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MARÉ BAIXA
00h59          0.6m
13h32          0.2m

MARÉ ALTA
07h08          6.0m
19h44          6.0m

Sol com algumas
nuvens. Não chove.
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Cantor 
Tiago Máci
lançou o
álbum “Amor
Delivery”

Wellington do Curso
reage e diz que sua 
pré-candidatura tem o
apoio popular.  POLÍTICA 3

Segundo a polícia, os golpes mais co-
muns envolvem falsa entrega, crimi-
nosos caracterizados de prestadores
de serviços e até mesmo se passam
parentes dos moradores.  CIDADES 5

Golpistas
aproveitam
pandemia
para realizar
assaltos

Condomínios

Uma das trocas de tiros ocorreu na
área central do município de São Ma-
teus e, segundo a polícia, dois sus-
peitos de assalto a bancos vieram a
falecer. POLÍCIA 8

Criminosos
morrem em
confronto
com policiais
no interior

Cerco a quadrilha

PÁGINA 10

Psicóloga dá
dicas de como
voltar às aulas
no cenário de
pandemia
PÁGINA 12

Sampaio
recebe hoje o
Figueirense (SC),
às 16h, no
Castelão
PÁGINA 7

São José vence
o Imperatriz 
e Pinheiro e
Juventude
empatam
PÁGINA 7

OESTADOMA.COM/490098

casos confirmados da
Covid-19 no Maranhão,
segundo dados da
Secretaria de Saúde

139.185
NOVOS

já morreram no estado
em decorrência do novo
coronavírus desde o
início da pandemia

3.289
PESSOAS

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

307.057
TESTES

Liga debate
início ruim do
Sampaio e
novidades no
time do Moto 

Greve afeta serviços
dos  Correios no MA

Empregados da empresa no estado aderem a movimento nacional que reúne
cerca de 100 mil servidores insatisfeitos com retirada de direitos. GERAL 9

Baixa no estoque de
sangue incentiva
campanha de doação

Hemomar

Com a pandemia, todas as regiões do
estado apresentaram queda em mais de
50% do número de doadores. CIDADES 6

São Luís, 19 de agosto de 2020.  Quarta-feira   O Estado do Maranhão

Paulo Soares



RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

C
om o aumento da popu-
laridade do presidente
da República, Jair Bolso-
naro (sem partido), o go-

vernador do Maranhão, Flávio
Dino (PCdoB) tentou diminuir o
trabalho do Governo Federal, ao
afirmar que o presidente tem
apenas dado continuidade a pro-
gramas deixados pelos ex-presi-
dentes Luiz Inácio Lula da Silva e
Dilma Rousseff, ambos do PT.

Em entrevista ao jornal Folha
de S. Paulo, Dino afirmou que não
há, na atual gestão presidencial,
qualquer programa novo. 

“Nitidamente, ele está queren-
do compensar no Nordeste o que
perdeu no Sudeste. Penso, contu-
do, que só conseguiria isso se fi-
zesse mais do que simplesmente
inaugurar obras dos governos Lu-
la e Dilma. Não há obras iniciadas
por ele. Nenhum programa novo.
Ele só está visitando obras alheias
e mudando nome de programas
já existentes“, disse.

Pesquisa
Na semana passada, o comunista
também tentou menosprezar o
aumento da popularidade do che-
fe da União, atestado pela pesqui-
sa Datafolha. 

No levantamento, o governo
Bolsonao foi avaliado como “óti-
mo ou bom” por 37% da popula-
ção, ante 32% em junho, mês de
maior crise entre o Executivo e o
Supremo Tribunal Federal. 

Ainda segundo a pesquisa, a
taxa daqueles que consideram a
administração “ruim ou péssima”
caiu de 44% para 34% no mesmo
período. 

O Datafolha entrevistou 2.065
pessoas por telefone. A margem

de erro do levantamento é de dois
pontos percentuais, para mais ou
menos. 

Crítica
Contrariado pelo resultado alcan-
çado pelo adversário político, Flá-
vio Dino utilizou o seu perfil em
rede social para tentar diminuir os
efeitos dos números. 

“O ligeiro crescimento da po-
pularidade de Bolsonaro não é
sustentável, em face das muitas
contradições que se acumulam
na sua casa e nos palácios. Ques-
tão central para o campo pro-
gressista continua a ser gerar al-
ternativa clara, viável e conecta-
da com as necessidades da po-
pulação”, pontuou.

Depois disso, ele concedeu en-
trevista a um jornalista que man-
tém uma página no youtube para
“avaliar” o crescimento da popu-
laridade de Bolsonaro.   

O Estado do Maranhão São Luís, 19 de agosto de 2020. Quarta-feira 3POLÍTICA
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Relação difícil

U
m dia após ter tido sua pré-candidatura à Prefeitura de
São Luís colocada em xeque pelo presidente estadual do
PSDB, senador Roberto Rocha, o deputado Wellington do

Curso decidiu reagir. Sem um confronto direto com o
comandante de seu partido, o parlamentar somente disse que
sua pré-candidatura tem o apoio popular.

Wellington demonstra ter um problema que dura desde o
início dos movimentos para o pleito deste ano: não tem diálogo
com a direção tucana. E não
será o apoio popular que o
deputado afirma ter que
garantirá sua participação na
disputa pela Prefeitura da
capital.

Pelas regras eleitorais,
somente pode disputar
mandato eletivo quem tiver
um partido para tal. E
deputado está ciente disso. Em
2012 tentou forçar o PSL a lhe
dar legenda para concorrer a
uma vaga de vereador. Não
conseguiu, buscou a Justiça e
viu no julgamento a decisão de que questões de partido são
resolvidas nas instâncias partidárias.

Além da falta de conexão e diálogo com o senador Roberto
Rocha, a proximidade de Wellington do Curso com o presidente
da Assembleia Legislativa, Othelino Neto (PCdoB) - com quem o
parlamentar tem conversado bastante sobre as eleições
municipais em São Luís - deixa a relação no ninho tucano ainda
mais complicada.

Os passos de Wellington, diante da estratégia eleitoral de
Rocha, deixa o PSDB em caminho oposto ao que deseja o
deputado.

• A  guerra interna no grupo do governador Flávio Dino está ficando cada
vez mais explícita.

• Vai desde indiretas nas redes sociais até “confecção” de fake news para cau-
sar prejuízo aos adversários, que na maior parte das vezes, é de dentro do
Palácio dos Leões.

• Paralelamente à campanha de ataques, os pré-candidatos têm investido
nas redes sociais. Muitos dos postulantes a prefeito de São Luís chegaram  a
investir R$ 38 mil para ter publicações impulsionadas nas redes como Fa-
cebook e Instagram.

E MAIS

Wellington aposta
no apoio popular,
mas sem o PSDB
não tem como
manter sua
candidatura 
com ou sem 
apoio do povo

Alinhamento
E não é somente com Wellington do Curso que o presidente Othelino

Neto tem proximidade dentro do PSDB.
A pré-candidata a prefeita de Raposa, Ocileia, também está muito ali-

nhada com o parlamentar. Parece até que os comunistas estão assedian-
do os tucanos.

A conversa nos corredores da Assembleia é de que todos se compro-
metem a abraçar o projeto de Othelino, que vislumbra disputar o Senado
na chapa do senador Weverton Rocha em 2022.

Menos candidatos
Existe uma possibilidade real de que a disputa pela Prefeitura de São

Luís comece com 10 e não 13 candidatos.
Agora, antes das convenções, existem 13 pré-candidatos, mas três po-

derão não ter o nome confirmado em convenção.
As negociações ainda permanecem  e até o dia 16 de setembro, quan-

do terminará o prazo para as convenções partidárias, muitas conversas
ainda acontecerão.

Amenizando I
O governador Flávio Dino (PCdoB) tentou passar a ideia de que a rela-

ção de seu partido com o PT anda normal.
Dino negou ao site da Veja que exista um afastamento do PT com o

PCdoB nestas eleições municipais em todo o Brasil.
Segundo o comunista, o que há é uma tática eleitoral do PCdoB para

alcançar as cláusulas de desempenho nas eleições de 2022.

Amenizando II
O governador maranhense tenta amenizar o desgaste na relação dos

dois partidos que foi iniciado pelos próprios movimentos de Dino, com
seu projeto pessoal de ser candidato a presidente da República.

E esse desgaste somente aumentou no pleito municipal deste ano. Exis-
tem cidades, como São Paulo, em que os dois partidos são adversários.

Vale lembrar que PT e PCdoB têm mais de três décadas de aliança.

Negociou
Nas declarações de Flávio Dino ao site da Veja, fica claro também que o

comunista tem participado das reuniões da cúpula nacional das duas le-
gendas.

Isso demonstra que o governador – como já dito antes na coluna – ne-
gociou o apoio do PT a Rubens Júnior em São Luís.

Uma prova de que Flávio Dino trabalha, sim, em prol da pré-candida-
tura de Rubens, apesar de negar a parcialidade.

Fazendo contas
Com a mudança na legislação eleitoral, partidos estão com dificulda-

des de fechar a chapa que concorrerá a uma cadeira de vereador em São
Luís.

Sem poder fazer coligações, as legendas devem concorrer ao pleito com
até 47 candidatos a vereador na chapa.

Por isso, as contas matemáticas precisam ser feitas. A equação passa
pelos nomes que podem ter votos e pelo coeficiente eleitoral para garan-
tir a vitória.

DE OLHO

É O VALOR GLOBAL estimado pelo governo do
Maranhão para que sejam construídas 22 cabines
íntimas em 11 unidades prisionais no estado.

R$ 1,67 milhão

Comunista afirmou que gestão federal não apresentou nenhum programa novo;
já no exercício do 2º mandato, Dino ainda inaugura obras deixadas por Roseana

Em discurso, Wellington garante que
sua pré-candidatura “segue firme”
Deputado reagiu às declarações do senador e presidente estadual do PSDB, Roberto Rocha, que
falou em união do campo político oposto ao Palácio dos Leões em entrevista no Bom Dia Mirante

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

O  deputado estadual Wellington do
Curso (PSDB) foi à tribuna da As-
sembleia Legislativa do Maranhão,
ontem, para reafirmar sua pré-can-
didatura à Prefeitura de São Luís.

Em discurso, ele afirmou que sua
possível candidatura faz parte de
um projeto nacional do PSDB, com
foco em todas as capitais, e uma
proposta de fortalecimento do par-
tido na capital maranhense.

“A nossa pré-campanha, a nos-
sa pré-candidatura a prefeito de
São Luís, permanece firme nas
ruas, permanece firme no partido.
É um projeto nacional, é um pro-
jeto em todas as capitais, é um
projeto de fortalecimento do
PSDB em São Luís, e é um projeto
que nasce do coração do povo,
nasce do coração das comunida-
des, nasce do coração da popula-
ção de São Luís”.

Wellington manifestou-se publi-
camente depois de o presidente do
seu partido, o senador Roberto Ro-
cha, dizer que defende o apoio à
pré-candidatura de Eduardo Brai-
de, do Podemos, logo no 1º turno da
eleição na capital, como forma de
evitar o 2º pretendido pelos candi-
datos ligados ao governo Flávio Di-

no (PCdoB).
A entrevista de Rocha foi conce-

dida ao jornalista Clóvis Cabalau,
diretor de O Estado e apresentador
do quadro “Bastidores”, do Bom
Dia Mirante, na TV Mirante.

Redes sociais
Ainda na noite de segunda-feira
(17), Wellington do Curso usou o
Instagram para fazer uma espécie
de reflexão sobre o seu projeto de
candidatura, numa postagem sobre
encontro com pré-candidatos a ve-
reador do partido.

“Estou aqui para firmar com vo-
cês o compromisso de seguir na lu-

ta por uma São Luís melhor. Não te-
mos grandes apoios financeiros,
não contamos com padrinhos po-
líticos, mas podem ter certeza que
nós temos a parceria que mais im-
porta, que é a da sociedade, é o
apoio da população”, disse.

Na entrevista ao "Bastidores",
Roberto Rocha foi claro ao afirmar
que defende o diálogo com Braide
por uma aliança logo no 1º turno.
Nesse caso, Wellington deveria, en-
tão, abdicar da sua pré-candidatu-
ra. “Sustento o diálogo em relação
a uma perspectiva de nos unirmos
desde o primeiro turno, para ofere-
cer à população de São Luís um ple-

biscito: quem está satisfeito com o
que está aí, vota nos candidatos do
governo, tem várias alternativas;
quem não está satisfeito e deseja
uma renovação, tem também uma
alternativa”, afirmou.

Estratégia
Para ele, a estratégia mais viável no
atual cenário político da capital se-
ria garantir uma “eleição plebiscitá-
ria” já no primeiro turno, quando as
diversas candidaturas ligadas ao go-
verno Flávio Dino (PCdoB) ainda
não estão efetivamente unidas.

“Antes de enxergar o partido, eu
enxergo o campo político. É como
num campo de futebol, há dois ti-
mes. Dá até para fazer uma seleção.
Junta jogadores dos times A, B, C e
D, pronto. Mas não dá para um, ir
para o outro time na hora do jogo.
[…] Acredito que é fundamental, e
eu disse isso meses atrás e gerou um
rebuliço por parte do Governo, por-
que eles estão interessados em di-
vidir o máximo [as pré-candidatu-
ras] com o objetivo de levar a elei-
ção para o segundo turno, tendo em
vista o favoritismo do deputado
Eduardo Braide. Se tiver uma elei-
ção plebiscitária, é muito provável
ele ganhar no primeiro turno, até
porque essa não será uma eleição
igual às outras”, disse. �

Dino critica Bolsonaro
por dar continuidade a
obras de ex-presidentes

Divulgação

Dino, em entrevista à Folha de S. Paulo, criticou Bolsonaro por dar continuidade a obras de ex-presidentes

Wellington do Curso, na AL, disse que mantém sua pré-candidatura

Apesar de ter apontado para Bolso-
naro e acusá-lo de ter apenas mu-
dado nome de programas deixados
pelos ex-presidentes Lula e Dilma
Rousseff, do PT, o governador Flávio
Dino (PCdoB) adotou estratégia se-
melhante no Maranhão, ao assumir
o primeiro mandato, em 2015.

O comunista deu prosseguimento
a uma série de obras, programas e
projetos da gestão que o antecedeu,
e optou, em todos os casos, por
mudar nomes ou assegurar que a
obra era de sua iniciativa. 

Foi assim, por exemplo, com os
hospitais regionais e macrorregio-
nais do Programa Saúde é Vida, lan-
çados por Roseana e conduzidos
pelo ex-secretário Ricardo Murad. 

Foi assim também com os res-
taurantes populares, iniciados na
gestão Roseana Sarney. Dino evita
admitir que o programa, inovador,
foi iniciado por sua antecessora.

O comunista também mudou o
nome das escolas técnicas estaduais
(CETECMAs), transformadas em
IEMAs. As escolas foram criadas e
construídas na gestão de Roseana.
Dino mudou o nome e adotou como
um programa pioneiro no estado.

Outro programa que teve o nome
alterado por Dino foi o “Estágio Viva
Primeiro Emprego”. Lançado por Ro-
seana logo no primeiro mandato, em
1996, o programa teve uma segunda
edição em 2012, com mais de 15 mil
qualificações no Maranhão. �

Governo mudou nome de
programas a partir de 2015

Divulgação



Segundo cientista ambiental, é preciso levar em consideração características
da maré, frequência de banhistas, densidade de ocupação, entre outros

Balneabilidade das
praias da Ilha precisa
ser melhor avaliada

6 CIDADES São Luís, 19 de agosto de 2020. Quarta-feira  O Estado do Maranhão

O
estudo de balneabili-
dade das praias de São
Luís, que atualmente
estão impróprias para

o banho, conforme mais recente
laudo divulgado pela Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (Sema), pre-
cisa ser contextualizado, levando-
se em consideração fatores como
características da maré, frequên-
cia de banhistas, densidade de
ocupação, entre outros, para que
o cidadão seja melhor orientado.

Quem defende é o cientista
ambiental Márcio Vaz, baseando-
se no que já vem sendo feito em
países desenvolvidos. Ela diz que
o atual estudo reflete apenas o
pior cenário. “O índice indireto,
por si só, que é o empregado
pelas autoridades maranhenses,
apenas serve para orientar gru-
pos de risco. O ideal é fazer uma
análise baseada no modelo con-
ceitual, ou seja, buscar entender
a dinâmica do sistema. Pelo atual
modelo empregado, teríamos
praias poluídas aos domingos,
mas não necessariamente du-
rante a semana”, explica o cien-
tista ambiental.

Em 2012, Márcio Vaz apresen-
tou o modelo ainda hoje empre-
gado para identificar a situação
geral, baseada nas estações seca
e chuvosa, que implicariam em
um lançamento maior ou menor
de dejetos nas praias. “Mas é pre-
ciso avançarmos mais em estu-
dos mais aprofundados”, defende.
Segundo o cientista ambiental, o
problema maior está relacionado
à estrutura de saneamento, pois
o Maranhão precisa de um sis-
tema adequado de abastecimento
de água, coleta de esgoto e tra-
tamento dele, além da coleta de
lixo.

“São Luís é uma cidade com
80% de seu território formado por
invasões, sem estrutura de sa-
neamento, sem área verde, entre
outras deficiências, ou seja, é uma
cidade difícil de sanear. E tudo
isso compromete na qualidade da
água das praias”, frisa.

Conforme um estudo do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) divulgado há três
anos, o Maranhão tem a menor
porcentagem do país de municí-
pios com esgotamento sanitário
por rede de coleta de esgoto,
dados que integram a Pesquisa
Nacional de Saneamento Básico,
Na opinião do professor de An-
tônio Carlos Leal, professor de
Oceanografia da Universidade
Federal do Maranhão (UFMA), o
problema está relacionado com
a deficiência das estações de tra-
tamento de esgoto.

“Os governos estaduais têm
até 2033 para se adequar ao novo
marco legal do saneamento bá-
sico, cujo principal objetivo é
universalizar e qualificar a pres-

tação de serviços no setor. A meta
é garantir que 99% da população
brasileira tenha acesso à água po-
tável e 90% ao tratamento e à co-
leta de esgoto”, lembra o profes-
sor, atentando para o fato de que
todos os rios da Grande São Luís
também estão poluídos.

Laudo
Depois de quase cinco meses

sem divulgar atualizações sobre
a balneabilidade da orla da
Grande São Luís, devido à pan-
demia do novo coronavírus, a Se-
cretaria de Estado de Meio Am-
biente e Recursos Hídricos voltou
a relacionar os trechos impró-
prios para banho.

O laudo mais recente refere-
se ao período compreendido
entre 27 de julho e 10 de agosto.

A pandemia afetou muitos setores
e o estoque de sangue foi um deles.
Devido as medidas de prevenção
contra a Covid-19 e a quantidade
de casos pelo país, o número de
doações diminuiu, deixando o es-
toque de sangue em todos os cen-
tros do Maranhão abaixo de 50%.
Para mudar o cenário, o Centro de
Hematologia e Hemoterapia do
Maranhão (Hemomar) tem refor-
çado a sensibilização de novos doa-
dores, para aumentar o estoque de
bolsas de sangue.

“A pandemia teve vários efeitos
no sistema de saúde, e talvez um dos
que a gente mais tenha sentido
tenha sido a diminuição da doação
de sangue nos hemonúcleos. Isso
não aconteceu só no Maranhão, mas
no Brasil como um todo. As pessoas
ficaram com receio de sair de casa e
nossos estoques de sangue caíram
muito”, explicou o secretário de
Saúde do Maranhão, Carlos Lula.

Para atender a demanda da re-

gião metropolitana, o Hemomar
precisa de 280 a 300 doadores diá-
rios. No interior do estado, os He-
monúcleos localizados nas cidades
de Imperatriz, Caxias, Balsas e Santa
Inês, necessitam, juntos, de 180 doa-

dores por dia. Já os polos de Pi-
nheiro, Pedreiras e Codó têm a ne-
cessidade de 30 doadores por dia,
em cada localidade.

As bolsas de sangue são destina-
das a pacientes que se submetem

a tratamentos e intervenções médi-
cas de grande porte e complexidade,
como transfusões, transplantes, pro-
cedimentos oncológicos, cirurgias
e partos. Com o retorno das cirur-
gias eletivas, as demandas do esto-
que de sangue voltaram a aumen-
tar. Deste modo, a prerrogativa para
as bolsas de sangue depende uni-
camente do tratamento ou inter-
venção a que se submete o paciente.

“Estamos tentando incentivar
instituições, tanto públicas quanto
privadas, a virem fazer doação.
Temos também um grande nú-
mero de doações de igrejas e nú-
meros de WhatsApp para facilita o
processo de doação. Estamos na
busca de mais doadores, pois nosso
estoque está bem crítico. Por dia,
estamos recebendo menos de 100

bolsas, quando o ideal seriam 300
doações diárias em São Luís. Já nos
interiores, devido a pandemia, o
estoque está mais crítico ainda,
com apenas 15 bolsas por dia”.
Conta Plínia Romênia, diretora da
Hemorrede.

De acordo com informações ce-
didas ao O Estado no dia 22 de
julho, a Sala de Coleta fica cheia de
doadores somente quando apare-
cem grupos de algumas institui-
ções e empresas. Segundo a Secre-
taria de Estado da Saúde (SES), o
Hemomar, em São Luís, recebeu
13.183 doações no período de 1º de
março a 21 de julho, sendo 70%
destas doações provenientes de in-
divíduos do sexo masculino.�

Foram avaliados 22 pontos nas
praias da Ponta d’Areia, Ponta do
Farol, São Marcos, Calhau, Olho
d’Água, Meio, Araçagi, Olho de
Porco e Mangue Seco. A maior
quantidade de dejetos lançados
na praia provém de prédios er-
guidos próximo à orla marítima,
o que poderia ser uma das expli-
cações para a poluição, uma vez
que as praias tiveram redução

significativa no número de ba-
nhistas desde o mês de março,
voltando ao normal apenas re-
centemente.

Balneabilidade
Na Praia da Ponta d’Areia, por
exemplo, estão impróprios os tre-
chos em frente ao Condomínio
Jardins de Bordaux e à Praça de
Apoio ao Banhista, bem como ao

lado do Espigão. Na Praia de São
Marcos, os banhistas não podem
tomar banho de mar nos trechos
em frente aos bares do Chefe e
Desfrute, ao Grupamento Bata-
lhão do Mar, ao Heliporto e no
perímetro da banda de jornal,
conforme a Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos.

No Calhau, os trechos proibi-
dos são em frente à Elevatória da
Caema, à Pousada Vela Mar e à di-
reita da Pousada Suíça. No Olho
d’Água, foram coletadas amostras
em frente à descida da Rua São
Geraldo, à direita da Elevatória Ie-
manjá e em frente à casa com pi-
râmides no teto, antes da falésia.

O órgão também avaliou a
Praia do Meio e os trechos poluí-
dos são em frente ao Kactus Bar
e ao Bar do Capiau 2. Já na Praia
do Araçagi, estão impróprios os
trechos em frente à descida prin-
cipal da praia e ao Bar da Atalaia.

A Sema informou que não é
possível determinar se o au-
mento da poluição das praias
está relacionado à maior perma-
nência de moradores de prédios
próximos à orla em suas resi-
dências, em decorrência da pan-
demia, uma vez que seriam ne-
cessárias pesquisas aprofundadas
sobre o assunto.

O órgão informou, no entanto,
que atua constantemente no mo-
nitoramento da balneabilidade e
mantém a população informada
quanto às condições de banho
nos 22 pontos de coleta da orla.
Informou, também, que medidas
estão sendo adotadas por meio
do grupo de trabalho composto
por secretarias e entidades, com
objetivo de desenvolver campa-
nhas informativas e educativas,
aumentar a fiscalização de esgoto
irregular e ampliar o tratamento
de esgotamento sanitário.

A secretaria, além disso, disse
que executa ações de educação
ambiental por meio de ações de
conscientização dos donos de
bares, banhistas e ambulantes,
para reduzir a poluição da orla.
O Estado pediu informações obre
o funcionamento da Estação de
Tratamento de Esgoto do Vinhais,
uma vez que ela atende a vários
bairros, inclusive próximos à orla
marítima.

A Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão (Caema)
informou que a ETE do Vinhais
está operando normalmente,
conforme os padrões estabeleci-
dos. E que a Estação, que atende
toda a área do Vinhais, Cohama
e adjacências, é responsável pelo
tratamento de 90% do esgoto
produzido nessas regiões. Infor-
mou ainda que, para garantir o
correto funcionamento da ETE do
Vinhais, a equipe operacional rea-
liza, rotineiramente, trabalhos
preventivos de limpeza e manu-
tenção no local.�

CRITÉRIOS DE COLETA

Sobre a água coletada em dos trechos de praia da Ilha, a Sema informou que segue a Resolução n° 274/2000, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (Conama). A resolução introduziu outros indicadores de contaminação fecal e manteve a
classificação das praias de acordo com as densidades resultantes de análises feitas em cinco semanas consecutivas.
Conforme a Resolução, o monitoramento realizado pelo Laboratório de Análises Ambientais (LAA) da Sema é feito,
preferencialmente, nos dias de maior afluência do público às praias ou balneários. Desde abril de 2019, o LAA realiza a coleta
das praias nas segundas, excetuando o período entre março e julho de 2020 por causa das medidas sanitárias contra a
pandemia da Covid-19. 
No processo de retomada das atividades, houve a necessidade de realizar coletas em um período inferior a uma semana,
seguindo as diretrizes do artigo 6º da Resolução. A Sema destacou, no entanto, que desde o dia 3 de agosto, as coletas
retornaram a uma frequência semanal.
Sobre o procedimento de coleta de amostragem, esta se inicia na estofa da maré vazante, objetivando o momento em que há
menor influência do poder de autodepuração do mar. Atualmente são cobertos 22 km da faixa do litoral, além dos principais
corpos hídricos que deságuam diretamente nessa faixa. Portanto, esse é o cenário ideal para alertar aos banhistas que há
aumento significativo nos indicadores microbiológicos empregando os kits QuantiTray da IDEXX.
Sobre a análise das amostras
Após a coleta das amostras no local, estas são transportadas em caixa térmica com controle de temperatura. Em seguida, no
laboratório, são colocadas na estufa e, utilizando os indicadores enterococos para as amostras das praias e Escherichia coli
para as águas dos corpos hídricos, e os kits QuantiTray da IDEXX, para a etapa seguinte de análise. Após 24 horas de
incubação, as cartelas são submetidas à luz ultravioleta em câmara, para contagem dos poços fluorescentes.

DOADOR

Fabrício Menezes, entregador ferroviário, fez sua primeira
doação de sangue na última terça-feira (18) para sua tia, que
operaria o fêmur. Ele conta que apesar de ser a primeira vez, já
está se preparando para outras doações, pois o caso de sua tia o
alertou para a importância da doação. “Minha tia fraturou o
fêmur e estava precisando de sangue. Vim pois sabia que o
estoque estava baixo e minha tia precisava, e agora vou vir mais
vezes. Sempre quis doar, mas ficava adiando, só que nós
precisamos ir mesmo, pois uma hora até nós mesmos podemos
precisar de sangue. Quando as pessoas se conscientizarem que
doando e mantendo o estoque cheio eles vão ajudar a si mesmo,
as doações serão mais frequentes”, conta.

Íntegra em oestadoma.com/490073

Baixa no estoque de sangue
incentiva campanha de doação
Com a pandemia, todas as regiões apresentaram queda em mais de 50% do número de
doadores; o estoque mínimo é de aproximadamente 300 bolsas diárias por hemocentro

SAIBA MAIS

O Hemomar disponibilizou
o serviço de WhatsApp
para agendamento de
coleta e transporte dos
candidatos à doação
durante a pandemia. 
São Luís: (98) 9162-3334
(WhatsApp)
Balsas: (99) 3541-5666
(ligação)
Caxias: (99) 99164-0230
(ligação)
Codó: (99) 98144-0081
(ligação)
Imperatriz: (99) 9178-
2541 (WhatsApp)
Pedreiras: (99) 98152-
2444 (ligação)
Pinheiro: (98) 98526-
8926 (ligação)
Santa Inês: (98) 99169-
8710 (WhatsApp e
ligação)

Especialista afirma  que ideal é fazer análise baseada no modelo conceitual, ou seja, buscar entender a dinâmica do sistema para determinarbalneabilidade

Doação de sangue está em baixa nos hemocentros do Maranhão 

Paulo Soares

Paulo Soares
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Criminosos morrem
em confronto com a
polícia no interior 

A polícia cumpriu ontem o manda-
do de prisão em desfavor a um dos
acusados do assassinato do moni-
tor da Fundação da Criança e do
Adolescente (Funac), Marcos Pablo
de Sousa Penha. De acordo com a
polícia, a vítima foi morta a tiros
quando estava a caminho da Uni-
dade Sítio Nova Vida, em São Luís,
no dia 13 de junho do ano passado.

O acusado já estava preso na Bai-
xada Maranhense acusado de rou-
bo a caminhão de carga, em Api-
cum-Açu. Ainda segundo a polícia,
o detido tramou a morte do funcio-
nário da Funac desde quando era
interno da Unidade Sítio Novo. No
dia do crime, ele contou com o
apoio de um outro criminoso, que
ainda não foi preso pela polícia.

Também outro acusado de ho-
micídio foi preso ontem, no Tibiri,
em cumprimento de ordem judi-
cial. A polícia informou que o deti-
do em companhia de mais dois cri-
minosos invadiram uma empresa
e, em seguida, assassinaram Ronald
dos Santos Sanches, na tarde do úl-

timo dia 16. A motivação desse cri-
me foi disputa de facções rivais.

Um suspeito de homicídio e ten-
tativa de feminicídio foi preso, no
último dia 17, na residência de sua
mãe, localizada na Invasão da San-
ta Rita, zona rural de Carutapera, e,
após o ato criminoso, chegou a se
esconder em Santa Catarina. O cri-
me ocorreu no ano passado em Ca-
rutapera.

Estupro
Acusado de violentar sexualmente
três crianças, de 9 e 11 anos, foi en-
caminhado ontem para a Unidade
Prisional de Bacabal. A polícia in-
formou que ficou ciente, por meio
de conselheiros tutelares de São
Mateus, que o criminoso teria rea-
lizado esse ato ilegal..�

Preso suspeito de
ter assassinado
monitor da Funac
A vítima, Marcos Pablo de Sousa Penha, foi
morta a tiros a caminho do serviço na capital 

A Polícia Civil continua investi-
gando o roubo de um caminhão,
que estava de remédio, ocorrido no
último dia 17, na Avenida Pedro
Neiva de Santana, em Imperatriz.
A carga está avaliada em torno de
R$ 200 mil.

Segundo a polícia, o motorista
do caminhão foi abordado por um
criminoso em plena manhã e em
local bem movimentado. A vítima,
na mira de uma arma de fogo teve
que levar o veículo até a Avenida
Caiçara. Neste local, o motorista foi

abandonado e o bandido fugiu
com o caminhão.

A polícia realizou incursões na
cidade e, após algumas horas, en-
controu o veículo sem a carga nas
proximidades de um balneário, lo-
calizado na zona rural de Impera-
triz. No último dia 14, os policiais
encontraram um caminhão em
um galpão, no Jardim Tropical, nes-
sa cidade, que tinha sido tomado
de assalto no dia anterior, no inte-
rior do Pará. O veículo estava car-
regado de produtos perecíveis.�

Polícia investiga roubo
de carga no Maranhão
Um caminhão carregado de medicamentos foi
assaltado em plena área central de Imperatriz

Uma das trocas de tiros ocorreu na área central de São Mateus e,
segundo a polícia, dois suspeitos de assalto a bancos vieram a falecer 

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de  O Estado

C
riminosos morreram ao tro-
car tiros com a polícia no in-
terior do estado. Um dos cer-
cos ocorreu no decorrer da

manhã de terça-feira, 18, no centro da
cidade de São Mateus, e resultou na
morte de Danielmo Renaelson Perei-
ra da Silva, Tustão; e Jorge Luís de Sou-
sa. Mais três bandidos foram retirados
de circulação. Segundo a polícia, eles
fazem parte de um bando especiali-
zado de roubo a bancos. Em poder de-
les, foram apreendidos três armas de
fogo, munições, cartões de banco, do-
cumentos com nomes de terceiros,
roupas pretas, uma motocicleta rou-
bada e uma caderneta contendo nú-
meros de telefones de bandidos.

O major Jovan, comandante do 23º
Batalhão da Polícia Militar, declarou
que recebeu uma denúncia que ha-
via quadrilheiros em uma casa loca-
lizada na área do central de São Ma-
teus e tinham como objetivo atacar
uma instituição financeira no decor-
rer dos próximos dias.

Os militares começaram a realizar
campanas na cidade e ontem ao rea-
lizaram abordagem nessa residência,
tendo sido recebidos a tiros. Os cri-
minosos Damielmo Pereira e Jorge
Luís foram baleados e morreram an-
tes de serem submetidos a tratamen-
to cirúrgico no Hospital Municipal de
São Mateus.

Ainda de acordo com o major, na
casa dos criminosos, os militares en-
contraram dois revólveres calibre 38
com numeração suprimida, oito mu-
nições, sete cartões bancários, oito do-
cumentos com nomes diversos, rou-
pas pretas, uma caderneta com in-
formações de ações criminosas e uma
motocicleta Honda CG 160 preta, que
tinha sido tomada de assalto, em Ca-
xias. Os detidos foram apresentados

na Delegacia de Polícia Civil de São
Mateus.

Mais ocorrência
O faccionado e foragido do Mara-
nhão e Piauí, Marlyson de Sousa e
Sousa, o Playboy, foi morto duran-

te confronto com a polícia, ocorri-
do no último dia 17, na cidade de
Timon. A polícia informou que os
passos desse criminoso estavam
sendo monitorado algumas sema-
nas.

Durante a abordagem, Playboy

acabou sendo baleado e morto ao
trocar tiros com os policiais na Vi-
la Isabel e o corpo levado para o
hospital. Ainda durante essa in-
cursão, a polícia prendeu dois fac-
cionados e foragidos do Poder Ju-
diciário.

Em poder dos criminosos, fo-
ram apreendidos três pistolas 380,
um revólver calibre 38, munições
de calibre 380, 38 e 12, 660 trouxi-
nhas de maconha prensadas, 37
tabletes grandes de maconha, um
quilo de maconha prensada, 370
gramas de sementes de maconha,
37 pedras de crack, 222 pinos con-
tendo cocaína, 325 gramas de co-
caína, além de três sacolas com
centenas de pinos vazios, dois rá-
dios comunicadores, telefones ce-
lulares, balanças de precisão e di-
nheiro. �

Divulgação

Em poder deles, foram apreendidos três armas de fogo, munições, cartões de banco, roupas pretas e uma moto

Suspeito contou
com apoio de 

outro criminoso

Mundo

Américas vivem crise de
saúde mental, diz OMS
Causa é o estresse maior e o uso de drogas e álcool durante os seis meses de
medidas de isolamento, diz diretora regional da Organização Mundial da Saúde

WASHINGTON

A  pandemia de Covid-19 está cau-
sando uma crise de saúde mental
nas Américas devido ao estresse
maior e ao uso de drogas e álcool
durante os seis meses de medidas
de isolamento e confinamento do-
miciliar, disse a diretora regional da
Organização Mundial da Saúde
(OMS) nesta terça-feira (18). 

A pandemia também provoca
o problema relacionado do au-
mento da violência doméstica
contra mulheres, disse Carissa
Etienne em uma entrevista cole-
tiva virtual realizada pela Organi-
zação Pan-Americana da Saúde
(Opas) em Washington.

“A pandemia de Covid-19 causou
uma crise de saúde mental em
nossa região em uma escala que
nunca vimos antes”, disse. “É ur-
gente que o apoio de saúde men-
tal seja considerado um compo-
nente crítico da reação à pandemia”.

Etienne pediu que os governos
ampliem os serviços de saúde men-
tal e priorizem a saúde mental como
parte de sua reação à pandemia.

Muitas pessoas estão estressadas

pelo medo de desenvolver a doença
grave causada pelo novo coronaví-
rus, enquanto médicos, enfermei-
ros e profissionais de saúde estão
trabalhando mais horas do que
nunca e arriscando as vidas nos hos-
pitais, disse ela.

Episódios
Etienne também disse que é pre-
ciso dar atenção ao aumento dos

episódios de violência doméstica.
“As medidas de confinamento do-
miciliar em vigor, somadas aos im-
pactos sociais e econômicos deste
vírus, estão aumentando os riscos
de violência doméstica – o lar não
é um local seguro para muitos”,
disse.

Os serviços de assistência por te-
lefone cresceram na Argentina, Co-
lômbia e México, mas a verdadeira

abrangência da violência doméstica
durante a pandemia de Covid-19
provavelmente está sendo subes-
timada, já que as sobreviventes
estão isoladas em casa e os serviços
assistenciais não estão funcionando,
alertou Etienne.

“Com o contato com amigos e fa-
miliares reduzido ou barreiras no
acesso a serviços e abrigos, estamos
deixando as sobreviventes sem ter
para onde ir”, disse.

Os casos de coronavírus nas
Américas chegam a quase 11,5
milhões, e mais de 400 mil pes-
soas já morreram devido à pan-
demia, segundo a diretora regio-
nal da OMS.

A região continua a suportar o
fardo mais pesado da doença, já que
acumula 64% das mortes globais re-
latadas oficialmente, apesar de ter
13% da população mundial. Os
maiores impulsionadores do nú-
mero de casos são Estados Unidos
e Brasil, disse.

Mas há cada vez mais casos no
Caribe, e infecções novas estão em
alta no Peru, República Domini-
cana, Jamaica, Bahamas e Trinidade
e Tobago.. �

Muitas estão estressadas pelo medo de ter a doença nais grave

Divulgação/ Freepik

LEIDSCHENDAM 

Um tribunal apoiado pela Organi-
zação das Nações Unidas (ONU)
condenou um membro do Hez-
bollah de conspirar para assassinar
o ex-primeiro ministro libanês Rafik
al-Hariri em um ataque a bomba
em 2005, que deu início a vários
anos de confrontos entre as forças
políticas do Líbano.

Hariri, um bilionário sunita,
tinha laços estreitos com o Oci-
dente e com aliados sunitas do
Golfo Pérsico, e era visto como uma
ameaça à influência iraniana e síria
no Líbano. Ele liderou os esforços
de reconstrução de Beirute após a
guerra civil de 1975-1990.

Embora a Corte não tenha en-
contrado nenhuma evidência de
envolvimento direto da liderança
do Hezbollah ou do governo sírio,
os juízes afirmaram que o assassi-
nato foi claramente um ato de ter-
rorismo com motivação política.

Durante a leitura do veredicto,
que durou horas, juízes considera-
ram o réu, Salim Jamil Ayyash, cul-
pado de todas as acusações e dis-
seram que os promotores

estabeleceram sua afiliação com o
Hezbollah, grupo ligado ao Irã.

“O sr. Ayyash teve um papel
central na execução do ataque e
contribuiu diretamente”, disse o
juiz-presidente da corte, David Re,
lendo uma decisão de 2.600 pági-
nas. “O sr. Ayyash pretendia matar
o sr. Hariri e tinha o conheci-
mento necessário sobre as cir-
cunstâncias da missão do assas-
sinato, incluindo que os
explosivos eram os meios a serem
utilizados”, disse.

Os juízes disseram não haver
provas suficientes contra três ou-
tros homens acusados de serem
cúmplices no atentado de 14 de fe-
vereiro de 2005, também supostos
membros do grupo muçulmano
xiita, e eles foram absolvidos. �

Tribunal da ONU
condena acusado
do Hezbollah
Homem conspirou para morte do ex-primeiro
ministro libanês al-Hariri, em ataque em 2005

NA WEB

Pessoas de 20 a 40
anos impulsionam
pandemia, diz OMS

oestadoma.com/490089

SAIBA MAIS 

O corpo do ex-prefeito de
Nova Colinas, Raimundo
Nonato Rego Ribeiro,
Negão, de 61 anos, foi
sepultado ontem no
cemitério da cidade. A
polícia informou que ele
estava acompanhando na
tarde de segunda-feira, 17,

o descarregamento de uma
caçamba, carregada de
pedra, em Riachão. O
veículo tombou e soterrou
o ex-gestor municipal.
Ainda de acordo com a
polícia, a vítima sofreu
várias fraturas pelo corpo e
morreu ainda no local.

Morte de ex-prefeito
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São José atropela o Imperatriz no Castelão

Greve dos Correios por 
tempo indeterminado

ELEIÇÕES  2020

Nada de sarneísmo em 2022 no Maranhão. O Grupo Sarney desapareceu como 
instituição. Sobraram tentáculos e matéria histórica. A última mais longa e abran-
gente oligarquia política nordestina foi desmontada pelo “comunismo” de Flávio 
Dino desde 2014 e extinta quatro anos depois, em 2018.

BRASILEIRÃO SÉRIE B     Sampaio tenta primeira vitória hoje

X Semana 
Montelliana 
terá edição 

especial

Dia da Fotografia

Wellington 
confia  em 

Roberto Rocha 
e afirma: “Não 

serei vice 
de Braide”     

Partido Verde de Adriano 
Sarney é o primeiro  a marcar 
convenção em São Luís
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Maçonaria Imperial
UBIRATAN JOÃO DE CASTRO 
É o Grão-Mestre da Grande Loja 
Maçônica do Estado do Maranhão. 

"Em reunião com o se-
nador em seu gabinete 
em Brasília, ele me deu 
sua palavra que eu se-
ria candidato em uma 
chapa majoritária do 
PSDB em São Luís. Foi 
palavra dada”, afirmou 
Wellington.

 PÁGINA 10

Evento literário que leva 
o nome do escritor pode 

ser conferida, nas redes so-
ciais da Casa de Cultura Jo-
sué Montello, 100% online e 
conta com palestras, expo-

sição e live. PÁGINA 12

HOMENAGEM

O dia 19 de agosto é marcado pela celebração do Dia Mundial da Fotografia. Conheça o trabalho 
de alguns artistas maranhenses que traduzem o sentimento através da foto. PÁGINA 9
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A arte de fazer 
retratos com clicks

Iniciada mais uma etapa do alargamento 
da Avenida Jerônimo de Albuquerque 

PÁGINA 7

Prefeito Edivaldo leva infraestrutura 
a diversos bairros do entorno da 
Divineia com obras de drenagem  
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O dia 19 de agosto é marcado pela celebração do Dia Mundial da Fotografia. Conheça o
trabalho de alguns artistas maranhenses que traduzem o sentimento através da foto

PA TRÍ CIA CU NHA

A fo to per fei ta 

Olhar do Fo tó gra fo

DIA DA FOTOGRAFIA

A arte passada
através da foto

“Q
ue fo to gra fia lin da!”.
Quan tas ve zes as pes- 
so as já se pe ga ram ad- 
mi ran do uma fo to e

mur mu ran do tal fra se? Mal sa bem
elas, quan to sen ti men to, ins tin to,
per cep ção, ela guar da. Mal sa bem
elas, quan to do fo tó gra fo es tá con ti do
na que la ima gem. Mal sa bem elas, o
olhar que o fo tó gra fo te ve, e o quan to
is so é di fí cil de ex pli car. O olhar é al go
in di vi du al e que em um bre ve ins tan te
con se gue cap tu rar uma ima gem que
vi ra um ver da dei ro ob je to de ar te.

Fo tos: Ve rus ka Oli vei ra

Anu al men te, o dia 19 de agos to é
mar ca do pe la ce le bra ção do Dia

Mun di al da Fo to gra fia, pois re me te à
da ta em que a Aca de mia de Ci ên ci as e
Be las Ar tes de Pa ris pre sen te ou a hu- 
ma ni da de tor nan do a in ven ção do
da guer reó ti po aces sí vel ao pú bli co
em 1839. O me ca nis mo, de sen vol vi do
pe lo fí si co fran cês Louis Jac ques Da- 
guer re, foi o pri mei ro equi pa men to
fo to grá fi co fa bri ca do em es ca la co- 
mer ci al.

Em tem pos de pan de mia, even tos e
si mi la res alu si vos ao dia vão se ater às
pla ta for mas di gi tais, por aqui, va mos
re lem brar o que mo ve al guns fo tó gra- 
fos de São Luís a bus ca rem sem pre a
me lhor ima gem e que con tam, com
ar te e po e sia, his tó ria do dia-a-dia de
gen te co mo a gen te e de lu ga res que
ama mos. 

Ah, e va mos fa lar tam bém dos pon- 
tos tu rís ti cos mais fo to gra fa dos pe los
lu do vi cen ses.

Ve rus ka Oli vei ra, fo tó gra fa há 16
anos, co le ci o na his tó ri as atra vés de
ima gens e já pu bli cou al guns li vros,
co mo o Ter ra de Pal mei ras, so bre as
que bra dei ras de co co ba ba çu. “ A pai- 
xão pe las ce nas co ti di a nas, pe la be le- 
za anô ni ma das per so na gens que cru- 
za vam o ca mi nho, pe lo mo men to, pe- 
lo ins tan te, pe la har mo nia dos mo vi- 
men tos, pe la ex pres são de ca da olhar,
pe lo uni ver so de ca da sor ri so, pe la
po e sia do “ser” hu ma no, des per ta ram
em mim o de se jo de eter ni zar em ima- 
gens aque las que há mui tos anos ad- 
mi ra va”. 

Além des se li vro, ela pu bli cou ain- 
da “Ita qui-Ba can ga – Um Au tor re tra- 
to”, Qui lom bo las do Ma ra nhão: Um
re tra to”, e “Im pres são do Si lên cio”.
 “Não te nho uma área pre fe ri da na fo- 
to gra fia mas gos to de fo to gra far pes- 
so as. Não sei di zer se exis te uma fo to- 
gra fia per fei ta. Mas di ria que é a ima- 

gem que con ver sa com vo cê. Que
con se gue ex pres sar um sen ti men to”,
dis se ela.

Não te nho uma área

pre fe ri da na fo to gra fia

mas gos to de fo to gra far

pes so as. Não sei di zer se

exis te uma fo to gra fia

per fei ta. Mas di ria que é

a ima gem que con ver sa

com vo cê

A  emoção perpassa a imagem fotográfica
O fo tó gra fo Gil son Tei xei ra, com

qua se 20 anos de pro fis são, des ta ca
em seu tra ba lho um re gis tro em uma
das gre ves de pro fes so res no pri mei ro
go ver no Ro se a na Sarney. “A ca va la ria
da PM, co lo cou seu ca va los pa ra ci ma
dos pro fes so res, fiz um bom re gis tro, e
no dia se guin te de pois da fo to ter si do
pu bli ca da, fui aplau di do por to da
clas se de pro fes so res em pra ça pú bli- 
ca. Fi quei mui to or gu lho so”, dis se.

Fui aplau di do por to da

clas se de pro fes so res em

pra ça pú bli ca. Fi quei

mui to or gu lho so

Pa ra Gil son, a fo to gra fia per fei ta é
aque la em que a emo ção per pas sa a
ima gem. “O mo men to per fei to é re- 
tra tar aqui lo que vo cê es tá sen tin do.
Vai mui to além da téc ni ca de en qua- 
dra men to, si me tria… É trans mi tir na
ima gem a emo ção que vo cê sen tiu ao
fa zer o re gis tro”.

Fo to: Gil son Tei xei ra

Fo to: Gil son Tei xei ra

Tam bém com qua se du as dé ca das
fo to gra fan do pes so as e mo men tos,
Pau lo Ca ruá lem bra que seu pri mei ro
tra ba lho foi fo to gra far uma fes ta de
ani ver sá rio e de pois en ve re dou pe la
área cul tu ral o que cul mi nou com
uma ex po si ção so bre per so na gens
das fes tas de car na val e São João. Em
1998 ga nhou uma pre mi a ção pe lo
con cur so o Olhar do Fo tó gra fo pro- 
mo vi da pe lo an ti go Co lo ni al Shop- 
ping. 

“Acho que o fo tó gra fo tem a sen si- 
bi li da de de per ce ber a fo to per fei ta.
Ele re gis tra e diz: ‘é a fo to’!”.

O fo tó gra fo tem a

sen si bi li da de de per ce ber

a fo to per fei ta

Fo to: Pau lo Cau rá

Fo to: Pau lo Ca ruá

SAU LO DU AI LI BE

RIACHÃO

Ex-prefeito morre após
ser esmagado por pedras

EX-PREFEITO NEGÃO FOI SEPULTADO EM NOVA COLINAS

O ex-pre fei to da ci da de de No va Co li nas, mor reu em
um aci den te, na ci da de de Ri a chão, dis tan te cer ca de
595 km da ca pi tal ma ra nhen se.

O ca so acon te ceu na tar de da úl ti ma se gun da-fei ra
(17), quan do No na to Re go Ri bei ro, mais co nhe ci do co- 
mo “Ne gão”, es ta ria acom pa nhan do um des car re ga- 
men to de blo que tes de pe dra, que se ri am co lo ca dos pa- 
ra pa vi men ta ção de al gu mas ru as da ci da de de Ri a chão.

No mo men to do des car re ga men to, o veí cu lo que es- 
ta va com as pe dras tom bou e a car ga caiu so bre o ex-
pre fei to.

Mui tas pes so as ten ta ram aju dar a so cor re Ne gão, que
es ta va sob as pe dras, mas ele não re sis tiu aos fe ri men tos
e mor reu.

O cor po de No na to Re go Ri bei ro foi en ca mi nha do pa- 
ra No va Co li nas, on de foi ve la do e de pois se pul ta do, on- 
tem, ter ça-fei ra (18).

TRAGÉDIA

Jovens morrem em
grave acidente 

MARCOS JESSÉ, DOUGLAS , KELVIN E CIBELE SÃO AS VÍTIMAS

Na ma dru ga da do úl ti mo do min go (16), uma Toyota
Hi lux, de cor bran ca, co li diu com uma car re ta no km 470
da BR-230, na al tu ra do mu ni cí pio de Ri a chão, ci da de a
920 km de São Luís. Qua tro dos seis ocu pan tes do veí cu- 
lo mor re ram ain da no lo cal do aci den te.

De acor do com in for ma ções da Po lí cia Ro do viá ria Fe- 
de ral (PRF), a ca mi nho ne te se guia no sen ti do Ri a chão –
Bal sas e co li diu com a tra sei ra de uma car re ta que es ta va
em bai xa ve lo ci da de. O im pac to en tre os dois veí cu los
foi tão for te que vá ri as pe ças de am bos se es pa lha ram
pe la ro do via.

As ví ti mas que mor re ram no lo cal do aci den te fo ram
iden ti fi ca das co mo Mar cos Jes sé Car do so da Sil va Reis,
Dou glas Mon tei ro Car do so, Kel vin de Sou sa Pra do e Ci- 
be le Gui ma rães. Os ou tros dois ocu pan tes da ca mi nho- 
ne te fo ram le va dos ao hos pi tal em es ta do gra ve.

Os cor pos dos qua tro jo vens fo ram ve la dos e se pul ta- 
dos em Ri a chão, ci da de on de mo ra vam.

Ain da se gun do a PRF, após as pri mei ras in ves ti ga ções
ain da não foi pos sí vel in for mar o que re al men te te ria
cau sa do o aci den te.

São Luís, quarta-feira, 19 de agosto de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Movimento grevista no Maranhão considera injusta a diminuição de salário e espera
grande adesão dos trabalhadores e trabalhadores do estado

PA TRÍ CIA CU NHA

MARANHÃO

Greve dos Correios por
tempo indeterminado

O
s ser vi do res dos Cor rei os no
Ma ra nhão ade ri ram ao mo- 
vi men to na ci o nal e tam bém
de fla gra ram gre ve por tem- 

po in de ter mi na do des de a 00h de on- 
tem (ter ça-fei ra), já que não hou ve
acor do na pro pos ta de re a jus te sa la ri- 
al em trâ mi te. A as sem bleia ge ral on li- 
ne foi re a li za da pe lo sin di ca to da ca te- 
go ria (SIN TECT-MA), na noi te da úl ti- 
ma se gun da-fei ra-fei ra (17).

O mo vi men to dos tra ba lha do res é
na ci o nal e co me çou em ou tros es ta- 
dos ain da na se gun da-fei ra (17),
quan do cer ca de 100 mil tra ba lha do- 
res de ci di ram pe la gre ve em as sem- 
blei as or ga ni za das pe los sin di ca tos fi- 
li a dos. O mo vi men to é por tem po in- 
de ter mi na do e é con trá rio à re ti ra da
de di rei tos, à pri va ti za ção da em pre sa,
a ne gli gên cia com a saú de dos tra ba- 
lha do res em re la ção à Co vid-19 e ain- 
da, no ca so do Ma ra nhão, con tra o dé- 
fi cit de tra ba lha do res.

En tre os prin ci pais pon tos de rei- 
vin di ca ção es tão a re ti ra da de 70 di- 
rei tos do atu al Acor do Co le ti vo, com
vi gên cia de dois anos (até 2021), co mo
30% do adi ci o nal de ris co, va le ali- 
men ta ção, li cen ça ma ter ni da de de
180 di as e au xí lio cre che.

Pa ra o se cre tá rio-ge ral do Sin di ca to
dos Tra ba lha do res e Tra ba lha do ras
dos Cor rei os Te lé gra fos e Si mi la res no
Es ta do do Ma ra nhão (Sin tect), Már cio
Mar tins, é in jus to re du zir sa lá ri os de
tra ba lha do res, uma vez que a em pre- 
sa te ve sal do po si ti vo no ano e lu cro
ex pres si vo du ran te a pan de mia. “Es se
é um mo men to de ci si vo na lu ta dos
tra ba lha do res pe los seus di rei tos já
con quis ta dos em ou tros mo men tos e

dei xan do cla ro que os di rei tos dos tra- 
ba lha do res são ine go ciá veis. A gen te
não acei ta re bai xa men to de sa lá rio e
re ti ra da de di rei tos. O Cor rei os es tá no
ver de com lu cro nos úl ti mos 3 anos, e
du ran te a pan de mia hou ve au men to
no fa tu ra men to de 30%, en tão não
tem jus ti fi ca ti va pa ra cor tar sa lá ri os.
Nós es tá va mos tra ba lhan do na pan- 
de mia, por que se tra ta de uma ati vi- 
da de es sen ci al. Ti ve mos vá ri os tra ba- 
lha do res in fec ta dos. Em to do o Bra sil,
mais de 100 per de ram a vi da pa ra o
co ro na ví rus”, dis se ele.

O sin di ca to não tem nú me ros de
Co vid-19 no Ma ra nhão, mas afir mou
que to dos os cen tros de dis tri bui ção
da ca pi tal ti ve ram tra ba lha do res in- 
fec ta dos de for ma co le ti va. Em Im pe- 
ra triz, lo go no pri mei ro dia de pois que
a ca te go ria en trou na jus ti ça pa ra a re- 
a li za ção do tes te rá pi do, 9 fun ci o ná ri- 
os tes ta ram po si ti vo. “O sin di ca to pre- 
ci sou en trar com uma ação ju di ci al
pa ra a em pre sa for ne cer ál co ol em gel
e más ca ra que são equi pa men tos es- 
sen ci ais pa ra se pro te ger con tra a do- 
en ça. E le van do em con si de ra ção tu- 
do is so, quem so fre é o tra ba lha dor”,
dis se Már cio.

Em to do o Ma ra nhão o Cor rei os
tem 1.525 fun ci o ná ri os. Se gun do o
sin di ca to, a ade são ao mo vi men to es- 
tá sen do pro gres si va. Com a pan de- 
mia, o mo vi men to tam bém se ade- 
quou. Na da de pas se a tas ou ma ni fes- 
ta ções nas por tas das agên ci as. Es tá
agen da da pa ra o pró xi mo sá ba do
uma reu nião on li ne pa ra ava li ar o
mo vi men to e de fi nir os pró xi mos pas- 
sos. “Es ta mos res pei tan do to das as
me di das de dis tan ci a men to so ci al,
so mos con tra qual quer ti po de aglo- 
me ra ção. A gre ve es tá se dan do de for- 
ma úni ca, es te ano, e se rá mas si va nas

re des so ci ais, por que não po de mos
aglo me rar. En tão, es ta mos aten den do
\os de cre tos es ta du al e mu ni ci pal,
mas não po día mos dei xar de fa zer o
mo vi men to pa re dis ta”, dis se Már cio
Mar tins.

O sin di ca lis ta des ta ca que al guns
ser vi ços de fa to po de rão fi car pa ra-
dos, por con ta da gre ve, mas lem bra
tam bém que o nú me ro de tra ba lha- 
do res já vem em de fa sa gem, vis to não
ha ver con cur so pú bli co des de 2011.
No Ma ra nhão o dé fi cit é de 600 tra ba- 
lha do res. “Não há dú vi das de que o
ser vi ço de en tre ga vai fi car com pro- 
me ti do em to do o Bra sil. Mas tam bém
não é jus to em ple na pan de mia cor tar
o sa lá rio dos tra ba lha do res, não é jus-
to só um la do ga nhar e en quan to is so
os tra ba lha do res es tão se in fec tan do,
es tão mor ren do. Ao in vés do go ver no
me lho rar o sa lá rio do tra ba lha dor, ao
con trá rio, de ci diu cor tar sa lá ri os e re- 
bai xar di rei tos”.

O sin di ca to pre ci sou

en trar com uma ação

ju di ci al pa ra a em pre sa

for ne cer ál co ol em gel e

más ca ra, que são

equi pa men tos es sen ci ais

pa ra se pro te ger con tra a

do en ça

Tentativa de negociação desde julho 

Se gun do a Fe de ra ção Na ci o nal dos
Tra ba lha do res em Em pre sas dos Cor- 
rei os e Si mi la res (FEN TECT), des de o
iní cio de ju lho, há a ten ta ti va de diá lo- 
go com a di re ção dos Cor rei os em tor- 
no da pau ta de ne go ci a ção. 

“No en tan to, além da em pre sa se
ne gar a ne go ci ar, a ca te go ria foi sur- 
pre en di da des de o dia 1º de agos to
com a re vo ga ção do atu al Acor do Co- 
le ti vo que es ta ria em vi gên cia até
2021. Fo ram re ti ra das 70 cláu su las
com di rei tos co mo 30% do adi ci o nal
de ris co, va le ali men ta ção, li cen ça
ma ter ni da de de 180 di as, au xí lio cre- 
che, in de ni za ção de mor te, au xí lio
cre che, in de ni za ção de mor te, au xí lio
pa ra fi lhos com ne ces si da des es pe ci- 
ais, em uma ati tu de de su ma na im pe- 
din do tra ta men tos di fe ren ci a dos e
que ga ran tem me lhor qua li da de de
vi da, pa ga men to de adi ci o nal no tur- 

no e ho ras ex tras”, dis se a Fe de ra ção.
Os tra ba lha do res tam bém lu tam

con tra a pri va ti za ção dos Cor rei os. 
“A di re ção da ECT bus cou es sa gre- 

ve, re ti rou di rei tos em ple na pan de- 
mia e em pur rou mi lha res de tra ba lha- 
do res a uma gre ve na pi or cri se que o
país vi ve. Per de mos mui tos com pa- 
nhei ros pa ra a Co vid-19 em fun ção do
des ca so e ne gli gên cia da em pre sa. É o
Go ver no Fe de ral e a di re ção da ECT
man ten do pri vi lé gi os com am pli a ção
de car gos e al tos sa lá ri os, am pli an do
lu cro em de tri men to da vi da dos tra- 
ba lha do res. Lu ta mos pe lo jus to. Lu ta- 
mos pa ra que as nos sas vi das e em- 
pre gos se jam pre ser va dos”, afir mou o
se cre tá rio ge ral da FEN TECT, Jo sé Ri- 
val do da Sil va.

Em no ta, os Cor rei os dis se ram que
“es ta rão im ple men tan do o pla no de
con ti nui da de, vi san do ga ran tir a en- 

tre ga das en co men das em do mi cí lio,
so bre tu do nes se mo men to em que os
ser vi ços da em pre sa são ain da mais
es sen ci ais pa ra pes so as fí si cas e ju rí- 
di cas, não ha ven do ne ces si da de dos
cli en tes se des lo ca rem às uni da des
pa ra re ce bi men to de en co men das”.

Per de mos mui tos

com pa nhei ros pa ra a

Co vid-19 em fun ção do

des ca so e ne gli gên cia da

em pre sa

SAU LO DU AI LI BE

Mor te no BF

ASSASSINATOS

SHPP investiga crimes
brutais em São Luís

O CADÁVER FOI ENCONTRADO EM SACOS PLÁSTICOS EM LIXÃO

A se ma na ini ci ou bem cor ri da na área po li ci al. A Su- 
pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te ção à Pes soa
(SHPP) in ves ti ga dois bru tais as sas si na tos que acon te- 
ce ram na re gião me tro po li ta na de São Luís.

O pri mei ro foi um acha do de ca dá ver. Um cor po do
se xo mas cu li no foi en con tra do por po pu la res em um li- 
xão lo ca li za do no bair ro Vi la Ma ra nhão, em São Luís. O
cor po foi en con tra do na ma nhã da se gun da-fei ra (17).

A po lí cia tra ba lha na li nha de in ves ti ga ção de que a
ví ti ma foi as sas si na da em ou tro lo cal e o cor po foi de so- 
va do no li xão. A ca be ça não foi lo ca li za da.

O de le ga do Fe li pe Frei tas, res pon sá vel pe la in ves ti ga- 
ção do ca so, afir mou que a for ma que os mem bros fo- 
ram dis tri buí dos nas sa co las vi sa va di fi cul tar a iden ti fi- 
ca ção da ví ti ma.

O se gun do cri me acon te ceu no Bair ro de Fá ti ma. O
lo cal do as sas si na to foi a quar ta tra ves sa João Vi ei ra Fi- 
lho, on de três pes so as abor da ram um ra paz, de ape nas
17 anos, que foi exe cu ta do a ti ros, em via pú bli ca, por
vol ta das 12h30 da se gun da.

A po lí cia ten tou co lher in for ma ções do cri me atra vés
de de poi men tos de tes te mu nhas, mas a lei do si lên cio
im pe ra no lo cal.

As pou cas in for ma ções re ve lam que os as sas si nos es- 
ta vam em um car ro de cor pre ta, mas de mar ca e mo de lo
não iden ti fi ca dos.

CENTRO HISTÓRICO

Trio de sequestradores
é preso pela PM

A AÇÃO POLICIAL ACONTECEU NO CENTRO HISTÓRICO 

Uma ação rá pi da da Po lí cia Mi li tar, na ca pi tal ma ra- 
nhen se, cul mi nou na pri são de três pes so as e a li ber ta- 
ção de um re fém, que es ta va den tro da ma la do pró prio
car ro. O cri me de as sal to se gui do de se ques tro acon te- 
ceu na noi te da úl ti ma se gun da-fei ra (17), nas pro xi mi- 
da des do ter mi nal de in te gra ção da Praia Gran de.

A ví ti ma foi um mo to ris ta de apli ca ti vo, que es ta va
nas pro xi mi da des do ter mi nal quan do os três sus pei tos
so li ci ta ram uma “cor ri da”. Lo go após sair do lo cal, eles
anun ci a ram o as sal to e co lo ca ram o mo to ris ta den tro
do por ta-ma las do veí cu lo.

Vá ri as pes so as tes te mu nha ram o fa to e co mu ni ca ram
à Po lí cia Mi li tar, que ime di a ta men te per se guiu e cap tu- 
rou os sus pei tos nas pro xi mi da des do Cen tro His tó ri co.

De acor do com in for ma ções, um dos sus pei tos pre- 
sos é bas tan te co nhe ci do na re gião pe la prá ti ca do mes- 
mo cri me: as sal to se gui do de se ques tro de mo to ris tas de
apli ca ti vos.

Os po li ci ais li ber ta ram a ví ti ma e le va ram os cri mi no- 
sos pa ra o Plan tão da Po lí cia Ci vil das Ca ja zei ras. (S.D)

São Luís, quarta-feira, 19 de agosto de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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TEMPO –   Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, 
com chuva a qualquer hora.

23° – 31° Manhã Tarde Noite

Aprovado PL do Executivo que cria Fórum
Permanente das Microempresas do Maranhão

Congresso Nacional 
adia para setembro 
votação sobre
desoneração
da folha

Estados
defendem 
fundos com 
financiamento de 
tributos da União

Sefaz e Polícia Civil 
realizam operação 
conjunta em postos
de combustíveis
de São Luís

Assembleia 
aprova projeto 
que beneficia
setor turístico 
no Maranhão

PÁG. 4 PÁG. 4 PÁG. 5 PÁG. 4

PÁG. 4

Covid-19

Dado do grupo Covid-19 Analytics/PUC Rio, publicado nessa terça-feira (18), traz boas-
novas a respeito da pandemia no Maranhão. Há 60 dias se mantendo com ritmo de contágio 
abaixo de 1, o estado reúne medidas efetivas para conter o avanço do vírus, diz o secretário 

de Estado da Saúde do Maranhão, Carlos Lula. O titular da SES alerta que, mesmo assim, 
os maranhenses não devem baixar a guarda, “pois essa luta ainda não acabou”.

INFORME JP – PÁG. 3

ANALYTICS/PUC-RIO MOSTRA QUE
HÁ 60 DIAS O MARANHÃO MANTÉM
RITMO DE CONTÁGIO ABAIXO DE 1
Mesmo assim, secretário Carlos Lula alerta para não baixar a guarda porque a luta não acabou

Obras de 
alargamento
da Jerônimo
de Albuquerque
prosseguem
em 2ª etapa
Anseio de muitos anos, o alargamento 
da Avenida Jerônimo de Albuquerque 
vem se tornando realidade com 
o avanço da segunda etapa de 
trabalhos. A obra do Governo do 
Estado está sendo executada pela 
Agência Executiva Metropolitana 
(AGEM), em parceria com a 
Prefeitura de São Luís.  PÁG.11

As obras de alargamento na avenida Jerônimo de Albuquerque estão 
sendo executadas pela Agem

Com drenagem na Divineia, 
Edivaldo leva infraestrutura a 
diversos bairros do entorno
 
A obra de infraestrutura que a Prefeitura de São Luís realiza 
no polo Divineia vai beneficiar milhares de moradores 
do local e ainda de bairros como Vila Luizão, Planalto 
Turu, Santa Rosa, Sol e Mar, entre outros da região. 

PÁG. 9

Obra de Drenagem vai beneficiar moradores da Divineia e 
de diversos bairros vizinhos

BINÉ MORAIS

Abertura do mercado 
de gás natural trará 
benefícios ao MA, avaliam 
parlamentares em
debate com Fiema

                         PÁG. 3

Dupla que planejava 
assaltos a bancos
morre em confronto
com policiais militares
Dois homens morreram, nessa terça-feira, 18, em 
confronto com policiais militares na cidade de São 
Mateus. Eles seriam integrantes de uma quadrilha 
que planejava realizar assaltos a bancos na região. 

PÁG. 12
Dupla de assaltantes que trocou tiros com policiais 
militares foi baleada e não resistiu
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O exemplo de Ribamar
O prefeito de São José de Ri-
bamar, Eudes Sampaio (PTB), 
entregou, na semana passada, a 
terceira das escolas em tempo 
integral construídas no muni-
cípio; o primeiro do Maranhão 
a adotar um modelo que é hoje 
referência educacional em todo 
o país.
O Brasil possui hoje apenas 
10,9% de escolas públicas em 
tempo integral. Se a prioridade 
no investimento do orçamen-
to público na construção de 
escolas já é considerado um 
enorme feito diante do déficit 
social e educacional do país, a 
implantação de unidades esco-
lares para atender alunos em 
dois turnos, com três refeições 
diárias, cultura, entretenimen-
to, esporte, lazer, informática, 
ciências e atividades além do 
ensino formal é, no mínimo, 
uma iniciativa acima da média 
das gestões públicas.
Escolaridade e empregabilida-
de - Enquanto hoje o Maranhão 
é citado na imprensa nacional 
pelos avanços na Educação 
Pública, São José de Ribamar 
foi pioneiro na prioridade dada 
a um dos mais determinantes 
mecanismos de transformação 
social.
Há inúmeros estudos apon-
tando a relação direta entre 
aumento da escolaridade e 

empregabilidade, entre escola-
ridade e aumento de salário.
Um estudo do IBGE (2017) 
revelou, também, que, quanto 
menor a escolaridade dos jo-
vens, mais cedo eles ingressam 
no mercado de trabalho: 39,6% 
dos trabalhadores pesquisados 
começaram a trabalhar com até 
14 anos de idade, prejudicando 
a continuidade da trajetória 
escolar e reduzindo a probabi-
lidade de obtenção futura de 
rendimentos mais elevados. 
A oferta de educação em 
tempo integral ajuda a reduzir 
a evasão escolar, garantindo 
a manutenção da trajetória 
escolar, promovendo melhores 
índices de aprendizagem.
Durante a solenidade de inau-
guração do Liceu Ribamarense 
III, o ex-prefeito de São José 
de Ribamar e secretário de Pro-
gramas Estratégicos do Estado 
Luis Fernando Silva, decla-
rou: “a escola pública precisa 
ser igual ou melhor do que 
a escola particular. Este país 
nunca será um país desenvol-
vido enquanto houver escola 
boa para filho do rico e escola 
ruim para filho de pobre”. Não 
foi à toa que, em 2016, Luis 
Fernando venceu por 96,17% o 
então adversário Julinho, com 
uma das maiores votações do 
Maranhão.

Tuitaços

Atos, Fatos & Baratos
drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br
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“O autorrespeito é a raiz da disciplina; 
a noção de dignidade cresce com a 
habilidade de dizer não a si mesmo”.

(Abraham Lincoln)

Sobe
A Assembleia Legislativa aprovou 
o Projeto de Lei 233/20, de autoria 
do Poder Executivo, que institui 
a Política Estadual de Turismo no 
Maranhão, cujo objetivo é imple-
mentar mecanismos destinados ao 
planejamento, desenvolvimento, 
fiscalização e estímulo ao turismo, 
bem como disciplinar a prestação 
de serviços no setor. 

Desce
O ex-prefeito de Santa Luzia do 
Paruá/MA, Nilton Ferraz, foi 
condenado por ato de improbi-
dade administrativa, relativos à 
prestação de contas do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e Valoriza-
ção dos Profissionais da Edu-
cação – FUNDEB e do Fundo 
Municipal de Assistência Social 
– FMAS,exercício financeiro de 
2007.

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia
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• Greve nos Correios ainda é 
notícia? A minha impressão é 
que deveria haver um “plantão 
urgente” pra anunciar quando eles 
estiverem trabalhando normal-
mente. @paulomathias

• Quer ouvir uma piada?Funcio-
nários dos Correios fazem greve 
contra a privatização. @brunao-
barreto

• A discussão da privatização do 
Correios para finalizar basta um 
argumento: 
A telefonia no Brasil era estatal e 
não funcionava, era cara e quase 
inacessível, vc voltaria no tempo 
e aceitaria este tipo de serviço no 
seu celular? @HelemAzevedo

• Fico me perguntando em que 
país que essas pessoas que acham 
que privatizar os correios vai fazer 
diminuir o preço moram porque 
com certeza não é o mesmo que o 
meu @gabbief

• Correios em greve, será que 
vamos perceber a diferença? @
knalquestionese

• Nem os cubanos devem entender 
a fixação do Brasil por cuba @
sarubo

• Agora que o monstro foi preso, 
por favor cuidem da menina. Ela 
é a vítima.
A sociedade falhou com ela por 
anos, que faça o impossível para 
reparar o dano irreparável. Sem 
sinalização de virtude, sem fan-
farronice midiática, como manda 
a verdadeira solidariedade. @
alex_borges

Na aula de química o professor 
pergunta:
- Quais são as principais reações 
do álcool???
E o Joãozinho responde:
- Chorar pela EX.
- Achar que está rico.
- Ficar valente.
- E pegar mulher feia.
O professor respondeu.
- Você tem um jeito estranho de 
viver, Joãozinho, mas tirou 10. 

O nosso abraço desta quarta-feira 
vai para a suplente de deputada es-
tadual, Socorro Waquim (MDB), 
que tomou posse na Assembleia 
Legislativa do Maranhão, em 
substituição ao titular da vaga, 
deputado Rigo Teles (PV), de 
licença. Em seu pronunciamento, 
a parlamentar afirmou que chega 
para somar às vozes femininas do 
Legislativo maranhense.

Neto Evangelista recebe apoio
de Erlanio Xavier para a Prefeitura
O pré-candidato a prefeito de São 
Luís, Neto Evangelista (DEM), 
recebeu o apoio do prefeito de 
Igarapé Grande, Erlanio Xavier 
(PDT) nessa terça-feira, 18. O 
encontro ocorreu na sede da Fede-
ração dos Municípios do Estado 
do Maranhão (Famem), entida-
de da qual Erlanio é presidente 
licenciado.
“Erlanio é um dos prefeitos me-
lhor avaliados do Maranhão, com 
mais de 90 por cento de aprova-
ção do mandato pela população 
de Igarapé Grande, além de ser 
um grande líder reconhecido por 
todos. Vai nos auxiliar muito com 
sua experiência, tanto de campa-
nha, quanto quando formos prefei-
to”, afirmou Neto Evangelista.
Durante a conversa, Erlanio 
orientou Neto a manter um bom 
trânsito em Brasília para conse-
guir recursos para o Município. 
“É importante sempre buscar 
recursos para executar todos os 
projetos. É fundamental esse 
diálogo”, orientou.
Erlanio Xavier elogiou o perfil de 

Neto. “Vejo em Neto um político 
humano, conhecedor da politica. 
É uma grande liderança para 
transformar São Luís. Esta aliança 
DEM e PDT tem nosso apoio e da 
maioria dos prefeitos do estado”, 
afirmou.
Neto Evangelista agradeceu e 

ressaltou que Erlanio Xavier 
conseguiu fazer a boa política em 
Igarapé Grande, um município 
pobre que em 3 anos e meio foi 
transformado. Lá em Igarapé tem 
um antes e depois, assim como 
terá aqui em São Luís com a nossa 
gestão”, finalizou Neto.

Neto Evangelista com Erlânio Xavier, ex-presidente da Famem e 
prefeito de Igarapé Grande

Nesta quarta-feira (19), em 
audiência pública, o Ministério 
do Desenvolvimento Regional 
(MDR) amplia as discussões em 
torno da regulamentação do novo 
Marco Legal do Saneamento. Os 
debates serão voltados à elabora-
ção do Decreto que estabelecerá a 
metodologia para comprovação da 
capacidade técnico-financeira na 
prestação de serviços públicos do 
setor, com base na nova lei. A ati-
vidade será conduzida pelo minis-
tro Rogério Marinho, às 14h, com 
participação do secretário nacional 
de Saneamento, Pedro Maranhão, 
além de outras autoridades.
O evento é aberto a todos os 
interessados e contará com trans-
missão pelo canal do MDR no 
YouTube.
A participação da sociedade no 
processo para regulamentação 
do Decreto também está sendo 
possível por meio de uma con-
sulta pública disponível no portal 
Participa + Brasil. As sugestões 
devem ser enviadas até sexta-fei-
ra (21).
“Esse Decreto vai regular as con-
dições para que as empresas inte-
ressadas possam atuar no setor de 
saneamento, além de estabelecer 
parâmetros para assegurar que 
os serviços serão prestados com 
excelência. É fundamental que 
possamos contar com a participa-
ção da sociedade na definição de 
padrões que atendam aos anseios 
da população”, destacou o secre-
tário Pedro Maranhão.

DEBATES
As discussões são focadas em seis 
temas: 1) indicadores técnicos, 
econômicos e financeiros a serem 
analisados para a verificação da ca-
pacidade das empresas de realiza-
rem os investimentos necessários; 
2) as formas de comprovação da 
capacidade econômico-financeira 
das prestadoras para assinatura, re-
novação ou aditamento de contra-
tos; 3) etapas para a comprovação 
da capacidade das contratadas; 4) 
responsabilidade pelo processo de 
análise e retificação das informa-
ções fornecidas pelas empresas 
para assinatura, renovação ou 
aditamento de acordos de prestação 
de serviços; 5) fontes de dados para 
a avaliação da capacidade econô-
mico-financeira e sobre a prestação 
dos serviços, com foco na adequa-
ção dos planos de investimentos às 
metas de universalização previstas; 
6) critérios de transparência e ras-
treabilidade das informações.
LEGISLAÇÃO
O novo Marco do Saneamento 
foi sancionado em 15 de julho e 
tem como objetivo estruturar um 
ambiente de segurança jurídica, 
competitividade e sustentabilidade 
a fim de atrair novos investimentos 
para universalizar e qualificar a 
prestação dos serviços no setor. A 
meta do Governo Federal é alcançar 
a universalização até 2033, garantin-
do que 99% da população brasileira 
tenha acesso à água potável e 90% 
ao tratamento e à coleta de esgoto. 
(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL)

Audiência pública vai discutir, 
hoje, regulamentação do novo 
Marco do Saneamento

Em reunião com o Sindicato de 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais de São Luís, no Tiriri-
cal, nessa segunda-feira, 17, o 
pré-candidato a prefeito da capital 
Duarte Jr recebeu o apoio da 
categoria.
Segundo o presidente do sindi-
cato, Sigisnando Viana, São Luís 
conta com mais de 60 polos de 
produção e mais de 10 mil traba-
lhadores rurais que precisam de 
uma representatividade efetiva.
“Estamos juntos nessa caminhada 
rumo à Prefeitura de São Luís. 
Vamos apoiar o Duarte porque 
sabemos que ele tem trabalho 
prestado em nossa cidade e 
acreditamos que implementará 
políticas públicas que valorizam e 
garantam direitos aos trabalhado-
res e trabalhadoras rurais”, disse.
Entre as pautas abordadas, Duarte 
se comprometeu em criar um 
Plano de Aquisição de Alimentos 
Municipal para promover o acesso 
à alimentação e incentivar a agri-
cultura familiar, além da garantia 

de locais descentralizados para a 
venda e distribuição desses ali-
mentos, inclusive com a estrutura 
para transporte.
“Os trabalhadores e trabalhadoras 
rurais merecem o nosso respeito 

e ações que garantam dignidade 
e resultados a todos. Fico muito 
feliz em contar com o apoio dessa 
gente que sabe o que é trabalhar 
duro para ganhar a vida. Vamos 
juntos garantir direitos”, afirmou.

Sindicato de Trabalhadores Rurais
de São Luís firma compromisso com
a pré-candidatura de Duarte Jr

Detran-MA promove
ação educativa do
Projeto “Se Liga na Via”  Aged/MA prepara 

normativo sobre 
a frequência 
de análises 
microbiológicas 
dos produtos de 
origem animal   

O Detran-MA realizou, nesta se-
mana, ação do Projeto “Se Liga na 
Via”, na Avenida 4, no Maiobão, 
Paço do Lumiar. A ação contou 
com o apoio da Secretaria Munici-
pal de Mobilidade Urbana de Paço 
do Lumiar e do Batalhão de Polícia 
Militar Rodoviária (BPRV). 
O Projeto “Se liga na Via” tem 
como objetivo a realização de 
blitz com caráter educativo 
nas avenidas, para orientar os 
condutores sobre os perigos de 
dirigir sob a influência de álcool e 
conscientizar a população quanto 
à importância em respeitar as Leis 
de Trânsito. Durante a ação, foram 
abordados cerca de 150 veículos 
e 450 pessoas, entre condutores e 
passageiros.
Segundo o chefe da Divisão de 
Estatísticas do Detran-MA,  e 
responsável por coordenar a ação, 
Pabyo Mendes, a blitz educati-
va busca a redução no índice de 
acidentes de trânsito, por meio 

da orientação. Durante a ação, a 
equipe do Detran-MA distribuiu 
material educativo aos condutores, 
com dicas de cuidados no trânsito 
e informações sobre a Lei Seca. 
Os motoristas também receberam 
os adesivos “Eu Apoio a Operação 
Lei Seca”.
O secretário municipal de Mobili-
dade Urbana de Paço do Lumiar, 
Pádua Nazareno, destacou a 
importância da parceria entre as 
instituições. “Apesar do trânsito da 
nossa cidade ter sido municipaliza-
do há pouco tempo, com a parceria 
entre o Detran-MA e Policia Mili-
tar do Maranhão (PMMA), junto 
com nossos agentes de trânsito, 
conseguimos diminuir significati-
vamente o número de acidentes na 
malha viária. Esse resultado só foi 
possível graças às fiscalizações e, 
principalmente, às ações educati-
vas realizadas para a sociedade” 
ressaltou.

A Portaria que dispõe sobre a 
obrigatoriedade e a frequência de 
realização de análises laboratoriais 
da matéria-prima dos produtos 
de origem animal, da água de 
abastecimento interno e do gelo 
que entra em contanto com a ma-
téria-prima quando o mesmo não 
for feito com a água de abasteci-
mento do próprio estabelecimento. 
Esse foi o assunto abordado em 
videoconferência, nesta semana, 
com os fiscais estaduais agrope-
cuários da Agência Estadual de 
Defesa Agropecuária do Maranhão 
(AGED/MA), responsáveis pelas 
fiscalizações de estabelecimentos 
que possuem registro no Serviço 
de Inspeção Estadual (SIE).
De acordo com a fiscal estadual 
agropecuária da AGED/MA, 
Viramy Marques, a portaria é refe-
rente às normativas de análises dos 
produtos das indústrias com SIE, 
ou seja, análises microbiológicas 
e físico-químicas. A adesão do 
Maranhão ao SISBI, que confere 
ao SIE equivalência com o Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), repre-
senta um grande avanço para que a 
agroindústria maranhense alcance 
o mercado nacional e o Serviço 
de Inspeção da AGED/MA esteja 
com o mais alto padrão de quali-
dade exigido pelo Ministério da 
Agricultura.

Duarte com o presidente do sindicato Sigisnando Viana e 
representantes da categoria

Em pronunciamento na Assem-
bleia ontem, o deputado Rafael 
Leitoa (PDT) confirmou a execu-
ção de novas ações do Governo 
do Estado, em Timon. Entre elas, 
a instalação da Patrulha Maria da 
Penha e um reforço estrutural para 
a segurança pública no município.

*** O parlamentar informou que 
as ações da Patrulha Maria da 
Penha em TImon terão início 27 
de agosto. Policiais femininas que 
ficarão à frente do serviço foram 
selecionadas e farão um treina-
mento de capacitação. Leitoa 
destacou, também, a inauguração 
da 2ª Companhia da Polícia Mili-

tar em Timon, que funcionará no 
bairro Cidade Nova.

*** O deputado César Pires (PV) 
voltou a falar, na sessão de on-
tem, sobre a questão dos salários 
dos profissionais da saúde con-
tratados pelo governo estadual. 
Segundo ele, “o pagamento está 
atrasado e há desrespeito aos 
direitos trabalhistas.”

*** Conforme o parlamentar, de-
pois que ele denunciou a situação, 
no mês passado, os médicos, por 
exemplo, teriam recebido somente 
o pagamento referente aos servi-
ços prestados no mês de maio.

Rapidinhas
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Estado

Pesquisa Prever
Publicada na segunda-feira passada, a pesquisa do instituto Prever 
sobre a disputa em Caxias registra ampla vantagem para o prefeito 
Fábio Gentil (Republicanos).
Na averiguação do cenário espontâneo, Gentil aparece com 41% 
das intenções de votos, bem à frente dos demais adversários 
locais. Em segundo lugar surge o pré-candidato Adelmo Soares 
(PCdoB), com 10% da preferência do eleitorado caxiense. O 
levantamento ainda traz Paulo Marinho Jr. (PL) em terceiro, com 
1%, seguido do ex-prefeito Léo Coutinho (PSB), também com 1%. 
Os questionários foram aplicados entre os dias 30 de julho e 1º de 
agosto, em 30 bairros/setores do município. A pesquisa Prever/Blog 
do Daniel Matos foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
sob o protocolo MA-02778/2020.
O percentual de votos nulos é de apenas 4%, de acordo com a 
sondagem, enquanto 42% dos entrevistados disseram não saber ou 
não responderam em quem votarão para prefeito em novembro.

Gonzo

Grupo 1% - Nas coxias políticas caxienses, há muita gozação com 
o fato de Paulo Marinho Júnior só ter pontuado 1% na pesquisa do 
Prever. Até agora nem PMJ nem ninguém da família se posicionou a 
respeito, mas é certo que o grupo não deve estar nada satisfeito, pois 
nos bastidores o clã foi ironicamente apelidado de ‘Grupo 1%’ pelos 
próprios governistas!!!
Invasões - Continuam as invasões de redutos eleitorais de vereadores 
governistas na zona rural... Por isso, não será difícil haver um 
confronto em breve entre edis e pré-candidatos a vereador governistas 
que disputam entre si os eleitores do campo!!!

Caxias em Off
Jotônio Vianna

Política, Cultura & Variedades / off10@uol.com.br

Cenário estimulado
Já na pesquisa estimulada, em 
que é apresentada ao eleitor 
uma lista de pré-candidatos e 
ele diz em quem pretende votar, 
Fábio Gentil amplia ainda mais 
a vantagem em relação aos 
concorrentes...
59%
...No caso, o prefeito 
candidato à reeleição alcança 
a preferência de 59% dos 
entrevistados...       
Oponentes
...Na sequência, aparecem 
Adelmo Soares, com 16%; 
Júnior Martins, com 5%; Tino 
Castro, Professor Arnaldo 
Rodrigues, Luiz Carlos Moura 
e César Sabá, todos com 1%. 
Brancos e nulos somaram 6% e 
não sabe/não respondeu, 10%...
Gentil x Soares
...Em um eventual confronto 
apenas com Adelmo Soares, 
Fábio Gentil também confirma 
o favoritismo com 44% de 
diferença sobre o principal 
adversário.
65%
...Nesse cenário, o prefeito 
obteve 65% de intenções de 
votos contra 21% de Adelmo. 
Brancos e nulos totalizaram 
7%, mesmo percentual dos 
entrevistados que disseram não 
saber em quem votarão ou não 
responderam à pesquisa...
Entrevistados
...A Prever ouviu 400 eleitores 
em Caxias. A margem de 
erro é de 5%, para mais ou 
para menos, com intervalo de 
confiança de 95%...
Entrevistados II
...De acordo com o instituto, 
foram entrevistados eleitores 
nos seguintes povoados: 
Baixinha, Baú, Brejinho, 
Cabeceira dos Cavalos, Campo 
de Belém, Cangalheiro, Castelo 
Branco, Caxirimbu, Centro, 
Centro das Cabeceiras, Cohab, 
Engenho D’Água, Fumo 
Verde, Ipem, Itapecuruzinho, 
João Viana, Mutirão, Nazaré 
do Bruno, Nova Caxias, 
Pampulha, Pirajá, Ponte, 
Refinaria, São José, Seriema, 
Tamarineiro, Trizidela, Veneza, 
Vila Alecrim e Volta Redonda.
PMJ
A propósito, nos bastidores da 
Princesa do Sertão muito se 

fala do baixo percentual nas 
pesquisas pelo deputado federal 
Paulo Marinho Júnior (PL)...
Irrelevante
...Nesta última da Prever, por 
sinal, PMJ aparece apenas com 
1%, percentual irrelevante e 
que destoa completamente do 
cacife eleitoral atribuído ao 
grupo Marinho na Princesa do 
Sertão...
O poder
...Relembre-se que o grupo 
Marinho já comandou o poder 
caxiense por quase 12 anos, 
levando-se em conta as eleições 
sequenciais de Paulo Marinho, 
Ezíquio Barros e Márcia 
Marinho...
Discussão
...Daí porque nos bastidores 
locais se discute tanto o fato da 
baixíssima pontuação registrada 
para Paulo Marinho Júnior nas 
aferições sobre a disputa de 
2020 no município...
A vice
...Decerto que PMJ não é pré-
candidato a prefeito, mas sim 
pré-candidato a vice-prefeito na 
chapa de Fábio Gentil...
Estranham
...Mesmo assim, os 
observadores ainda estranham 
essa pontuação tão baixa dada 
ao hoje deputado federal nas 
pesquisas feitas até agora na 
região.
PV recua
A propósito, o Partido Verde, 
que chegou a dizer que lançaria 
candidato a prefeito em Caxias, 
já recuou da intenção...
Na proporcional
...Em nota, a direção local 
do PV anunciou que a sigla 
concentrará seus esforços na 
eleição proporcional, para 
tentar eleger o maior número 
possível de candidatos à 
Câmara Municipal.
Rede
Com a desistência do Partido 
Verde da disputa da raia 
majoritária local, agora é 
esperar o que também decidirá 
o partido Rede...
Nomes
...O Rede inclusive já anunciou 
os nomes de Luciano Aldrin, 
como pré-candidato a prefeito, 
e de Magno Dias, como pré-
candidato a vice-prefeito.

O FIEL DEFUNTO – Germano Almeida
Havia expectativa, grande 
expectativa para o lançamento 
do último livro do maior escritor 
de todas as ilhas do Cabo Verde. 
Voltava após alguns anos, desde 
quando, repentinamente, parou 
de escrever e, dando um tempo 
numa carreira de sucesso, tornou 
sabáticos todos os anos seguintes. 
Há muito se dedicava a 
deambular pela ilha, banhos de 
mar, degustando a gastronomia 
popular, lendo sem compromisso 
os livros que a vida de escritor 
fizera acumular-se em sua estante. 
Cansado de descansar, resolve 
escrever outra vez e publicar 
livros. 
Era só um aspirante da literatura 
quando conheceu a futura esposa 
Marisa. Ambos cabo-verdianos 
estudando numa universidade 
de Lisboa. Convencendo-a a 
mudar os planos de ficar na 
metrópole, regressam à pátria 

após a graduação. Em união 
estável, iniciam uma vida 
com poucas perspectivas, mas 
muitos planos, que, aos poucos, 
esmaecem. Ela queria filhos, e 
ele só produzia livros, e gêmeos, 
como os chamava, pois sempre 
eram publicados em par. Veio 
o reconhecimento literário, um 
sucesso internacional súbito 
e grandioso. Cansada de ser 
preterida pelo ofício do marido, 
ela partiu para os Estados Unidos, 
resolvida a nunca mais regressar. 
Com o tempo inicia amizade com 
a namorada de um grande amigo, 
não suspeitando dos indefinidos 
contornos que definirão suas 
vidas. O amigo, em questão, é 
um bem-sucedido empreiteiro 
que o escritor conheceu anos 
antes num congresso no qual 
ambos representavam o país em 
suas respectivas áreas. Quando o 
amigo se casou, ele, sem qualquer 

surpresa, foi o padrinho. Tudo 
parecia um roteiro bastante 
comum a caminho de um final 
feliz.
O engenheiro não se interessava 
por livros, ao passo que a sua 
esposa não escondia a admiração 
pela criatividade do escritor... 
E, de tal forma, a relação entre 
ambos se estreita que, sem 
saberem, já são objeto das más-
línguas dos ilhéus. A relação, 
posto que abstrata, mostrava-se 
mais significativa que o próprio 
casamento do amigo.
Foi essa, então, a motivação 
naquele dia festivo que marcava 
o seu regresso às noites de 
autógrafos e entrevistas. No 
momento do esperado abraço 
fraternal, o escritor viu o amigo 
sacar a arma e, com dois tiros, 
acabou a carreira do maior nome 
da literatura de Cabo Verde.
Mais surpreendente que o fato, foi 

a calma com que o assassino saiu 
andando para casa onde ficou à 
espera das autoridades. A notícia 
correu e as versões quase à frente 
dela. Em cada boca, uma história. 
Nenhuma real.
No velório, o aboletamento 
de autoridades máximas da 
nação mistura-se a curiosos 
acontecimentos e trapalhadas 
oficiais, que dão uma noção da 
organização do Estado. O evento, 
contudo, é quase uma festa 
popular. À essa altura, um súbito 
interesse pela administração do 
legado literário do morto arrebata 
a viúva Marisa que, voltando às 
pressas dos EUA a tempo das 
exéquias, já faz planos para uma 
Fundação, reedição de livros, 
textos inéditos... 
Enfim, um Pilar del Rio cabo-
verdiana, como bem observa um 
parente do grande escritor.

Ex-prefeito de Santa Luzia do Paruá 
é condenado por danos ao erário
O ex-Prefeito de Santa Luzia 
do Paruá, Nilton Ferraz, foi 
condenado por ato de improbidade 
administrativa, em sentença 
publicada nesta terça-feira pelo 
Poder Judiciário, no Diário da 
Justiça eletrônico. A sentença é 
resultado de Ação de Improbidade 
Administrativa, causando 
prejuízo ao erário, movida pelo 
Ministério Público. O ex-gestor 
foi condenado a ressarcir o os 
danos causados ao erário no 
valor R$ 74.980,40, referentes às 
despesas realizadas sem o devido 
procedimento licitatório.
Foi imposta, também, a pena de 
suspensão dos direitos políticos 
do réu durante cinco anos, 
condenando-o ao pagamento 
de multa civil no valor de dez 
vezes o valor da remuneração 
percebida à época dos fatos, 
além de proibição de contratar 
com o Poder Público ou receber 
incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, ainda 
que por meio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio, pelo prazo 
de cinco anos. A sentença tem 
a assinatura do juiz titular João 
Paulo de Sousa Oliveira.
A ação relata que, no Inquérito 
Civil nº 11/2017 – PJSLP que 
foi instaurado pelo Ministério 
Público Estadual a partir de 
Relatório de Tomadas de Contas 

do Tribunal de Contas sobre a 
prestação de contas do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e Valorização 
dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) e do Fundo Municipal 
de Assistência Social (FMAS), 
relativos ao exercício financeiro 
de 2007, foi constatada a 
existência de irregularidades que 
causaram prejuízo ao erário.

SEM LICITAÇÃO
Sustentou, também, que as 
irregularidades evidenciadas 
consistiram na realização de 
despesas sem licitação, referente 
ao Fundeb e FMAS, bem como 
a não aplicação de 22.27% 
dos recursos do Fundeb para o 
primeiro trimestre do exercício 
seguinte. Por fim, destacou que 
os atos praticados pelo requerido 

configuraram improbidade 
administrativa que causaram 
danos ao erário. 
Notificado, o requerido reservou-
se ao direito de se manifestar 
acerca do mérito da demanda 
após a instrução processual e 
fazendo protesto genérico de 
produção de todas as provas em 
direito admitidas. No tocante 
ao mérito, negou a prática de 
ato de improbidade e alegou a 
inexistência de provas concretas a 
comprovar o alegado e o dano ao 
erário. A sentença foi fundamenta 
na Lei nº 8.429/92, perfeitamente 
aplicável aos Prefeitos e citou 
sentenças de outros tribunais e 
instâncias em casos semelhantes.
“No caso em questão, o rol de 
irregularidades evidenciadas 
no procedimento de Tomada 
de Contas Anual dos Fundos 
Municipais (Fundeb e FMAS), 
apesar de julgadas regulares, 
evidenciam o elemento subjetivo 
(dolo) consistente na vontade 
deliberada e consciente de não 
atender às determinações legais 
e resultam na perfeita adequação 
das condutas aos atos ímprobos 
previstas na Lei nº. 8.429/92, 
acarretando prejuízo ao erário e 
atentando contra os princípios da 
Administração Pública”, observou 
o magistrado na sentença.

O ex-prefeito Nilton Ferraz foi condenado a devolver aos cofres 
públicos o valor R$ 74.980,40

DIVULGAÇÃO

Energia em Dia  
Equatorial Maranhão realiza 
cadastros em supermercados 
de São Luís  
Pensando em facilitar ainda 
mais o cadastro dos clientes na 
promoção Energia em Dia, a 
Equatorial Maranhão iniciou 
uma ação que levará aos 
supermercados promotores da 
concessionária para informar e 
inscrever os clientes na promoção. 
São diversas promotoras atuando 
diariamente para atender aqueles 
clientes que desejam concorrer 
aos prêmios. O serviço deve 
atender, inicialmente, o município 
de São Luís revezando-se entre 
as unidades de supermercados 
do grupo Mateus na capital. Em 
breve essa ação deverá acontecer 
em outros municípios do estado.  
Para realizar o cadastro com uma 
das promotoras basta a pessoa 
abordada informar todos os dados 
solicitados no ato da inscrição 
para no final receber um número 
da sorte.   
“Por serem prestadores de 
serviços essenciais, nos 
supermercados encontram-
se a maior circulação de 
pessoas durante o período 

de distanciamento social, e 
enviar representantes a esses 
estabelecimentos foi a forma 
que encontramos de ir até o 
nosso cliente. Estamos levando 
diretamente ao consumidor a 
oportunidade de participar da 
promoção e concorrer a prêmios 
em um momento tão delicado 
em que toda ajuda é bem-vinda”, 
explicou Maira Propp, Analista 
de Marketing da Equatorial 
Maranhão.  
A ação, que se estenderá até o dia 
20, já oportunizou a participação 
de quase 2 mil clientes na 
Promoção Energia em Dia. Foram 
realizados cadastros nas unidades 
de supermercados localizadas nos 
bairros Cohama, Cidade Operária, 
Cohatrac I e IV, Maiobão, 
Renascença, Bacanga, João Paulo, 
Araçagy, São Cristóvão e na 
Curva do 90.  
As inscrições também podem 
ser feitas no hotsite da 
promoção: www.energiaemdia.
equatorialenergia.com.br.

Buriti Bravo 
Fórum suspende atendimento 
em decorrência da pandemia 
de Covid-19
O acesso às dependências do 
Fórum do Judiciário de Buriti 
Bravo e o expediente forense 
estão suspensos, de 12 a 26 de 
agosto de 2020, por decisão do 
juiz Thiago Oliveira de Ávila, 
titular da vara única da comarca, 
diante da impossibilidade de 
continuidade dos trabalhos de 
atendimento externo e interno, em 
razão da ausência de servidores, 
em decorrência da pandemia de 
Covid-19. 
Segundo o juiz, cinco 
colaboradores da unidade judicial 
estão com o coronavírus, em 
regime de isolamento e quarentena, 
e mais dois apresentam sintomas 
e tiveram recomendação para 
realizar novo exame; e, ainda, uma 
servidora em teletrabalho, por ser 
do grupo de risco, e outro servidor 
gozando férias em agosto.
Por meio de Portaria (nº 
2968/2020), o juiz determinou 
que o atendimento externo será 
preferencialmente e sempre que 
possível, virtual, pelos seguintes 
meios: whatsapp nº 99-3572-
1820 e e-mail da unidade judicial 
vara1_bbra@tjma.jus. O trabalho 

presencial da secretária judicial 
e do assessor jurídico funcionará 
sob demanda, sendo proibido à 
assessoria jurídica o atendimento 
de partes e/ou advogados. 
Os prazos processuais dos autos 
físicos permanecerão suspensos 
pelo mesmo período e os 
servidores devem permanecer 
em regime de trabalho remoto, 
com verificação da produtividade 
durante o período. Para 
atendimento pelo juiz, deverá ser 
feito o agendamento prévio de 
videoconferência, pelos contatos 
informados.
As audiências que necessitam 
de comparecimento presencial, 
designadas para o referido período, 
ficam inviabilizadas, uma vez que 
não haverá acesso ao Fórum, nem 
servidor disponível para o serviço. 
A secretaria judicial deverá fazer 
os autos conclusos para designação 
de novas datas. 
As medidas seguem o disposto 
na Portaria-Conjunta 34/2020, 
acerca das medidas de contenção 
do contágio de coronavírus 
(Covid-19) no âmbito do Poder 
Judiciário do Maranhão.
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ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

TERMO JUDICIÁRIO DE PAÇO DO LUMIAR
TABELIÃ E REGISTRADORA ANA CAROLINA 

BRASIL CAMPOS MACIEL 2o OFICIO SERVENTIA 
EXTRAJUDICIAL

EDITAL DE PROCLAMAS N° 2328 
LIVRO: D 9 FOLHA: 127 TERMO: 2328

Faço saber que pretendem casar-se e apresenta-
ram os documentos exigidos pelo artigo 1.525 do 
Código Civil brasileiro, o Sr. JOSÉ DE SOUSA AQUI-
NO e CLAUDIA CILENE FIGUEIREDO ARAÚJO .
Ele, de Nacionalidade brasileiro, natural de 
Itapiuna - CE, nascido em 26/09/1974, estado 
civil solteiro, profissão empresário, residente e 
domiciliado em Rua São Luis, N° 24, Residencial 
Manaus, Paço do Lumiar - Ma, filho de José Je-
ronimo de Sousa, e de Julieta Aquino de Sousa.
Ela, de nacionalidade brasileira, natural de Presi-
dente Vargas - MA, nascida a 10/03/1977 , esta-
do civil solteira, profissão empresária, residente 
e domiciliada em Rua São Luis, Casa 24 Res. 
Manaus, Bacuritiua, Paço do Lumiar - MA, filha 
de Raimundo Nonato Coelho Araújo e de Luzia 
Ferreira Figueiredo.
Se alguém souber de algum impedimento, que 
o oponha. Lavro o presente para ser afixado no
lugar de costume. 

Paço do Lumiar - MA, 17 de agosto de 2020

ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

TERMO JUDICIÁRIO DE PAÇO DO LUMIAR
TABELIÃ E REGISTRADORA ANA CAROLINA 

BRASIL CAMPOS MACIEL 2o OFICIO SERVENTIA 
EXTRAJUDICIAL

EDITAL DE PROCLAMAS N° 2308 
LIVRO: D 9  FOLHA: 107  TERMO: 2308

Faço saber que pretendem casar-se e apresenta-
ram os documentos exigidos pelo artigo 1,525 do 
Código Civil brasileira o Sr. EDIVALDO DOS SAN-
TOS e CLAUDIA SANTOS DA SILVA.
Ele, de Nacionalidade brasileira natural de Barrei-
rinhas - MA, nascido em 12/01/1987, estado civil 
solteiro, profissão lavrador, residente e domici-
liado em Rua Principal, N° 160d, Mojó, Paço do 
Lumiar - Ma, filho de de Maria dos Santos.
Ela, de nacionalidade brasileira, natural de Bar-
reirinhas- MA, nascida a 10/01/1989, estado civil 
solteira, profissão lavradora, residente e domici-
liada em Rua Principal, N° 160d, Mojó, Paço do 
Lumiar - MA , filha de João Batista da Silva e de 
Maria Francisca Santos da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, que 
o oponha Lavro o presente para ser afixado no 
lugar de
costume.

Paço do Lumiar - MA, 31 de julho de 2020

ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

TERMO JUDICIÁRIO DE PAÇO DO LUMIAR
TABELIÃ E REGISTRADORA ANA CAROLINA 

BRASIL CAMPOS MACIEL 2o OFICIO SERVENTIA 
EXTRAJUDICIAL

EDITAL DE PROCLAMAS N° 2312 
LIVRO: D 9  FOLHA: 111  TERMO: 2312

Faço saber que pretendem casar-se e apresenta-
ram os documentos exigidos pelo artigo 1.525 do 
Código Civil brasileiro, o Sr. ALAM CARDECK REIS 
MIRANDA e ROSIMAR ALMEIDA FREITAS.
Ele, de Nacionalidade brasileiro , natural de Sao 
José de Ribamar - MA, nascido em, estado civil 
solteiro, profissão auxiliar de produção, residente 
e domiciliado em Rua Castelo Branco, N° 44, Luis 
Fernando, Paço do Lumiar - Ma, filho de Josete 
Reis Miranda, e de.
Ela, de nacionalidade brasileira, natural de São 
Vicente Ferrer - MA, nascida a 13/07/1974, es-
tado civil solteira, profissão auxiliar de ortelaria, 
residente e domiciliada em Rua Castelo Branco, 
N° 44, Luis Fernando, Paço do Lumiar - MA, filha 
de Luis Nunes Freitas e de Juraci Almeida Freitas.
Se alguém souber de algum impedimento, que 
o oponha Lavro o presente para ser afixado no
lugar de costume.

Paço do Lumiar - MA, 04 de agosto de 2020

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS

QUINTA ZONA    -    SÃO FRANCISCO
MATRÍCULA 

0313770155 2020 6 00003 112 
000049113

A Oficial de Registro Civil da Quinta 
Zona, Serlene da Conceição Campos
Chaves, faz saber a quem interessar 
que ARTHUR COSTA DOS SANTOS e 
ANA CAROLINA CARDOSO DOMIN-
GUES. Ele, brasileiro, solteiro, publici-
tário, filho de Carlos Roberto Martins 
dos Santos e Angela Maria Macedo 
Costa dos Santos, Ela, brasileira, sol-
teira, logística, filha de José Ribamar 
Domingues e Maria Rejane Cardoso 
Domingues, requerem habilitação 
para casamento, quem tiver conheci-
mento de algum impedimento e / ou 
causa suspensiva (Art. 1.521 e 1.523 
do Código Civil) poderá apresentá-lo 
por escrito perante este Cartório.

São Luís, 18 de agosto de 2020.

COMUNICADO

ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ÁLCOOL, C.N.P.J.: 06.110.605/0001-
11, torna público RECEBIMENTO junto à Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, Outorga de Direito de Uso - 
ODU Nº 1061007/2020, para a atividade com finalidade de Irrigação, 
conforme processo nº 214899/2019. A ser localizado nas Fazendas 
Grupo Bom Lugar e Outros - Coelho Neto – MA.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de 
Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará licitação epigrafada, conforme condições 
e especificações constantes no edital e anexos, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) GALPÕES 
MÉDIOS PRÉ-FABRICADOS, SENDO 03 (TRÊS) NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE SÃO 
LUÍS/MA E 02 (DOIS) NA PENITENCIARIA REGIONAL DE SÃO LUÍS/MA, que será realizada no DIA 
23 DE SETEMBRO DE 2020, ÀS 10H, no Auditório Central desta SEAP, localizada na Rua Gabriela 
Mistral, nº 716 - Vila Palmeira, CEP – 65045-070, nesta Capital.
O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no site ‘www.seap.ma.gov.br” – na opção 
“Licitações Online” e através dos e-mails cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br. Outras 
informações em (98) 99228-7275.

São Luís/MA, 17 de agosto de 2020.
 ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS

Presidente – CSLIC/SEAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 008/2020-CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 0191809/2018-SEAP

Objeto: “Registro de Preços visando a eventual e futura contratação de empresa especializada na 
aquisição de CONTAINER DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS EM 
NITROGÊNIO LÍQUIDO, para atender as necessidades do Laboratório Central de Saúde 
Pública/LACEN-MA para isolamento viral aos programas e/ou serviços da vigilância epidemiológica que 
atuam com doenças virais, conforme especificações, quantidades constantes no Termo de Referência”; 
Abertura: 01/09/2020 às 09h (horário de Brasília); Local: Site www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação – CSL, localizado na Av. Professor Carlos 
Cunha, s/n, Jaracaty; CEP: 65.076-820 São Luís/MA;  E-mail: csl@saude.ma.gov.br;Fones: (98) 
31985558 e 31985559.
 

São Luís - MA, 17 de agosto de 2020.
CHRISANE OLIVEIRA BARROS

Pregoeira da CSL/SES.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2020
PROCESSO Nº 90295/2020/SES

Anseio de muitos anos, o alarga-
mento da Avenida Jerônimo de 
Albuquerque vem se tornando 
realidade com o avanço da se-
gunda etapa de trabalhos. A obra 
do governo do Estado está sendo 
executada pela Agência Execu-
tiva Metropolitana (Agem), em 
parceria com a Prefeitura de São 
Luís, por meio das secretarias 
municipais de Obras e Serviços 
Públicos (Semosp) e de Trânsito 
e Transportes (SMTT).
No momento, a segunda etapa 
prossegue com a construção do 
muro de contenção e a ex-
ecução da drenagem profunda 
paralela ao muro e das escadas 
e rampas de acessibilidade. A 
partir da próxima semana, a obra 
prosseguirá com os serviços 
de terraplenagem, assim como 
os de pavimentação e calçada 
que garantirão maior trafegab-
ilidade na área e mais conforto 
aos pedestres. A intervenção na 
etapa totalizará 1.062 metros de 
comprimento e resultará numa 
ampliação de 5 metros na largu-
ra, sendo 3,5m de pista e 1,5m 

de passeio. 
“Isso possibilitará maior fluidez 
no trânsito e mais segurança para 
motoristas e pedestres”, garante 
o presidente da Agem, Lívio 
Jonas Mendonça Corrêa.

OBRA INTEGRADA
A primeira etapa da intervenção 
na Avenida Jerônimo de Albu-
querque foi concluída e, por si 
só, já possibilita maior fluidez 
no trânsito. Ela compreende a 

ampliação do trecho que vai do 
supermercado Mineirão (antigo 
Makro) até a entrada do condomí-
nio Ipem-Angelim, totalizando 
500 metros. Incluiu terraplan-
agem, pavimentação asfáltica e 
drenagem, construção do canteiro 
central, calçadas (passeio público) 
e meio-fio com sarjeta e talude 
e 10 metros de largura, sendo 
6 metros de pista e 4 metros de 
passeio público.
A terceira etapa, por sua vez, 
finalizará o conjunto de inter-
venções com a substituição da 
rotatória da Cohab por um sistema 
de alças semelhantes às que já 
existem na região entre a entrada 
do bairro Bequimão e o Elevado 
da Cohama. Isso criará um eixo 
contínuo entre a Avenida Jerôni-
mo de Albuquerque e a Avenida 
Casemiro Junior que auxiliará 
na fluidez do trânsito e evitará os 
frequentes engarrafamentos nessa 
região. 
“O objetivo é evitar os conges-
tionamentos diários que, atual-
mente, ocorrem em toda aquela 
área”, esclareceu Lívio Corrêa.

Alargamento da Avenida Jerônimo de 
Albuquerque prossegue em segunda etapa
Avenida é um dos pontos-chave na mobilidade urbana de São Luís e a segunda etapa, que 
acontece em três frentes, foca na trafegabilidade de veículos e pedestres
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Presidente da Agem, Lívio Corrêa, em vistoria à obra

Muitos brasileiros sentiram 
os impactos no seu orçamento 
familiar, devido às consequên-
cias do novo coronavírus, e são 
fundamentais orientações para 
lidar melhor com esses resulta-
dos negativos na vida financeira 
e superar este momento de crise. 
Risco de perder emprego ou 
parte da renda foi parte do efeito 
na atividade econômica, segundo 
estudo realizado por um grupo 
de pesquisadores da Univer-
sidade de São Paulo, ou até 
mesmo, perda total do salário, 
chegando a 23% dos pesquisa-
dos, no levantamento recente 
da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).
IDENTIFICAR
DÍVIDAS
O primeiro passo para sair do 
endividamento é tomar consciên-
cia do valor total do débito, com 
multas e juros, para identificar 
por qual delas pode começar a 
pagar, quando oportuno, e tentar 
negociar e ir eliminando os que 
têm juros mais altos, como cartão 
de credito e cheque especial. 
Essas foram as recomendações 
iniciais da educadorafinancei-
ra–credenciadapela Associação 
Brasileira de Educadores 
Financeiros-ABEFIN–palestrante 
e contadora, Núbia Sousa, 
conselheira fiscal da Associação 
Comercial do Maranhão e que 
atuacomoconsultorafinanceirape-
loSebrae. 

MUDANÇA 
COMPORTAMENTAL 
O desemprego, redução da 
renda ou mesmo perda de fontes 
geradoras do sustento, a partir 
das consequências da pandem-
ia da Covid 19, apontam para 
a necessidade da mudança de 
comportamento para que ocorra 
um planejamento financeiro, com 
previsão de uma reserva mínima 
em momentos de necessidade, de 
acordo com a educadora finan-
ceira. Outro ponto crucial para a 
saúde financeira do indivíduo é 

adotar comportamento saudáveis 
de hábitos financeiros – sem 
perder qualidade de vida, com 
privações ou endividamento. 
“Isso pode ser evitado, se a 
pessoa buscar informações e 
orientações de como melhor 
conduzir suas finanças, envol-
vendo propósitos e objetivos 
que os motive. O seu resultado 
tem uma tendência direta com 
o equilíbrio das finanças, pois 
nessa relação com números, todo 
comportamento mal aplicado 
poderá, sem dúvidas, compro-

meter o orçamento”, alertou a 
especialista que irá realizarcurso 
online de finanças pessoais, nos 
dias,25 e 27 de Agosto, e 1o e 3 
de setembro.
Com a consultoriafinanceira, 
aempresáriaSabrina Costamu-
douseucomportamento e passou 
a organizar-se financeiramente. 
“Finalmente, consegui fazer 
meu planejamento, inclusive já 
poupando para começara investir. 
Algo que nunca era possível, 
devido à minha desorganização 
financeira”, revelou.
Já Fabiano Lima, autônomo, 
conseguia pagar suas contas, 
mas nunca sobrava, quandore-
solveuprocurarajuda. “Emuma 
situação de emergência, como 
houve recentemente, quase pas-
sei necessidade e isso me deixou 
assustado. Por isso, resolvi 
entender e buscar me organizar 
melhor quantoao dinheiro.
Aprendi que orçamento sempre 
podemos ajustar um pouco mais, 
e em alguns momentos, mudar o 
estilo de vida e abrir mão, tempo-
rariamentede algumas coisas em 
razão de outras”, frisou.
A partir de hábitos saudáveis 
financeiros, com auxílio de 
ferramentas de controle - alguns 
dos temas a serem tratados na 
capacitação –oumesmoobtenção 
de novasfontes de renda - é pos-
sível chegar ao ponto de realizar 
investimentos, depois de alcançar 
saldo positivo no seu orçamento. 

Organize suas finanças com mudança 
comportamental e planejamento financeiro 
Especialista destaca que “todo comportamento mal aplicado poderá, sem dúvidas, 
comprometer o orçamento”

Educadora financeira, Núbia Sousa, destacou a importância de obter 
conhecimentos sobre finanças pessoais para não precisar perder 
qualidade de vida por privações

O Ministério Público do Ma-
ranhão emitiu Recomendação, 
nessa terça-feira, 18, para que 
os municípios de Coelho Neto, 
Duque Bacelar e Afonso Cunha 
adotem providências adminis-
trativas a fim de evitar qualquer 
aglomeração de pessoas em local 
público ou privado, durante a re-
alização de eventos, como shows, 
congressos, reuniões, passeatas, 
desfiles, torneios, jogos, festas 
em casas noturnas e similares.
As medidas, que devem ser efeti-

vadas pelos gestores municipais 
com o apoio do Comando da 
Polícia Militar, objetivam dar 
cumprimento às determinações 
sanitárias dispostas no Decreto 
Estadual nº 35.831, de 20 de 
maio de 2020, contribuindo para 
prevenção da Covid-19.
A Recomendação foi assinada 
pelo promotor de justiça Gustavo 
de Oliveira Bueno, titular da 1ª 
Promotoria de Justiça de Coelho 
Neto, que tem os municípios de 
Duque Bacelar e Afonso Cunha 

como termos judiciários.
Ao comando local da Polícia 
Militar, foi expressamente 
recomendado “que atue, de forma 
enérgica, no sentido de evitar/
coibir eventos com aglomeração 
de pessoas e/ou de natureza crim-
inosa (a exemplo do crime de 
poluição sonora, estabelecido no 
art. 54, da Lei nº 9.605/98), nos 
termos do Decreto Estadual no 
35.831, de 20 de maio de 2020”.
O Ministério Público fixou o 
prazo de 48 horas, a partir do 

recebimento da Recomendação, 
para que os destinatários se man-
ifestem acerca das medidas que 
devem ser adotadas.
 Foi ainda observado pelo 
promotor de justiça que a 
Recomendação não esgota a 
atuação do MPMA sobre o tema, 
não excluindo futuras manifes-
tações ou outras iniciativas com 
relação ao tema, inclusive medi-
das judiciais cabíveis nos casos 
de omissão.

Coelho Neto

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

AIDÊ ROCHA

Dois homens morreram, no fim 
da manhã dessa terça-feira (18), 
durante confronto com policiais 
militares, na cidade de São Mateus. 
Segundo informações da Polícia 
Militar, eles seriam integrantes 
de uma quadrilha que planejava 
realizar assaltos a bancos na região.
A dupla foi identificada como 
Danielmo Renaelson Pereira da 
silva, o “Tustão”; e Jorge Luís de 
Sousa Oliveira, de 24 anos. Ambos 
seriam naturais da cidade de Caxias; 
e, conforme a PM, eram de alta 
periculosidade e tinham diversas 
passagens pela polícia.  
De acordo com informações 
repassadas à Polícia Militar, o 
grupo, composto por pelo menos 
cinco pessoas, estava escondido 
na cidade. Após alguns dias 
de investigações e diligências, 
os policiais do 23º Batalhão 
localizaram o esconderijo, na Rua 

Benu Lago, em um apartamento no 
centro de São Mateus. 

Ainda conforme a PM, quando 
chegaram ao local, os militares 

deram voz de prisão aos suspeitos, 
que efetuaram disparos contra a 
guarnição. Os policiais reagiram 
conseguindo atingir Danielmo 
e Jorge. Uma terceira pessoa 
conseguiu fugir pelos fundos, e 
ainda não foi localizada. A mulher, 
que teria alugado o imóvel, já foi 
identificada. 
Os dois baleados foram socorridos 
pelos próprios PMs e levados ao 
hospital da cidade, mas morreram 
minutos depois. 
Com os suspeitos, foram 
encontrados dois revólveres calibre 
38, sendo um com numeração 
suprimida; oito munições calibre 38, 
uma motocicleta Honda Titan, placa 
PSX-8937, roubada ou furtada; 
sete cartões magnéticos, e vários 
documentos de identificação e 
roupas. Um caderno com mapas dos 
levantamentos feitos pela quadrilha 
e anotações contendo números 
de telefones de outros envolvidos 
também foi apreendido. 

São Mateus 

Dupla que planejava assaltos a bancos 
morre em confronto com a Polícia Militar
Bando estava escondido em apartamento no centro da sede do município e reagiu 
com tiros contra os militares

Dupla de assaltantes que trocou tiros com policiais militares foi 
baleada e não resistiu

Uma operação das polícias Civil 
e Militar prendeu, na cidade de 
Timon, na segunda-feira (17), dois 
integrantes da facção criminosa 
Primeiro Comando da Capital (PCC). 
Durante a ação policial, um homem 
conhecido como “Playboy”, foragido 
do sistema penitenciário do Piauí, e 
também membro da facção, morreu 
durante troca de tiros. 
De acordo com informações da 
polícia, o trio já estava sendo 
investigado há dias por equipes 
do 11° Batalhão de Polícia Militar 
(11º BPM) e do Grupo de Pronto 
Emprego (GPE), da 18ª Delegacia 
Regional de Polícia Civil de Timon. 
No momento da operação, no bairro 
da Vila Isabel, “Playboy” sacou uma 
das armas e acabou alvejado. Ele 
morreu no local. 
Em posse dos três, foram encontrados 
uma pistola 765,  duas pistolas 380, 

um revólver calibre 38, munições de 
calibre 380, 38 e 12, 660 trouxinhas 
de maconha prensadas, 37 tabletes 
grandes de maconha, um quilo de 
maconha prensada, 377 gramas de 
sementes de maconha, 37 pedras de 
crack, 222 pinos contendo cocaína, 
325 gramas de cocaína, três sacolas 
com centenas de pinos vazios, além 
de dois rádios comunicadores, 
telefones celulares, balanças de 
precisão e dinheiro em espécie. 
Os dois presos, que não tiveram os 
nomes divulgados, foram autuados 
na Central de Flagrantes de Timon 
por tráfico de drogas, associação 
para o tráfico e porte ilegal de arma 
de fogo. Após os procedimentos 
necessários, ambos foram 
encaminhados à Unidade Prisional 
de Ressocialização da cidade, onde 
ficarão à disposição da Justiça.  (AIDÊ 
ROCHA)

Operação prende membros do PCC e 
apreende drogas e armamentos em Timon
Um dos suspeitos foi baleado e morreu durante a abordagem dos policiais, ao puxar uma arma

Armas, munições e drogas apreendidas com suspeitos presos em 
Timon

O ex-prefeito de Nova Colinas, 
Raimundo Nonato Rego Ribeiro, 
conhecido como “Negão’, morreu, 
após ser atingido por bloquetes 
que estavam em uma caçamba. O 
acidente ocorreu na segunda-feira 
(17), no município de Riachão. 
De acordo com testemunhas, 
a vítima acompanhava o 
descarregamento da carga para 
calçamento de uma rua, quando 
o veículo tombou.  O corpo de 

“Negão” ficou totalmente coberto 
pelos bloquetes. 
Após o acidente, algumas pessoas 
ainda tentaram retirar os bloquetes 
que soterraram o ex-gestor, 
mas ele não resistiu aos graves 
ferimentos. 
Raimundo Nonato tinha 61 anos, 
era casado e natural da cidade de 
Mirador. O velório e o enterro 
ocorreram nessa terça-feira (18), 
em Nova Colinas. (AR) 

Caçamba tomba e ex-prefeito morre 
atingido por bloquetes em Riachão

O ex-prefeito foi soterrado pela carga de bloquetes e não resistiu aos 
ferimentos 

Nessa terça-feira (18), a 
Polícia Civil, por meio da 
Superintendência de Homicídios 
e Proteção à Pessoa (SHPP), 
cumpriu dois mandados de prisão 
preventiva e temporária contra 
um suspeito de dois homicídios, 
ocorridos em São Luís, no ano 
passado. O homem, que não teve 
o nome divulgado, é considerado 

de alta periculosidade pela 
polícia. 
O primeiro crime ocorreu na 
manhã do dia 13 de junho de 
2019 e teve como vítima o 
monitor da Fundação da Criança 
e do Adolescente (Funac), Marcos 
Pablo de Souza Penha. Ele foi 
morto próximo de seu local de 
trabalho, no Centro de São Luís. 

De acordo com informações da 
Polícia Civil, o suspeito planejou 
o assassinato do monitor quando 
ainda era interno da unidade Sítio 
Nova Vida. Após ser colocado 
em liberdade, executou a ação 
criminosa matando a vítima com 
vários disparos de arma de fogo. 
Já o segundo caso foi registrado 
dia 16 de agosto, no bairro do 
Tibiri. Conforme a SHPP, o 
homem teria envolvimento na 
morte de um funcionário da 
empresa Empela, identificado 

como Ronald dos Santos 
Sanches. 
Na companhia de mais três 
pessoas, ele entrou na empresa, 
rendeu os empregados e executou 
a vítima. O crime teria sido 
motivado por disputas entre 
facções. 
Os mandados foram cumpridos 
na cidade de Apicum Açu, onde o 
suspeito já havia sido preso, após 
em companhia de outras pessoas, 
assaltar um caminhão de uma 
empresa transportadora. (AR) 

Cumpridos mandados de prisão contra 
suspeito de homicídios em São Luís
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Maia diz que ‘não faz nenhum sentido’ 
Defesa ter mais verba que Educação no 
Orçamento da União

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse 
nesta terça-feira (18) que “não faz nenhum sentido, nem do ponto de 
vista político” que o presidente da República, Jair Bolsonaro, envie uma 
proposta orçamentária para 2021 com mais recursos para o Ministério 
da Defesa do que para o da Educação.
O projeto para o Orçamento da União do ano que vem, que ainda está 
em elaboração, prevê reservar R$ 5,8 bilhões a mais para despesas com 
militares do que com a educação, conforme revelou reportagem do 
jornal “O Estado de S.Paulo”.
A proposta com a previsão de receitas e despesas para cada ministério 
tem de ser enviada até o fim de agosto ao Congresso.
“O governo ainda não encaminhou a proposta. É claro que os recursos 
para Educação serão maiores do que os recursos para a Defesa. Isso 
é óbvio. Não tenho dúvida. Imagina se o presidente da República vai 
assinar uma proposta onde os recursos da Defesa sejam maiores do que 
os recursos para a Educação? Não faz nenhum sentido, nem do ponto de 
vista político. Para mim, não faz sentido”, disse Maia.
Questionado se acredita que o Congresso rejeitará a proposta 
orçamentária caso venha a ser enviada dessa forma, Maia afirmou que 
não iria discutir em cima do que chamou de “especulação”. Mas repetiu 
que acredita que o presidente não enviará uma proposta nesses termos.
“Como é especulação, eu não quero ficar discutindo especulação. Eu 
acredito que o presidente da República, por óbvio, não vai encaminhar 
uma proposta onde você tenha mais recursos para a Defesa e menos para 
a Educação. É a minha opinião. Eu vou esperar a proposta do governo 
para que a gente discuta baseado em dados e não em especulações, que 
às vezes a gente fica discutindo o que não existe ou não vai existir”, 
disse.

Auxílio emergencial: líderes partidários 
defendem mais uma parcela de R$ 600 e 
duas de R$ 300

O governo deve definir 
até sexta-feira a proposta 
de prorrogação do auxílio 
emergencial. A equipe 
econômica insiste em reduzir 
o valor, hoje em R$ 600, e 
debate estender as parcelas até 
o fim do ano, enquanto constrói 
uma transição para o programa 
Renda Brasil, a ser criado. 
Líderes partidários defendem 
que sejam determinadas mais 
uma parcela de R$ 600 e duas 
de R$ 300. Manter as parcelas 
em R$ 600 “não é sustentável”, 
afirmou o secretário-executivo 
do Ministério da Economia, 
Marcelo Guaranys. Segundo 

o Tesouro Nacional, já foram 
desembolsados R$ 182,87 
bilhões com o programa. O 
gasto total previsto é de R$ 
254,4 bilhões.
O auxílio emergencial foi 
praticamente a única renda da 
população mais pobre do país, 
segundo levantamento da FGV. 
Entre os mais de 21 milhões de 
brasileiros neste grupo, a renda 
domiciliar com o benefício foi 
de R$ 271,93. Sem a ajuda do 
governo, a quantia cairia para 
R$ 7,15 por pessoa.
A Caixa Econômica Federal deu 
início ao pagamento da quinta 
parcela do benefício.

Com aval do presidente Bolsonaro, 
governo amplia em R$ 2,2 bilhões 
estimativa de orçamento para a Defesa

O presidente Jair Bolsonaro deu aval a um aumento de R$ 2,2 bilhões 
no orçamento do Ministério da Defesa em 2021. Com o acréscimo, a 
pasta deverá contar com R$ 110,1 bilhões, o que amplia a diferença para 
a estimativa do Ministério da Educação. Nesta terça-feira, reportagem 
do GLOBO mostrou que, pela primeira vez, a Defesa terá mais verbas 
que o MEC.
A Defesa solicitou ao Ministério da Economia, em 11 de agosto, o 
aumento de R$ 752 milhões em sua previsão orçamentária. Porém, após 
consulta a Bolsonaro, ficou decidido que a ampliação seria maior. O 
governo pode alterar os valores até o envio da proposta orçamentária ao 
Congresso, até o fim de agosto.

Brasil terá vacina
belga contra covid

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) autorizou o 
quarto estudo clínico para uma 
vacina contra o novo coronavírus 
no país. O imunizante está sendo 
desenvolvido pela farmacêutica 
belga Janssen-Cilag, do grupo 
Johnson & Johnson. A previsão 
é de que a fase 3, com aplicação 
de doses em humanos, comece 
em setembro, com sete mil 
voluntários.

A Rússia divulgou imagens 
do processo de produção do 
primeiro lote da vacina Sputnik 
V, a primeira registrada pelo país 
contra a Covid-19. Os estudos 
clínicos, no entanto, ainda 
não foram divulgados, o que 
motiva críticas e o ceticismo de 
especialistas. O governo russo 
espera lançar o imunizante até o 
fim do mês.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



Câmara aprova MP que reduz exigência de documentação 
para empréstimos em bancos públicos

Cidade Página. 6

Governo do Maranhão conclui 
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da Região Metropolitana de São Luís
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Fifa faz mudanças nos 
calendários de seleções e cria 

nova data temporária

Nacional Página. 2

Proposta aumenta 
penas para coibir 

desmatamento ilegal

Geral Página. 5

Parte dos trabalhadores dos Correios 
faz greve por tempo indeterminadoGoverno e LATAM debatem sobre adaptações 

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

Política Página. 3

Geral Página.5

Maranhenses relatam mudança de rotina no
esporte pelo mundo por conta do coronavírus

Página. 7

SESI-MA oferece ao governo unidades 
móveis para uso na vacinação e ações 

contra o COVID-19
Página. 8

FIEMA apresenta propostas ao governo estadual 
para atenuar a crise decorrente do coronavírus

Página. 5

Governo do MA realiza ações de 
prevenção no sistema prisional

Cidade Página. 6

Eleições 2020: começou nesta 
terça-feira (18) prazo para 

nomeação de mesários
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O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória 958/20, que dispensa os bancos públicos de exigir dos clientes 
(empresas e pessoas físicas) uma série de documentos fiscais na hora da contratar ou renegociar empréstimos.Pag. 2

Política Página. 3

Sindicato de Trabalhadores Rurais de SL firma 
compromisso com a pré-candidatura de Duarte Jr

0304050709
1013161718
1921222324

17/06/2020

Governo e LATAM debatem sobre adaptações 
na malha aérea durante pandemia do Covid-19

98860-0388
Lotofácil

01 05 08 10 11
12 13 15 17 18
21 22 23 24 25

22/3/2020
04:17   1.1

10:09   5.6
16:53   1.0
23:06   5.1

Dólar comercial  R$4,7424
Dólar turismo R$ 4,60
Dólar ptax R$ 5,4198
Euro comercial R$ 0,00
Euro turismoR$ 5,43

31°
26º
chuva 59%
0.0 mm

Períodos Chuva

Ano 35 | Edição 11.1088 22 e 23/3/2020 | Domingo e SegunDA - FeirA | São LuíS - mA r$ 2,00

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

Política Página. 3

Geral Página.5

Maranhenses relatam mudança de rotina no
esporte pelo mundo por conta do coronavírus

Página. 7

SESI-MA oferece ao governo unidades 
móveis para uso na vacinação e ações 

contra o COVID-19
Página. 8

FIEMA apresenta propostas ao governo estadual 
para atenuar a crise decorrente do coronavírus

Página. 5

Governo do MA realiza ações de 
prevenção no sistema prisional

Cidade Página. 6

Dólar comercial R$ 5,4840
Dólar turismo       R$ 5,7455

Euro comercial     R$ 6,51
Euro turismo        R$ 6.8494

19/8/2020
01 02 04 07 08
10 11 14 16 19
20 21 23 24 25

7



MPMA discute campanha para
reativação de faixas de pedestres
O Ministério Público do Maranhão discutiu, nesta terça-feira, 

18, com o Departamento de Educação no Trânsito, a realização 

de uma campanha para reativação de faixas de pedestres. A 

iniciativa é da 9ª Promotoria de Justiça Especializada na Infância, 

Juventude e Educação de Imperatriz, cujo titular é o promotor 

Domingos Eduardo da Silva.

A ideia é promover o uso da faixa de pedestres e o respeito que 

os motoristas devem ter pela sinalização. A ação deve fazer 

parte da campanha da Semana Nacional do Trânsito, que ocorre 

anualmente entre 18 e 25 de setembro, sendo o dia 25 a data 

em que se comemora o Dia Nacional do Trânsito.

Além da Semana Nacional do Trânsito em Imperatriz, foram 

discutidas algumas ações preventivas e punitivas, tais como 

transporte inadequado de crianças em motos e carros e 

condutores que param em filas duplas na frente das escolas 

em ruas da cidade.

Como incentivo à campanha de educação e ao uso da faixa de 

pedestres, o promotor de justiça Domingos Eduardo sugeriu 

a realização de um concurso de fotografia a respeito do tema, 

voltado para o público infanto-juvenil.

“A reunião foi muito proveitosa porque discutimos muitos 

assuntos, principalmente sobre a possibilidade de fazer uma 

campanha específica para setembro, aproveitando a Semana 

Nacional de Trânsito, de recuperar e criar novas faixas de 

pedestres em toda a cidade”, destaca o promotor de justiça 

Domingos Eduardo.

Dados

De acordo com a Organização Pan Americana de Saúde, cerca 

de 1,35 milhão de pessoas morre a cada ano em decorrência de 

acidentes no trânsito. Os gastos relativos aos acidentes custam, 

à maioria dos países, cerca de 3% de seu produto interno bruto 

(PIB). Mais da metade de todas as mortes no trânsito ocorre entre 

usuários vulneráveis das vias: pedestres, ciclistas e motociclistas.

As lesões ocasionadas devido a acidentes de trânsito são a 

principal causa de morte entre crianças e jovens de 5 a 29 anos. 

A cada ano, a vida de aproximadamente 1,35 milhão de pessoas 

é interrompida devido a um acidente. Entre 20 e 50 milhões 

de pessoas sofrem lesões não fatais, no entanto, muitas delas 

deixam sequelas.
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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.

Começa nesta segunda-feira (23), 
vacinação de grupos alvos contra gripe

O Ministério da Saúde inicia 
na segunda-feira (23/3) a Campa-
nha Nacional de Vacinação contra 
a Gripe. Nesta primeira etapa, os 
públicos prioritários são idosos 
e trabalhadores da saúde. Serão 
realizadas mais duas etapas em 
datas e para públicos diferentes, 
alcançando cerca de 67,6 milhões 
de pessoas em todo o país. A 
meta é vacinar, pelo menos, 90% 
de cada um desses grupos, até o 
dia 22 de maio. Para isso, foram 
adquiridas 75 milhões de doses 
da vacina, que já estão sendo 
enviadas aos estados. O dia “D” 
de mobilização nacional para a 
vacinação acontece no dia 9 de 
maio (sábado). Nesta data, os 
41 mil postos de saúde ficarão 
abertos para atender todos os 
grupos prioritários.

Neste ano, o Ministério da 
Saúde mudou o início da cam-
panha, de abril para março, para 
proteger de forma antecipada 

O diretor regional  do 
SESI e presidente da FIEMA, 
Edilson Baldez das Neves, 
remeteu ofício ao governa-
dor do Estado do Maranhão, 
Flávio Dino, no último dia 
18, colocando à disposição 
do Estado toda a estrutura 
física do Serviço Social da 
Indústria no Maranhão, o 
que inclui unidades móveis 
e rede física, para ações de 
conscientização ao COVID-19 
e para utilização nas campa-
nhas volantes de vacinação 
do público de risco para o 

H1N1. A iniciativa, que priori-
za o atendimento à indústria, 
também coloca a capacidade 
sobressalente das unidades 
à disposição da Secretaria 
Estadual de Saúde para os 
demais atendimentos focais, 
e reforça o engajamento da 
Federação das Indústrias do 
Estado do Maranhão, entidade 
representativa da indústria 
maranhense, quanto aos es-
forços demandados pela SES 
no enfrentamento do avanço 
do vírus H1N1, bem como 
às medidas de prevenção e 

os públicos prioritários contra 
os vírus mais comuns da gripe. A 
vacina contra influenza não tem 
eficácia contra o coronavírus, 
porém, neste momento, irá auxi-
liar os profissionais de saúde na 
exclusão do diagnóstico para co-
ronavírus, já que os sintomas são 
parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir 

a procura por serviços de saúde. 
Estudos e dados apontam que 
casos mais graves de infecção por 
coronavírus têm sido registrados 
em pessoas acima de 60 anos, 
grupo que corresponde a 20,8 
milhões de pessoas no Brasil. Por 
isso, a primeira etapa da campa-
nha contempla esse público.

A etapa seguinte da cam-
panha terá início no dia 16 de 
abril com objetivo de vacinar 
doentes crônicos, professores 
(rede pública e privada) e profis-
sionais das forças de segurança 
e salvamento. A última fase, que 
começa no dia 9 de maio, prioriza-
rá crianças de 6 meses a menores 
de 6 anos, pessoas com 55 a 59 
anos, gestantes, puérperas (até 
45 dias após o parto), pessoas 
com deficiência, povos indígenas, 
funcionários do sistema prisional, 
adolescentes e jovens de 12 a 
21 anos sob medidas socioedu-
cativas e população privada de 
liberdade.

Para viabilizar a campanha, 
o Ministério da Saúde investiu 
R$ 1 bilhão na aquisição de 75 
milhões de doses da vacina. Até 
o momento, a pasta enviou aos 
estados 15 milhões de doses e 
mais 4 milhões serão distribuídas 
até o final de março. 

CONTRA H1N1

SESI-MA oferece ao governo unidades móveis 
para uso na vacinação e ações contra o COVID-19

conscientização relacionadas 
ao coronavírus. 

“Entendemos que esse 
momento dificulta a reali-
zação dos atendimentos à 
população, ocasionado pela 
falta de unidades físicas em 
algumas cidades, e é por isso 
que colocamos à disposição 
do Estado nossa rede física e 
as unidades móveis do SESI”, 
ressaltou Baldez. 

No documento, consta 
que o SESI-MA irá custear as 
despesas com profissionais, 
transporte e insumos relativos 

às unidades móveis, cabendo 
ao órgão estadual de saúde 
apenas a disponibilização das 
doses de vacina a serem utili-
zadas nas campanhas.

“O SESI, assim como todas 
as entidades do Sistema Indús-
tria no Maranhão, coloca-se à 
disposição do Poder Público 
nos momentos críticos que 
ensejam esforços para garantir 
a saúde da sociedade, bem 
como sempre mantém postu-
ra colaborativa para assegurar 
a superação do atual cenário 
da saúde pública”, destacou.

Onyx Lorenzoni anuncia 
inclusão de 1,2 mi de pessoas 
no Bolsa Família
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, assinou  portaria 
que estabelece medidas emergenciais para o Bolsa Família 
por causa da Covid-19.
Entre as medidas está a suspensão, pelo prazo de 120 dias, 
de bloqueios, suspensão e cancelamentos de benefícios e da 
averiguação e revisão cadastral.
Sefaz orienta contribuintes a realizarem serviços pela internet 
e informa novos canais para atendimento
Os contribuintes dos tributos estaduais podem realizar 
diversos serviços pelo portal da Secretaria de Fazenda sem 
necessidade de deslocamento às agências de atendimento.
Em relação às unidades de atendimento, os serviços abaixo 
relacionados podem ser atendidos, por meio eletrônico, 
disponíveis no site da SEFAZ:

- Emissão de certidões negativas;
- Contestação de Intimações Fiscais – INFISCs para contribuintes 
que possuem DTE;
- Emissão de DARE;
- Contestação da malha 100%;
- Consulta de débitos do IPVA;
- Parcelamento IPVA;
- Solicitação de isenção de ICMS e IPVA para taxista e 
deficientes físicos;
- Preenchimento de Declarações do ITCD;
- Emissão de nota fiscal avulsa;
- Emissão de ofício de liberação de Termo de Verificação e 
Infração Fiscal- TVI;
- Consulta de débitos protestados em cartório;
- Todos os serviços disponíveis por meio do SEFAZNET.

Já por meio de correio eletrônico (e-mail)agcensaoluis@sefaz.
ma.gov.bracompanhados dos documentos digitalizados, 
poderão ser realizados os seguintes serviços:

- Parcelamento de ICMS e ITCD;
- Impugnações, Recursos e Revisões de Ofícios de créditos 
tributários lançados;
- Informações sobre malhas fiscais;
- Outros serviços não relacionados nas alíneas anteriores.

Com relação aos serviços relacionados com a fiscalização de 
mercadorias em trânsito, não disponibilizados no site da SEFAZ, 
as solicitações devem ser acompanhadas de documentos 
digitalizados e encaminhadas ao e-mailcegaf.transito@sefaz.
ma.gov.brpara os seguintes atendimentos:

- Contestação de TVI;
- Solicitação de reativação de empresa em decorrência de 
restrição cadastral imposta por ações da área de mercadorias 
em trânsito;
- Cancelamento de documentos fiscais eletrônicos
- Outros serviços relacionados com as ações da CEGAF/
TRÂNSITO.
A orientação é que os contribuintes evitem se deslocar até 
as agências de atendimento, como uma medida preventiva 
contra a disseminação do Coronavírus. Pensando nisso, a Sefaz 
também disponibilizou contatos de whatsapp e e-mails, por 
serviços mais demandados.

Câmara aprova MP que reduz exigência de 
documentação para empréstimos em bancos
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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.

Começa nesta segunda-feira (23), 
vacinação de grupos alvos contra gripe

O Ministério da Saúde inicia 
na segunda-feira (23/3) a Campa-
nha Nacional de Vacinação contra 
a Gripe. Nesta primeira etapa, os 
públicos prioritários são idosos 
e trabalhadores da saúde. Serão 
realizadas mais duas etapas em 
datas e para públicos diferentes, 
alcançando cerca de 67,6 milhões 
de pessoas em todo o país. A 
meta é vacinar, pelo menos, 90% 
de cada um desses grupos, até o 
dia 22 de maio. Para isso, foram 
adquiridas 75 milhões de doses 
da vacina, que já estão sendo 
enviadas aos estados. O dia “D” 
de mobilização nacional para a 
vacinação acontece no dia 9 de 
maio (sábado). Nesta data, os 
41 mil postos de saúde ficarão 
abertos para atender todos os 
grupos prioritários.

Neste ano, o Ministério da 
Saúde mudou o início da cam-
panha, de abril para março, para 
proteger de forma antecipada 

O diretor regional  do 
SESI e presidente da FIEMA, 
Edilson Baldez das Neves, 
remeteu ofício ao governa-
dor do Estado do Maranhão, 
Flávio Dino, no último dia 
18, colocando à disposição 
do Estado toda a estrutura 
física do Serviço Social da 
Indústria no Maranhão, o 
que inclui unidades móveis 
e rede física, para ações de 
conscientização ao COVID-19 
e para utilização nas campa-
nhas volantes de vacinação 
do público de risco para o 

H1N1. A iniciativa, que priori-
za o atendimento à indústria, 
também coloca a capacidade 
sobressalente das unidades 
à disposição da Secretaria 
Estadual de Saúde para os 
demais atendimentos focais, 
e reforça o engajamento da 
Federação das Indústrias do 
Estado do Maranhão, entidade 
representativa da indústria 
maranhense, quanto aos es-
forços demandados pela SES 
no enfrentamento do avanço 
do vírus H1N1, bem como 
às medidas de prevenção e 

os públicos prioritários contra 
os vírus mais comuns da gripe. A 
vacina contra influenza não tem 
eficácia contra o coronavírus, 
porém, neste momento, irá auxi-
liar os profissionais de saúde na 
exclusão do diagnóstico para co-
ronavírus, já que os sintomas são 
parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir 

a procura por serviços de saúde. 
Estudos e dados apontam que 
casos mais graves de infecção por 
coronavírus têm sido registrados 
em pessoas acima de 60 anos, 
grupo que corresponde a 20,8 
milhões de pessoas no Brasil. Por 
isso, a primeira etapa da campa-
nha contempla esse público.

A etapa seguinte da cam-
panha terá início no dia 16 de 
abril com objetivo de vacinar 
doentes crônicos, professores 
(rede pública e privada) e profis-
sionais das forças de segurança 
e salvamento. A última fase, que 
começa no dia 9 de maio, prioriza-
rá crianças de 6 meses a menores 
de 6 anos, pessoas com 55 a 59 
anos, gestantes, puérperas (até 
45 dias após o parto), pessoas 
com deficiência, povos indígenas, 
funcionários do sistema prisional, 
adolescentes e jovens de 12 a 
21 anos sob medidas socioedu-
cativas e população privada de 
liberdade.

Para viabilizar a campanha, 
o Ministério da Saúde investiu 
R$ 1 bilhão na aquisição de 75 
milhões de doses da vacina. Até 
o momento, a pasta enviou aos 
estados 15 milhões de doses e 
mais 4 milhões serão distribuídas 
até o final de março. 

CONTRA H1N1

SESI-MA oferece ao governo unidades móveis 
para uso na vacinação e ações contra o COVID-19

conscientização relacionadas 
ao coronavírus. 

“Entendemos que esse 
momento dificulta a reali-
zação dos atendimentos à 
população, ocasionado pela 
falta de unidades físicas em 
algumas cidades, e é por isso 
que colocamos à disposição 
do Estado nossa rede física e 
as unidades móveis do SESI”, 
ressaltou Baldez. 

No documento, consta 
que o SESI-MA irá custear as 
despesas com profissionais, 
transporte e insumos relativos 

às unidades móveis, cabendo 
ao órgão estadual de saúde 
apenas a disponibilização das 
doses de vacina a serem utili-
zadas nas campanhas.

“O SESI, assim como todas 
as entidades do Sistema Indús-
tria no Maranhão, coloca-se à 
disposição do Poder Público 
nos momentos críticos que 
ensejam esforços para garantir 
a saúde da sociedade, bem 
como sempre mantém postu-
ra colaborativa para assegurar 
a superação do atual cenário 
da saúde pública”, destacou.

Onyx Lorenzoni anuncia 
inclusão de 1,2 mi de pessoas 
no Bolsa Família
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, assinou  portaria 
que estabelece medidas emergenciais para o Bolsa Família 
por causa da Covid-19.
Entre as medidas está a suspensão, pelo prazo de 120 dias, 
de bloqueios, suspensão e cancelamentos de benefícios e da 
averiguação e revisão cadastral.
Sefaz orienta contribuintes a realizarem serviços pela internet 
e informa novos canais para atendimento
Os contribuintes dos tributos estaduais podem realizar 
diversos serviços pelo portal da Secretaria de Fazenda sem 
necessidade de deslocamento às agências de atendimento.
Em relação às unidades de atendimento, os serviços abaixo 
relacionados podem ser atendidos, por meio eletrônico, 
disponíveis no site da SEFAZ:

- Emissão de certidões negativas;
- Contestação de Intimações Fiscais – INFISCs para contribuintes 
que possuem DTE;
- Emissão de DARE;
- Contestação da malha 100%;
- Consulta de débitos do IPVA;
- Parcelamento IPVA;
- Solicitação de isenção de ICMS e IPVA para taxista e 
deficientes físicos;
- Preenchimento de Declarações do ITCD;
- Emissão de nota fiscal avulsa;
- Emissão de ofício de liberação de Termo de Verificação e 
Infração Fiscal- TVI;
- Consulta de débitos protestados em cartório;
- Todos os serviços disponíveis por meio do SEFAZNET.

Já por meio de correio eletrônico (e-mail)agcensaoluis@sefaz.
ma.gov.bracompanhados dos documentos digitalizados, 
poderão ser realizados os seguintes serviços:

- Parcelamento de ICMS e ITCD;
- Impugnações, Recursos e Revisões de Ofícios de créditos 
tributários lançados;
- Informações sobre malhas fiscais;
- Outros serviços não relacionados nas alíneas anteriores.

Com relação aos serviços relacionados com a fiscalização de 
mercadorias em trânsito, não disponibilizados no site da SEFAZ, 
as solicitações devem ser acompanhadas de documentos 
digitalizados e encaminhadas ao e-mailcegaf.transito@sefaz.
ma.gov.brpara os seguintes atendimentos:

- Contestação de TVI;
- Solicitação de reativação de empresa em decorrência de 
restrição cadastral imposta por ações da área de mercadorias 
em trânsito;
- Cancelamento de documentos fiscais eletrônicos
- Outros serviços relacionados com as ações da CEGAF/
TRÂNSITO.
A orientação é que os contribuintes evitem se deslocar até 
as agências de atendimento, como uma medida preventiva 
contra a disseminação do Coronavírus. Pensando nisso, a Sefaz 
também disponibilizou contatos de whatsapp e e-mails, por 
serviços mais demandados.

O Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou a Medida 
Provisória 958/20, que dis-
pensa os bancos públicos de 
exigir dos clientes (empresas 
e pessoas físicas) uma série 
de documentos fiscais na hora 
da contratar ou renegociar 
empréstimos.

Os deputados analisam 
agora os destaques apre-
sentados pelos partidos que 
pretendem mudar pontos do 
parecer do relator, deputado 
Rubens Bueno (Cidadania-PR).

Segundo o texto, a data 
limite dessa dispensa passa 
de 30 de setembro para 31 
de dezembro de 2020 ou até 
quando durar o estado de ca-
lamidade pública decorrente 
da Covid-19. Micro e pequenas 
empresas contarão com prazo 
estendido de mais 180 dias 
além deste.

Dívidas rurais
Pouco antes, o vice-presi-

dente da Câmara, deputado 
Marcos Pereira (Republicanos-
-SP), considerou três artigos 
como matéria estranha ao 
tema da MP.

Assim, foram retiradas do 
texto a reabertura de prazo 
para quitação de dívidas rurais 

perante a União; a suspensão 
do pagamento de parcelas do 
Programa de Regularização 
Tributária Rural (PRR), criado 
pela Lei 13.606/18; e a suspen-
são de parcelas do Programa 
Nacional de Crédito Fundiá-
rio (PNCF) – Terra Brasil e do 

Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária (FTRA).

A decisão de Marcos Perei-
ra, que estava no comando da 
sessão do Plenário, foi em res-
posta a questão de ordem do 
deputado Marcel Van Hattem 
(Novo-RS).

FUTEBOL

Odair Hellmann comanda Fluminense 
contra o Bragantino nesta quarta

10 dias de isolamento após 
qualquer resultado positivo, 
mesmo em casos assintomá-
ticos, e também quando a 
contraprova confirma nega-
tivo para a doença. o novo 
coronavírus.

O técnico do Fluminense 
não participou do jogo contra 
o Internacional, disputado no 
último domingo (16), no Mara-
canã e com vitória do Tricolor 
por 2 a 1, de virada. O auxiliar 
Maurício Dulac comandou a 
equipe do banco de reservas. 
Há duas versões diferentes 
sobre quando o teste positivo 
de Odair Hellmann teria sido 
divulgado. De acordo com o 
Fluminense, o clube só soube 

O Fluminense confirmou, 
nesta terça-feira (18), que o 
técnico Odair Hellmann vai 
comandar a equipe na partida 
contra o Bragantino, nesta 
quarta-feira (19), às 19h15min 
(horário de Brasília) no Estádio 
Nabi Abi Chedid. O clube in-
formou que o treinador testou 
negativo para o novo coro-
navírus (covid-19) e poderá 
acompanhar a equipe durante 
os 90 minutos.

No entanto, Odair Hell-
mann só poderá viajar para 
Bragança Paulista na própria 
quarta-feira (19), uma vez 
que ele precisa respeitar o 
protocolo da competição. 
O documento estabelece 

Deputados analisam neste momento os destaques que podem alterar pontos do texto.

do resultado no domingo (16). 
Já a CBF alega que o resultado 
estava disponível desde o 
último dia 13.

No domingo (16), mo-
mentos antes da partida 
contra o Internacional,  a 
assessoria de imprensa do 
Fl u m i n e n s e  e m i t i u  u m a 
nota informando o afas-
tamento do treinador. De 
acordo com a nota, Odair 
Hellmann foi submetido a 
três testes, nos dias 6, 9 e 
13 de agosto. No dia 9 de 
agosto, o técnico fez tanto 
o teste sorológico quanto 
o PCR para estar apto a co-
mandar a equipe contra o 
Palmeiras no último dia 12. O 

teste sorológico deu negativo, 
já o PCR deu positivo.

O Fluminense alega que só 
soube do resultado positivo 
do técnico no domingo (16) 
e que, desde o dia 13, passou 
a ser responsável pelos testes 
para o credenciamento de 
profissionais para partida con-
tra o Internacional. Nos exa-
mes realizados pelo próprio 
Fluminense no dia 13, Odair 
Hellmann testou novamente 
negativo. Em resposta ao site 
Globoesporte.com, a Confe-
deração Brasileira de Futebol 
(CBF) emitiu nota afirmando 
que o resultado positivo do 
treinador foi disponibilizado 
no dia 13.
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Ex-prefeito de Santa Luzia
do Paruá é condenado a
devolver R$ 74 mil
18/08/2020 16h30

O ex-Prefeito de Santa Luzia do Paruá, Nilton Ferraz, foi condenado por ato de improbidade
administrativa.

A sentença é resultado de Ação de Improbidade Administrativa, causando prejuízo ao erário, movida
pelo Ministério Público. O ex-gestor foi condenado a ressarcir o os danos causados ao erário no valor
R$ 74.980,40 mil, referentes às despesas realizadas sem o devido procedimento licitatório.

Foi imposta, também, a pena de suspensão dos direitos políticos do réu durante 05 anos,
condenando-o ao pagamento de multa civil no valor de 10 vezes o valor da remuneração percebida à
época dos fatos, além de proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica da qual seja sócio, pelo
prazo de 05 anos. A sentença tem a assinatura do juiz titular João Paulo de Sousa Oliveira.

A ação relata que, no Inquérito Civil nº 11/2017 – PJSLP que foi instaurado pelo Ministério Público
Estadual a partir de Relatório de Tomadas de Contas do Tribunal de Contas sobre a prestação de
contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB e do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, relativos
ao exercício financeiro de 2007, foi constatada a existência de irregularidades que causaram prejuízo
ao erário.

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/08/ex-prefeito-de-santa-luzia-do-parua-e-condenado-a-devolver-r-74-mil/#respond
http://www.netoferreira.com.br/poder/
http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/08/ex-prefeito-de-santa-luzia-do-parua-e-condenado-a-devolver-r-74-mil/


Sustentou, também, que as irregularidades evidenciadas consistiram na realização de despesas sem
licitação, referente ao FUNDEB e FMAS, bem como a não aplicação de 22.27% dos recursos do
FUNDEB para o primeiro trimestre do exercício seguinte. Por fim, destacou que os atos praticados
pelo requerido configuraram improbidade administrativa que causaram danos ao erário.

Notificado, o requerido reservou-se ao direito de se manifestar acerca do mérito da demanda após a
instrução processual e fazendo protesto genérico de produção de todas as provas em direito
admitidas. No tocante ao mérito, negou a prática de ato de improbidade e alegou a inexistência de
provas concretas a comprovar o alegado e o dano ao erário. A sentença foi fundamenta na Lei nº
8.429/92, perfeitamente aplicável aos Prefeitos e citou sentenças de outros tribunais e instâncias em
casos semelhantes.

“No caso em questão, o rol de irregularidades evidenciadas no procedimento de Tomada de Contas
Anual dos Fundos Municipais (FUNDEB E FMAS), apesar de julgadas regulares, evidenciam o
elemento subjetivo (dolo) consistente na vontade deliberada e consciente de não atender às
determinações legais e resultam na perfeita adequação das condutas aos atos ímprobos previstas na
Lei nº. 8.429/92, acarretando prejuízo ao erário e atentando contra os princípios da Administração
Pública”, observou o magistrado na sentença.



Ex-prefeito de Santa Luzia do Paruá é condenado
por danos ao erário
Publicado em 18 de agosto de 2020 às 21:15 | Comentar

Ex-prefeito Nilton Ferraz

O ex-prefeito de Santa Luzia do Paruá, Nilton Ferraz, foi condenado por ato de improbidade
administrativa, em sentença publicada nesta terça-feira pelo Poder Judiciário, no Diário da Justiça
eletrônico. A sentença é resultado de Ação de Improbidade Administrativa, causando prejuízo ao
erário, movida pelo Ministério Público. O ex-gestor foi condenado a ressarcir o os danos causados ao
erário no valor R$ 74.980,40, referentes às despesas realizadas sem o devido procedimento licitatório.

Foi imposta, também, a pena de suspensão dos direitos políticos do réu durante cinco anos,
condenando-o ao pagamento de multa civil no valor de 10 vezes o valor da remuneração percebida à
época dos fatos, além de proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica da qual seja sócio, pelo
prazo de cinco anos. A sentença tem a assinatura do juiz titular João Paulo de Sousa Oliveira.

A ação relata que, no Inquérito Civil nº 11/2017 – PJSLP que foi instaurado pelo Ministério Público
Estadual a partir de Relatório de Tomadas de Contas do Tribunal de Contas sobre a prestação de
contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB e do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, relativos
ao exercício financeiro de 2007, foi constatada a existência de irregularidades que causaram prejuízo
ao erário.
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Sem licitação – Sustentou, também, que as irregularidades evidenciadas consistiram na realização
de despesas sem licitação, referente ao FUNDEB e FMAS, bem como a não aplicação de 22.27% dos
recursos do FUNDEB para o primeiro trimestre do exercício seguinte. Por fim, destacou que os atos
praticados pelo requerido configuraram improbidade administrativa que causaram danos ao erário.

Notificado, o requerido reservou-se ao direito de se manifestar acerca do mérito da demanda após a
instrução processual e fazendo protesto genérico de produção de todas as provas em direito admitidas.
No tocante ao mérito, negou a prática de ato de improbidade e alegou a inexistência de provas
concretas a comprovar o alegado e o dano ao erário. A sentença foi fundamenta na Lei nº 8.429/92,
perfeitamente aplicável aos Prefeitos e citou sentenças de outros tribunais e instâncias em casos
semelhantes.

“No caso em questão, o rol de irregularidades evidenciadas no procedimento de Tomada de Contas
Anual dos Fundos Municipais (FUNDEB E FMAS), apesar de julgadas regulares, evidenciam o
elemento subjetivo (dolo) consistente na vontade deliberada e consciente de não atender às
determinações legais e resultam na perfeita adequação das condutas aos atos ímprobos previstas na
Lei nº. 8.429/92, acarretando prejuízo ao erário e atentando contra os princípios da Administração
Pública”, observou o magistrado na sentença.



Ex-Prefeito de Santa Luzia do Paruá é condenado por
danos ao erário

 O ex-prefeito de Santa Luzia do Paruá Nilton Ferraz foi condenado por ato de
improbidade administrativa, em sentença publicada, nesta terça-feira (18), pelo Poder
Judiciário, no Diário da Justiça eletrônico. A sentença é resultado de Ação de
Improbidade Administrativa, causando prejuízo ao erário, movida pelo Ministério Público.
O ex-gestor foi condenado a ressarcir os danos causados ao erário no valor de R$
74.980,40, referentes às despesas realizadas sem o devido procedimento licitatório.

Foi imposta, também, a pena de suspensão dos direitos políticos do réu durante cinco
anos, condenando-o ao pagamento de multa civil no valor de 10 vezes o valor da
remuneração percebida à época dos fatos, além de proibição de contratar com o Poder
Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
meio de pessoa jurídica da qual seja sócio, pelo prazo de cinco anos. A sentença tem a
assinatura do juiz titular João Paulo de Sousa Oliveira.

A ação relata que, no Inquérito Civil nº 11/2017 – PJSLP que foi instaurado pelo
Ministério Público Estadual a partir de Relatório de Tomadas de Contas do Tribunal de
Contas sobre a prestação de contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e do Fundo
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Municipal de Assistência Social (Fmas), relativos ao exercício financeiro de 2007, foi
constatada a existência de irregularidades que causaram prejuízo ao erário.

Sem licitação

Sustentou, também, que as irregularidades evidenciadas consistiram na realização de
despesas sem licitação, referente ao Fundeb e Fmas, bem como a não aplicação de
22,27% dos recursos do Fundeb para o primeiro trimestre do exercício seguinte. Por fim,
destacou que os atos praticados pelo requerido configuraram improbidade administrativa
que causaram danos ao erário. 

Notificado, o requerido reservou-se ao direito de se manifestar acerca do mérito da
demanda após a instrução processual e fazendo protesto genérico de produção de todas
as provas em direito admitidas. No tocante ao mérito, negou a prática de ato de
improbidade e alegou a inexistência de provas concretas a comprovar o alegado e o
dano ao erário. A sentença foi fundamenta na Lei nº 8.429/92, perfeitamente aplicável
aos prefeitos e citou sentenças de outros tribunais e instâncias em casos semelhantes.

“No caso em questão, o rol de irregularidades evidenciadas no procedimento de Tomada
de Contas Anual dos Fundos Municipais (Fundeb e Fmas), apesar de julgadas regulares,
evidenciam o elemento subjetivo (dolo) consistente na vontade deliberada e consciente
de não atender às determinações legais e resultam na perfeita adequação das condutas
aos atos ímprobos previstas na Lei nº. 8.429/92, acarretando prejuízo ao erário e
atentando contra os princípios da Administração Pública”, observou o magistrado na
sentença.

(Informações do TJ-MA)



Prefeito de Coelho Neto pretende usar 1.500
pilhas como utensílio de cozinha no hospital
Publicado em 18 de agosto de 2020 por Redação

A Prefeitura de Coelho Neto segue em ritmo frenético com seu processo de licitações para os próximos três meses do
ano ainda sob a gestão do atual governo.

Uma das licitações abertas diz respeito exatamente sobre a contratação de empresa para aquisição de utensílios de
cozinha para atender demanda da Secretaria de Saúde.

Um olhar criterioso na planilha do termo de referência mostra que pelo menos 1.500 pilhas integram a lista sendo 500
grande, 500 média e 500 pequena.
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Concurso é suspenso pela Justiça após pedido dos próprios
candidatos

As provas objetivas do concurso público municipal de Barreirinhas para candidatos de
nível superior, que aconteceriam no último domingo (16/8), foram suspensas pela
Justiça mediante um pedido do Ministério Público do Maranhão (MPMA), devido o alto
índice de transmissão da covid-19 registrado no município que fica localizado a 261km
de São Luís.

A suspensão foi solicitada pelos próprios concorrentes que se demonstraram receosos
a participar da etapa por causa do alto índice de contágio da doença e a baixa
fiscalização na região.

Além da fiscalização frágil, possíveis aglomerações por parte dos candidatos no local
da prova e a impossibilidade de ocupação dos cargos imediata devido a pandemia,
foram os fatores que levaram à decisão. As provas do certame estão suspensas até
que a situação da cidade seja restabelecida à normalidade.

Esta é a segunda vez que ocorre a suspensão das provas para essa modalidade, visto
que a primeira foi definida em março, logo no começo da pandemia. Tanto o MPMA
quanto a Justiça levaram em consideração a situação atual do município.

A suspensão é uma medida baseada na prevenção do contágio da covid-19, visto que
há participantes que fazem parte do grupo de risco da doença.

As inscrições do concurso público da Prefeitura de Barreirinhas haviam sido
prorrogadas até o mês de março, e estava oferecendo 222 vagas para contratação
imediata e para cadastro de reserva.

Fonte: Correioweb
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