguintes linhas de atuação: biofármacos, 
farmoquímicos e medicamentos; equipamentos, materiais e 
dispositivos médicos; desenvolvimento de novas tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) aplicadas na atenção à saúde 
à distância (telesaúde e telemedicina); e medicina regenerativa.

MPMA adverte partidos 
sobre preenchimento 
mínimo das cotas de gênero 
O Ministério Público do Maranhão expediu Recomendação 

aos partidos políticos dos municípios de Cidelândia, Itinga 
do Maranhão e São Francisco do Brejão para que observem o 
preenchimento de no mínimo 30% e no máximo de 70% para 
candidaturas de cada sexo. O documento foi assinado na última 
quinta-feira, 6, pelo promotor de justiça eleitoral Gleudson 
Malheiros e ressalta que os partidos devem considerar também 
a diversidade de gêneros, mantendo as proporções originárias 
durante todo o processo eleitoral. O representante ministerial 
adverte que o descumprimento da regra proporcional implica 
indeferimento do pedido de registro do partido político, 
de acordo com a Resolução 23.609/19 do Tribunal Superior 
Eleitoral, com repercussão sobre todos os pedidos de registros 
de candidaturas vinculados. O promotor de justiça alerta 
ainda sobre as candidaturas fictícias, com gastos de campanha 
inexistentes ou irrisórios e votação ínfima, que são consideradas 
fraudulentas e caracterizadas como abuso de poder político 
ou fraude eleitoral, acarretando o indeferimento ou a cassação 
de todos os candidatos do partido, mesmo que já eleitos. “É 
importante que os partidos políticos observem o mínimo de 
30% e o máximo de 70% para as candidaturas de gênero. E que 
estas candidaturas realmente estejam disputando votos da 
campanha, uma vez que será observada pelo Ministério Público 
a efetiva implementação da política de reserva de vagas”, destaca 
o promotor eleitoral Gleudson Malheiros.

sanitárias de proteção à Co-
vid-19, o Detran-MA está reto-
mando as atividades educativas 
presenciais e, para isso, vem 
adotando todos os protocolos 
de segurança exigidos pelas au-
toridades de saúde para evitar 
a propagação do coronavírus. 

Durante as ações, os educado-
res usam máscaras de proteção 
e álcool gel.

Para a coordenadora de 
Educação para o Trânsito do De-
tran-MA, Rositânia de Farias, o 
Projeto Somos Todos Pedestres 
é uma importante ferramenta 

de conscientização. “Muitos 
acidentes podem ser evitados 
se todos estiverem cientes do 
seu papel no trânsito, portanto, 
este trabalho visa conscientizar 
pedestres e condutores de 
veículos sobre suas responsa-
bilidades”, afirmou.

O Tribunal Regional Elei-
toral do Maranhão realiza, no 
período de 10 a 14 de agosto, 
o 8º Simulado Nacional de 
Hardware. O evento insti-
tucionalizado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral  é uma 
das atividades que a Justiça 
Eleitoral mantém ativa anu-

almente e visa testar todos os 
procedimentos de uma elei-
ção, desde a carga, emissão da 
zerésima, votação durante 8 
horas seguidas, encerramento, 
impressão de boletim e trans-
missão de dados.

A atividade envolve a 
Secretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicação 
dos TREs, que fica testando 
os sistemas de eleição para 
verificar possíveis erros, fa-
lhas mecânicas e soluções.

Na próxima quarta, dia 
12 de agosto, às 15h30, o 
presidente do TRE-MA, de-
sembargador Tyrone Silva, 

visitará a central de armaze-
namento de urnas do estado 
para acompanhar as etapas 
do simulado.

A central fica localizada 
na Rua Cleonice Lopes, nú-
mero 10, quadra 160, bairro 
Jardim São Cristóvão, São 
Luís.
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