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União arca com pagamento
de parcela de empréstimo
contraído pelo Governo
do Maranhão. POLÍTICA 3

ATENDIMENTO DE CASOS DE 
COVID-19 CAI PARA 30 POR DIA 

OMUNDO 8

Rússia
prepara
aprovação
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Covid-19
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Quatro são
mortos com
requintes de
crueldade
no interior 

Violência

GERAL 9

PÁGINA 10

População
ocupada no
Maranhão
chega a 
2,2 milhões

Emprego

confirmados do novo
coronavírus no
Maranhão, segundo a SES

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

135.853 suspeitos da Covid-19
foram descartados no
estado desde março

175.294
CASOS PACIENTES CASOS

Curva de contágio na Ilha de São Luís está em queda contínua em comparação a meses 
anteriores; na região metropolitana, 39% já foram infectados, segundo inquérito sorológico. CIDADES 5

Bolsonaro diz que Brasil
soube enfrentar pandemia 

Maia já adere a articulação
por sua reeleição na Câmara

Podemos confirma conversa
com o PSDB em São Luís 

POLÍTICA 2 E 3

Apesar da coleta regular de lixo em toda a cidade pela Prefeitura, muitas pessoas insistem em fazer descarte irregular de resíduos, transformando vários pontos em
verdadeiros lixões a céu aberto, como esse registrado por O Estado, na Macaúba, colocando em risco o meio ambiente e a saúde da população. CIDADES 6

De Jesus

Falta de educação

Empresas de transporte por aplicativos estão atuando com inteligência artificial, investindo em sistemas preventivos
e ferramentas de proteção para proporcionar segurança durante a viagem, ao motorista e aos passageiros,  CIDADES 6

Aplicativos investem contra assaltos

De Jesus
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Aplicativos de transporte
investem em ferramentas
de proteção para evitar
assaltos
CIDADES 6

Covid-19: em média, 30 pessoas
são atendidas por dia em São Luís
Curva de contágio na Ilha está em uma queda contínua; na região metropolitana, 39% já foram
infectados, segundo inquérito sorológico; no Maranhão, 145.921 pessoas já foram contaminadas

O
número de pessoas que
procuram a rede de
saúde para tratar a Covid-
19, em São Luís, está

caindo desde o último dia 30 de
julho, em um cálculo dos picos de
atendimentos na cidade, foi consta-
tado que, em média, 30 pessoas pro-
curam os serviços das redes pública
e privada, para tratamento do novo
coronavírus, na capital. De acordo
com o inquérito sorológico da Se-
cretaria de Estado da Saúde (SES),
em parceria com a Universidade Fe-
deral do Maranhão (UFMA), 72,4%
daqueles que testaram positivo para
Covid-19 não procuraram serviços
de saúde em todo o estado; já dos pa-
cientes que procuraram a ajuda mé-
dica, 8,6% não conseguiram, en-
quanto 19% obtiveram sucesso na
procura.

Os últimos dados da Secretaria
Municipal de Saúde de São Luís
(Semus) apontam que 17.865 pes-
soas testaram positivo para a doença
e 168.635 foram descartados. Esses
números estão disponíveis no site da
Prefeitura Municipal - a última atua-
lização foi feita no dia 20 de agosto.
No Maranhão, 145.921 já foram con-
taminadas, vale ressaltar, que no in-
quérito sorológico divulgado nesta
terça-feira (25), o número estimado
de pessoas que já tiveram a Covid-
19 no estado é de quase 3 milhões
(2.877.454).

Testes
Em São Luís, a capacidade semanal
de realização de testes para Covid-
19 é de 500 procedimentos, sendo
realizados em média 100 testes/dia.
Essas análises foram realizadas com
base nas informações do Centro de
Informações Estratégicas e Resposta
em Vigilância em Saúde (CIEVS),
aliado aos dados do núcleo de epi-
demiologia municipal da Superin-
tendência de Vigilância em Saúde.

Leitos
Das pessoas que estão internadas
por coronavírus em São Luís, 84,65%
estão no Sistema Único de Saúde
(SUS); os outros 15,4% estão em hos-
pitais da rede privada. Os leitos clí-
nicos do Hospital Universitário (HU-
UFMA), estão praticamente vazios.
De 65 leitos disponíveis, apenas 18
estão ocupados, enquanto 47 estão
livres. Já dos leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) do HU-UFMA,
ao todo são 20,  apenas 6 se encon-
tram com pacientes.

No Hospital da Criança, 7 leitos
estão sendo utilizados e 3 estão dis-
poníveis, na Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) Rural, 10 leitos estão
livres, e 3 ocupados. Até o momento,
já morreram 1.191 pessoas em de-
corrência da Covid-19 na capital. “A
curva na ilha já foi achatada. Pou-
cos óbitos estão ocorrendo agora”,
complementa o coordenador geral
do inquérito sorológico, o professor
Antônio Augusto Moura da Silva.

Inquérito Sorológico
Na terça-feira (25), os dados do in-
quérito sorológico, divulgados pela
SES, mostraram números relevantes
sobre o comportamento da Covid-
19 no estado. “Na ilha de São Luís,
foram entrevistadas 737 pessoas, e
39% já foram infectadas pelo novo
coronavírus. Isso significa que esta-
mos mais perto da imunidade co-
letiva”, afirma o professor Antônio
Augusto.

Já no estado como um todo, a pre-
valência do vírus se mostrou 40,4%,
ou seja, 2.877.454 já teriam se con-

taminado pela doença, muitos sem
nem saber que portavam o vírus por
serem assintomáticas. O estudo teve
uma margem de erro de 5%. Porém,
vale frisar que esse número não será

adicionado no cálculo total feito pela
SES diariamente, já que é um levan-
tamento hipotético.

Atualmente, no último boletim da
SES (25/08) até o fechamento desta
edição, 145.921 já fizeram testes que
apontaram resultado positivo para o
novo coronavírus. São 3.377 óbitos em
todo o estado. Um total de 5.239 se-
guem esperando o resultado de testes.

Sobre o inquérito sorológico a Se-
cretaria de Estado da Saúde (SES) in-
formou, em nota, que o Centro de
Operações de Emergência vai dis-
cutir sobre as medidas que podem
ser tomadas a partir do estudo.

A SES reforçou a necessidade de
manutenção das medidas de prote-
ção individual e coletiva como o uso
de máscara, higienização das mãos,
uso de álcool em gel e distancia-
mento social.

Quanto ao novo inquérito, a pre-
visão é para que seja iniciado no mês
de outubro com amostra maior que
a primeira. Por meio dos resultados
destes dois estudos no Maranhão,
neste momento, os pesquisadores
não consideram a necessidade de
um terceiro inquérito.

Por fim, a Secretaria lembrou que
o Governo do Estado realizou diver-
sas ações para pessoas de baixa
renda e baixa escolaridade antes do
inquérito como, por exemplo, dis-
tribuição de cestas básicas, álcool em
gel e máscaras para as populações
vulneráveis.�

Paulo Soares

17.86517.865
PESSOAS testaram positivo para

Covid-19 em São Luís 

84,65% 84,65% 
DAS PESSOAS internadas por

coronavírus em São Luís estão no
Sistema Único de Saúde (SUS)

15,4%  15,4%  
DAS PESSOAS internadas por

coronavírus em São Luís, estão na rede
privada

SAIBA MAIS
Segunda Etapa
Durante o anúncio dos
dados da pesquisa, foi
adiantado que uma
segunda etapa do estudo
será feita. “A segunda
etapa será feita com
algumas pequenas
diferenças. Devido ao
aumento dos casos em
Imperatriz, lá será
coletada uma amostra
maior para se medir a
prevalência da infecção”,
frisa.

Medidas Preventivas
A prevalência segundo
medidas de prevenção,
mostrou que das 44,3%
das pessoas que não
cumpriram o isolamento
social, 34% foram
infectados pela Covid-19.
Quanto ao uso de
máscaras, das 45,9% que
assumiram não utilizar o
método de proteção, 36%
pegaram a doença.

SÃO LUÍS
está mais 

próximo da
imunidade 

coletiva



Moradores da Rua do Outeiro, no
centro de São Luís, estão recla-
mando da grande quantidade de
entulho depositado em alguns tre-
chos da via, principalmente sobre
calçadas, o que tem atraído inse-
tos e provocado odor o dia inteiro,
comprometendo a saúde de quem
trabalha naquela região da cidade.

O problema persiste há várias
semanas, segundo transeuntes e
pessoas que trabalham na área.
“Eles jogam tudo que acham, o
que deixa as calçadas um nojo.
Tenho passado por aqui e obser-
vado que a sujeira só aumenta.
Acredito que o ideal seria a Prefei-
tura retirar o entulho e colocar
algum aviso para proibir que as
pessoas façam essa área de depó-
sito de lixo”, disse Leonardo Aguiar,
que mora no Centro.

Banheiro 
O desrespeito com a via pública

também ocorre nas proximidades
das bancas de revistas, removidas
da Praça Deodoro (à época da re-
forma) para a Rua do Outeiro, pró-
ximo ao antigo prédio do Colégio
Marista. Alguns trechos, atrás das
bancas, estão sendo utilizados
como banheiro público. Antônio
Cantanhede, proprietário de uma
das bancas de revista, lamentou.
“Infelizmente, isso tem acontecido
e nos atrapalha até a trabalhar”,
contou.

O problema foi abordado in-
clusive nas redes sociais. O jorna-
lista Joel Jacinto indignou-se e pos-
tou fotos da sujeira, escrevendo:
“SOS Rua do Outeiro. Tá um nojo
só. Virou depósito de entulhos”.

A prática de colocar em entu-
lho sobre vias públicas, principal-
mente sobre calçadas e terrenos
baldios, acontece na cidade in-
teira. No centro, há flagrantes em
outros pontos do bairro, inclusive

próximo a praças. No Centro His-
tórico, o problema se repete em al-
gumas ruas, onde há materiais
descartados sobre calçadas. Ge-
ralmente, quem descarta o faz du-
rante a noite, para que ninguém
veja. 

Na Rua Nossa Senhora da Guia,
na Macaúba, moradores da área
não se intimidam com a placa
instalada proibindo lixo no local
e descartam tudo o que não
devem ao lado da vala, acumu-
lando lixo e atraindo urubus, além
de outros bichos. 

O Comitê Gestor da Limpeza
Urbana da Prefeitura de São Luís
informou que realiza a remoção

dos resíduos descartados irregu-
larmente na Rua do Outeiro duas
vezes por semana, podendo au-
mentar de acordo com a de-
manda. 

O órgão comunicou que in-
tensificará a fiscalização na área,
a fim de identificar os responsá-
veis e adotar as medidas neces-
sárias, que consiste em notifica-
ção; e, em caso de reincidência,
autuação e multa, conforme
prevê a Lei Municipal 6.321/2018.
O Comitê pediu a colaboração da
comunidade, para que também
denuncie a prática irregular por
meio da Central de Atendimento:
0800 098 1636.�

Motoristas de aplicativos e taxistas são alvos constantes de assaltos;
veículos são roubados e utilizados em ações criminosas na Grande Ilha

Assaltos: aplicativos de
transporte investem em
tecnologia de proteção

6 CIDADES São Luís, 27 de agosto de 2020. Quinta-feira  O Estado do Maranhão

M
otorista de aplicativo
foi rendido por crimi-
nosos, feito refém e o
seu veículo utilizado

em assaltos. Situações desse tipo
estão se tornando uma realidade
diária na Grande Ilha. No momento,
o comando de empresas de trans-
porte por aplicativos estão atuando
com inteligência artificial, investindo
em sistemas preventivos e ferra-
mentas de proteção para propor-
cionar segurança durante a viagem,
ao motorista e aos passageiros.

A assessoria de comunicação do
aplicativo de transporte 99 informou
ontem, por meio de nota, que a se-
gurança é uma prioridade para a em-
presa. A proteção começa a ser feita
a partir da chamada feita pelo passa-
geiro. A empresa, por meio do uso da
inteligência artificial, consegue veri-
ficar as chamadas, identificando pa-
drões de comportamentos associa-
dos a incidentes como horário, modo
de pagamento e o histórico do usuá-
rio. Essa soma de fatores resulta em
um bloqueio automático ou a vali-
dação adicional de dados pessoais.

A companhia também permite
que o condutor escolha a forma de
pagamento, seja em dinheiro ou
pelo modo digital, como ainda mos-
tra informações sobre o destino
final, a nota do passageiro e se ele é
frequente. Além de exigir que todos
os passageiros incluam CPF ou car-
tão de crédito.

A direção da empresa recente-
mente lançou o serviço de câmeras
de segurança e a viagem passou a ser

filmada, ficando ainda disponíveis o
compartilhamento de rotas, ligação
para a polícia e gravação de áudio.
Depois das viagens, um recurso per-
mite bloquear o passageiro, caso o
condutor não queira se conectar com
ele novamente em viagens futuras,
e ainda há uma central telefônica 24
horas para emergências, em caso de
algum tipo de ocorrência.

O Estado entrou em contato com
assessoria de comunicação de apli-
cativo de transporte Uber para saber
informações sobre as medidas que
estão adotando para evitar que os seus
motoristas cadastrados não possam
ser vítimas de assaltos na Ilha, mas

não obteve resposta até o fechamento
desta edição.

Empreitadas criminosas
Um motorista de aplicativo, de
nome não revelado, foi vítima de
assalto durante a noite do último
dia 17. A polícia informou que os
bandidos tiveram acesso ao veículo
como passageiros, no bairro Co-
roadinho, e anunciaram o assalto
quando chegaram na Ilhinha.

Guarnições da Polícia Militar fi-
caram cientes do fato e realizaram
rondas pela cidade. Dois suspei-
tos foram presos nas proximida-
des do Terminal da Integração da

Praia Grande e apresentados no
Plantão de Polícia Civil das Caja-
zeiras, no Centro.

A polícia informou que durante
a madrugada do dia 12 de junho,
deste ano, quatro adolescentes te-
riam assaltado e sequestrado um
motorista de aplicativo, no bairro
Janaína. A vítima foi colocada no
porta-malas do carro. Os menores
ainda são suspeitos de realizarem
outras ações criminosas nessa lo-
calidade.

Os militares realizaram incursões
e conseguiram apreender na Cidade
Olímpica os adolescentes e apreen-
deram arma de fogo, munições, ce-

lulares e dinheiro. A vítima foi libe-
rada e os menores apresentados no
Plantão de Polícia Civil da Cidade
Operária, onde foram tomadas as
devidas providências.

Mortes
Na capital, o motorista de aplicativo
Rafael Washington Correa Ribeiro,
de 32 anos, foi vítima de latrocínio
(roubo seguido de morte), no dia 9
de junho deste ano. Segundo a po-
lícia, o corpo foi encontrado dentro
de um veículo, no bairro da Ribeira,
e os criminosos levaram dinheiro e
objetos de valor da vítima. O caso é
investigado pela equipe da Supe-
rintendência de Homicídio e Prote-
ção a Pessoas (SHPP).

Ainda de acordo com a polícia, na
noite do dia 29 de março, um trio cri-
minoso abordou um motorista de
aplicativo, no Maiobão, em Paço do
Lumiar. A vítima foi colocada no
porta-malas e o seu veículo foi uti-
lizado em ações criminosas. Os ban-
didos, ao passarem pela Maiobinha,
acabaram atolando o carro na via e
algumas pessoas observaram a mo-
vimentação suspeita.

Os assaltantes fugiram a pé em
direção à Cidade Operária, mas
foram interceptados por teste-
munhas e agredidos fisicamente.
Um deles faleceu ainda no local e
o corpo foi removido para o Insti-
tuto Médico Legal (IML). A Polícia

Civil investiga o caso.

Ações de combate
A polícia tem realizado incursões na
Grande Ilha com o objetivo de pren-
der quadrilheiros especializados de
assaltar e sequestrar motoristas de
aplicativos e taxistas. Guarnições da
Polícia Militar ainda no último dia 25
conseguiram desarticular um bando
especializado nessa prática.

De acordo com o delegado Mes-
quita, de São José de Ribamar, na
noite do dia 24 deste mês, uma mu-
lher solicitou uma corrida de táxi na
área do central da cidade balneária
e, logo após, entraram mais quatro
bandidos no táxi.

O delegado também informou
que o taxista foi levado para um ca-
tiveiro, em São José de Ribamar, e o
seu veículo utilizado em assaltos. A
polícia ficou ciente do caso e no de-
correr do dia 25 conseguiu prender
os acusados. Em poder deles, foram
apreendidos produtos de roubo e
arma de fogo.

O delegado Carlos Alessandro,
superintendente da Polícia Civil da
Capital, declarou que no dia 5 deste
mês foi preso um homem, em cum-
primento de ordem judicial, sus-
peito de cometer esse tipo de
crime. Uma das ações cometidas
pelo detido ocorreu no dia 13 de
março deste ano, no bairro Re-
nascença.�

OUTRAS FERRAMENTAS

Um aplicativo de transporte lançou o “Rastreador de
Comentários” para combater o assédio sexual durante a
viagem. Essa ferramenta vasculha avaliações de passageiras,
passageiros e motoristas, identificando denúncias
automaticamente. O sistema consegue ler os comentários
deixados no app após o término das corridas e detectar uma
série de palavras e contextos que possam estar relacionados
a assédios. Essa iniciativa, que também contemplou a criação
de um protocolo de atendimento humanizado, foi
desenvolvida em parceria com a consultoria feminista Think
Eva, um braço da organização Think, Olga que desenvolve
estratégias para promover igualdade de gênero. A empresa
também lançou neste ano outras funcionalidades contra a
violência sexual. Uma delas oferece a oportunidade das
mulheres, que são motoristas, escolherem atender apenas a
passageiras com perfil do mesmo gênero. Outro é o
Monitoramento de Corridas, que funciona por meio de
algoritmo que detecta automaticamente paradas longas ou
trajetos com tempo acima do previsto.

Empresas estão investindo em inteligência artificial para garantir segurança para motoristas e passageiros

Entulhos são descartados no Centro, ocupando parte da calçada 

Paulo Soares

De Jesus

Moradores do Centro
reclamam de lixo
Lixo e materiais descartados em trecho 
da Rua do Outeiro provoca mau cheiro
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Quatro são mortos com
requintes de crueldade
no interior do estado

Um homem, de 31 anos, foi preso
ontem suspeito de ter amarrado e
roubado um casal de idosos, no
bairro Joia, na cidade de Timom.
Ele é acusado também do crime  de
posse ilegal de arma de fogo. Em
poder do criminoso, foi apreendi-
da uma espingarda calibre 32.

O delegado Cláudio Barros de-
clarou que o criminoso, no mo-
mento da abordagem, estava por-
tando uma espingarda e acabou
sendo preso em flagrante. “Ele uti-
liza essa arma de fogo durante as-
saltos, principalmente, na zona ru-
ral de Timon”, frisou o delegado
Cláudio Barros.

Ele ainda disse informou que
em janeiro deste ano o detido em
companhia de outro bandido ata-
caram uma residência de idosos,
localizada nessa cidade. Eles fize-
ram um verdadeiro raspa nesse lo-

cal e deixaram as vítimas amarra-
das. “Esse criminoso, além de co-
meter roubos, ainda utiliza nome
falso”, frisou o delegado.

Outras prisões
A polícia ainda ontem conseguiu
prender um foragido do estado do
Pará, nome não revelado, em um
bar, localizado na feira da cidade
de Santa Luzia. O detido tinha
uma ordem de prisão expedida
pela comarca do município pa-
raense de Paragominas pelo crime
de tráfico de droga. Ainda nesse
município foi preso um acusado
de roubo e, segundo a polícia, o
crime ocorreu no último dia 16, no
bairro Mutirão.

No São Cristóvão, na capital, foi
preso também em cumprimento
de ordem judicial um acusado de
violência sexual. �

Preso suspeito de
amarrar e roubar
casal de idosos
O crime ocorreu em Timon e o criminoso
ainda é suspeito de posse ilegal de arma

Ações audaciosas. Três policiais mi-
litares foram assaltados somente
nesta semana na capital. Ainda na
tarde de ontem, um corpo de um
assaltante estava sem identificação
no Instituto Médico Legal (IML),
no Bacanga. Segundo a polícia, es-
se criminoso foi baleado e morto
durante um roubo a um policial,
nome não revelado, no último dia
25, no Olho d’Água.

A polícia também informou que
o bandido estava em companhia de
um outro criminoso quando abor-
dou o militar em um ponto de ôni-
bus, no Olho d’Água, e acabou sen-
do baleado. O assaltante mesmo fe-
rido fugiu em direção ao Rio Pi-
menta, mas, após algumas horas,
foi encontrado morto por popula-
res. Enquanto, o seu cúmplice de

crime ainda conseguiu levar o celu-
lar do  militar.

Chácara Brasil
Mais dois policiais foram assaltados,
na área da Chácara Brasil. De acor-
do com a polícia, os militares tive-
ram o seu aparelho celular rouba-
do por uma dupla criminosa, que
fugiu em uma motocicleta, de mar-
ca e placa não identificadas, no úl-
timo dia 23. Guarnições da Polícia
Militar realizaram rondas pela lo-
calidade, mas não conseguiram
prender os assaltantes.�

Um dos casos ocorreu em Bacabal e a vítima foi um adolescente, de 17 anos;
enquanto os outros assassinatos foram em Imperatriz, Timon e Pinheiro

V
iolência continua pre-
dominando no interior
do estado e um total de
quatro pessoas foram

assassinadas com requintes de
crueldade em um intervalo de 24
horas. Um dos casos ocorreu on-
tem, na cidade de Bacabal, sendo
que uma das vítimas foi um ado-
lescente de 17 anos.

A polícia informou que a vítima
foi achada morta por populares nas
proximidades de uma escola da re-
de municipal, no bairro São Lucas,
e apresentava várias perfurações de
arma branca. Ainda havia um pu-
nhal cravado nas costas do adoles-
cente. Os militares foram aciona-
dos e isolaram a área do crime até
a chegada dos policiais civis.

O corpo da vítima foi removido
para o Hospital de Bacabal para ser
autopsiado e, logo após, liberado
para os familiares. Ainda segundo
a polícia, o adolescente era usuá-
rio de droga e já tinha respondido
por um ato infracional análogo ao
crime de furto.

A polícia também informou que
na manhã de terça-feira (26), o
adolescente tinha saído de casa
para ir ao trabalho, mas, acabou
não retornando no começo da noi-
te. Os familiares dele ainda chega-
ram a fazer buscas pela cidade e
somente na manhã de quarta-fei-
ra, 26, ficaram sabendo que o ado-
lescente estava morto.

Existe a possibilidade desse
crime ter sido cometido por inte-
grantes de uma facção crimino-
sa, mas, o caso está sendo inves-
tigado pela equipe da Delegacia
Regional de Bacabal e ainda on-
tem foram ouvidas algumas tes-
temunhas.

Também populares encontra-
ram ontem um corpo do sexo
masculino, no bairro Santa Lúcia,
na cidade de Imperatriz. A polícia

foi informada sobre o caso como
ainda os peritos do Instituto de
Criminalística (Icrim) estiveram no
local do achado.

A Polícia Técnica constatou que
havia perfurações de arma bran-
ca e marcas de pauladas no corpo
da vítima, que foi removido para
o Instituto Médico Legal (IML) da-
quela cidade. A vítima até o co-
meço da noite estava sem identi-

ficação. A equipe da Delegacia de
Homicídio e Proteção a Pessoas
(DHPP) foram ao local do crime e
chegaram a ouvir algumas teste-
munhas e não há registro de pri-
são dos suspeitos.

Espancamento
A polícia informou que Valdeci
Sousa da Silva, de 49 anos, foi
assassinado por espancamento,

no último dia 25,  no Parque
Piauí, na cidade de Timon, e o
suspeito, nome não revelado, foi
preso em flagrante pela Polícia
Militar.

O acusado disse para a polícia
que agrediu a vítima com um pe-
daço de madeira durante uma bri-
ga, no Parque Piauí. Os socorristas
do Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu) foram acio-
nados e levaram Valdeci Sousa ao
Hospital de Urgência de Teresina,
na capital piauiense, onde ele veio
a falecer.

Ainda segundo a polícia, os mi-
liares ainda apreenderam um pe-
daço de madeira sujo de sangue e
o acusado foi apresentado na De-
legacia de Homicídios daquela ci-
dade onde tomaram as devidas
providências. O detido já possui ou-
tras passagens pela polícia. �

Divulgação

Polícia informou que vítima foi achada por populares nas proximidades de escola do bairro São Lucas

Íntegra em oestadoma.com/490448

Mundo

Rússia quer aprovação de
segunda vacina contra
Covid-19, diz vice-premiê
Testes clínicos de estágio inicial da vacina, desenvolvida pelo instituto de
virologia Vector da Sibéria, serão finalizados até o final do mês que vem

DUBAI

Os Estados Unidos vão auxiliar na
normalização entre o Barein e Is-
rael se for necessário, disse uma au-
toridade de alto escalão do Depar-
tamento de Estado durante uma vi-
sita do secretário de Estado norte-
americano, Mike Pompeo, ao Ba-
rein nesta quarta-feira.

Pompeo está fazendo uma tur-
nê pelo Oriente Médio na esteira
de um acordo firmado entre Israel

e os Emirados Árabes Unidos, com
mediação dos EUA, para normali-
zar as relações que foi anunciado
no dia 13 de agosto. “Se pudermos
ajudar a facilitar a normalização
com o Barein, estamos prontos”,
disse a autoridade.

Ao chegar ao Barein, Pompeo dis-
se que é vital aproveitar o ímpeto do
acordo. Na viagem atual, ele já visi-
tou Jerusalém, Sudão, Barein e os
Emirados Árabes Unidos, e seguirá
para Omã na quinta-feira. �

EUA prontos para a
normalização entre
Barein e Israel
Pompeo faz turnê pelo Oriente Médio na
esteira de acordo entre Israel e os Emirados

MOSCOU

A Rússia está se preparando para
aprovar uma segunda vacina con-
tra a Covid-19 no final de setem-
bro ou início de outubro, disse a
vice-primeira-ministra, Tatiana
Golikova, nesta quarta-feira (26).

Falando em uma reunião de
governo televisionada, Golikova
disse ao presidente Vladimir Putin
que testes clínicos de estágio ini-
cial da vacina, desenvolvida pelo
instituto de virologia Vector da Si-
béria, serão finalizados até o final
do mês que vem.

“Até o dia de hoje, não houve
complicações entre aqueles vaci-
nados nos estágios inicial e inter-
mediário dos testes”, disse a vice-
primeira-ministra.

No início deste mês, a Rússia
se tornou o primeiro país a con-
ceder uma aprovação regulatória
a uma vacina contra Covid-19 de-
pois de menos de dois meses de
testes em humanos.

A vacina aprovada, batizada de
“Sputnik V” em homenagem ao
primeiro satélite do mundo, um
feito da antiga União Soviética, foi
elogiada pelas autoridades russas
por ser segura e eficiente.

Mas especialistas ocidentais
estão céticos com a aprovação

russa da “Sputnik V”, desaconse-
lhando seu uso até que ela passe
por todos os testes e etapas re-
gulatórias internacionalmente
aprovados.

Testes
O fundo soberano da Rússia disse

nesta quarta-feira que a fase final
dos testes clínicos da “Sputnik V”
estão começando.

O fundo ainda disse que 40 mil
pessoas participarão dos testes fi-
nais e que testes semelhantes
também serão realizados em ou-
tros cinco países.

Sergei Sobyanin, prefeito de
Moscou, disse que os moradores
da capital russa podem se ins-
crever para participar dos testes.
As informações são da Agência
Reuters.�

Reuters

SAIBA MAIS 

Os testes finais,
realizados em um número
grande de pessoas,
normalmente são
considerados precursores
essenciais para uma
vacina obter aprovação
regulatória.

Vice-premiê Tatiana Golikova durante anúncio da segunda vacina

SAIBA MAIS 

Bacabal: adolescente, de 17
anos, morto por arma branca

Imperatriz: um corpo do sexo
masculino encontrado com
marcas de arma branca e
pauladas

Timon: Valdeci Sousa da Silva,
de 49 anos, foi assassinado
por espancamento

Pinheiro: Ludvan Costa de
Araújo foi executado em
pleno Centro

Assassinatos no interior

Dois militares
foram alvos na
Chácara Brasil

Três policiais são
alvos de assaltantes
Umas das ações criminosas ocorreu no Olho
d’Água e um dos suspeitos foi morto a tiros
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Em 1985, São Luís teve uma das campanhas eleitorais de prefeito 
mais dura e cara de sua história. Afinal, era a primeira disputa pelo 
voto direto e livre depois da ditadura e a segunda eleição da histó-
ria da capital.

O álcool na eleição

PERIGO IMINENTE 

33% das pessoas 
ocupadas do 

Maranhão trabalham 
por conta própria

Uma pesquisa divulgada pelo IBGE, através 
da PNAD mostrou que a população que trabalha 
no Maranhão cresceu 1,2% em 2019, chegando 
ao total de 2.278 milhões de pessoas ocupadas 
no estado. Isso representa que 32% dos 7.075.181 
milhões da população do Maranhão. PÁGINA  9

Prefeito Edivaldo vistoria ciclovias na C. Operária

Área urbanizada terá cerca de 1 km de ciclovia e 11 praças que vão 
possibilitar práticas esportivas e convivência social; ao todo, no bairro, o 

prefeito Edivaldo constrói 20 praças, leva pavimentação a dezenas de ruas e 
segue com obra de drenagem profunda. PÁGINA 6

O Corpo de Bombeiros do Maranhão (CMMA) realizou coletiva de imprensa para apresentar os resultados da operação de vistoria 
realizada na região metropolitana de São Luís. A vistoria técnica teve início na última segunda-feira (24), e teve como objetivo prevenir 

incêndios e detectar possíveis irregularidades nos sistema de segurança próprios contra incêndio. PÁGINA 9

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

Número de focos de 
queimadas cai no 

Maranhão após ações 
do Corpo de Bombeiros

Historicamente, o segundo semestre do 
ano é quando as queimadas chegam com mais 
força ao Maranhão. É também quando ganha 
mais evidência o trabalho dos bombeiros. 
Não é fácil combater queimadas num estado 
do tamanho do Maranhão. PÁGINAS 7 E 10

Pré-candidato Rubens visita sede de O Imparcial

Pré-candidato a prefeito de São Luís, Rubens Júnior, e o deputado federal 
Márcio Jerry foram recebidos pelo diretor de Redação do jornal O Imparcial, 
Raimundo Borges, e pelo CEO de O Imparcial Online, Pedro Henrique Freire. 

PÁGINA 8

Mais de duas mil 
crianças sofreram 

abuso sexual
É o que tem sofrido cerca de mil crianças 

e adolescentes que são abusadas 
sexualmente a cada ano no Maranhão. 

De acordo com a Secretária de Segurança 
Pública (SSP), no estado, somente em 
2019 foram registados 1.133 casos de 

menores de idade que sofreram abuso. 
PÁGINA 10

CRIME PESADO

Cientistas esperam 
mais reinfecções 

ao redor do mundo
Um dia depois de cientistas de Hong 

Kong divulgarem um caso de reinfecção 
da covid-19, médicos da Bélgica e da 

Holanda afirmaram que pacientes dos 
dois países também tiveram a doença 

mais de uma vez. Pesquisadores estudam 
novos casos. PÁGINA 5

PEGANDO DUAS VEZES

Família acampa no aeroporto após confusão em vôo
PÁGINA 10
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A Secretaria de Estado da Juventude realizou um diálogo sobre o Orçamento
Participativo 2020 .Representantes de 30 municípios maranhenses participaram 

Ir re gu la ri da des

PARTICIPAÇÃO POPULAR

Governo debate on-line
Orçamento Participativo

O
diá lo go foi con du zi do pe la 
se cre tá ria de Es ta do da Ju- 
ven tu de, Ta ti a na Pe rei ra, 
jun to com equi pe da Se e juv. 

O ob je ti vo foi apre sen tar co mo par ti- 
ci par dos pro ces sos de vo ta ção do Or- 
ça men to Par ti ci pa ti vo e cons truir 
jun to com os ges to res o Dia D do Or- 
ça men to Par ti ci pa ti vo pa ra a Ju ven tu- 
de, que se rá re a li za do na sex ta-fei ra 
(28). A se cre tá ria Ta ti a na Pe rei ra des- 
ta cou a im por tân cia da mo bi li za ção e 
en ga ja men to da ju ven tu de no Or ça- 
men to Par ti ci pa ti vo, e que a par ti ci- 
pa ção dos ges to res mu ni ci pais de ju- 
ven tu de nes te pro ces so de mo bi li za- 
ção da ju ven tu de pa ra vo ta ção é de 
ex tre ma im por tân cia pa ra a par ti ci pa- 
ção po pu lar. “Ho je nos reu ni mos com 
os ges to res de ju ven tu de do Ma ra- 
nhão pa ra apre sen tar as es tra té gi as 
pa ra 2020 do Or ça men to Par ti ci pa ti vo 
e tam bém pa ra ga ran tir a par ti ci pa- 
ção em mas sa da ju ven tu de nes te pro- 
ces so. A Ju ven tu de do Ma ra nhão já 
so ma mui tas con quis tas ao Or ça men- 
to Par ti ci pa ti vo, fru tos da mo bi li za- 
ção”, com ple tou a se cre tá ria.

So bre o Or ça men to Pú bli co Par ti- 
ci pa ti vo

O Or ça men to Pú bli co do Es ta do é 
di vi di do em três ele men tos, que são: 
Lei Or ça men tá ria Anu al (LOA); Lei de 
Di re tri zes Or ça men tá ri as (LDO) e Pla- 
no Plu ri a nu al (PPA). To dos es ses ele- 
men tos pos su em o viés da par ti ci pa- 
ção so ci al, se ja ela di gi tal ou pre sen ci- 
al.

O OP bus ca uma par ti ci pa ção am- 
pli a da dos di ver sos seg men tos so ci ais 
co mo um es pa ço de dis pu ta do or ça-

O OBJETIVO FOI APRESENTAR COMO PARTICIPAR DOS PROCESSOS DO ORÇAMENTO 

men to pú bli co, mas, tam bém, ten de a 
con tem plar um mai or nú me ro de seg- 
men tos e di ver si fi car a atu a ção go ver- 
na men tal, se ja nas des pe sas, nos in- 
ves ti men tos ou na ar re ca da ção. Al- 
guns cri té ri os são im pres cin dí veis: 
sis te ma ti za ção; ava li a ções pe rió di- 
cas; in ter se to ri a li da de go ver na men- 
tal; fer ra men tas de con tro le po pu lar e 
per ma nen te re vi são con tex tu a li za da.

Re a li za das des de 2015, as au di ên ci- 
as pú bli cas pa ra es cu ta da po pu la ção 
já per mi ti ram a ela bo ra ção de mais de 
mil pro pos tas, que ti ve ram co mo áre- 
as mais vo ta das pe la a saú de, edu ca- 
ção, agri cul tu ra, in fra es tru tu ra, sa ne- 
a men to e as sis tên cia so ci al.

Den tre as apli ca ções re a li za das 
atra vés do OP, des ta cam-se: a cons- 
tru ção dos hos pi tais ma cror re gi o nais 

de San ta Inês e Ca xi as, am pli a ção do 
Hos pi tal Ma cror re gi o nal de Bar rei ri-
nhas, a cons tru ção do Cen tro de Re fe- 
rên cia da Eco no mia So li dá ria em São 
Luís, e a cons tru ção e re for ma de 88 
es co las, além de per fu ra ção de po ços, 
adu to ras e me lho ri as no Sis te ma de 
Abas te ci men to de Água em to das as 
re giões do Es ta do.

As con sul tas vir tu ais pa ra o OP 
2020 de ve rão ocor rer en tre os me ses 
de maio e ju nho de 2020, ex clu si va- 
men te atra vés da pla ta for ma di gi tal 
www.par ti ci pa.ma.gov.br. Os re sul ta- 
dos das pro pos tas ven ce do ras, por re-
gião, de ve rão ser co nhe ci dos até o 
mês de se tem bro, quan do se rão en ca- 
mi nha das jun ta men te com a LOA de 
2021, pa ra apro va ção na As sem bleia 
Le gis la ti va do Es ta do.

LICITAÇÃO IRREGULAR

Prefeito de Apicum-Açu  alvo de operação

A LICITAÇÃO TINHA COMO FINALIDADE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA 

Na úl ti ma se gun da-fei ra (24), o Mi- 
nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão (MP- 
MA) mo veu uma ação con tra o pre fei- 
to de Api cum-Açu, Cláu dio Cu nha, e
ou tras oi to pes so as, en tre ges to res,
ser vi do res e em pre sá ri os. A ação foi
mo ti va da por uma li ci ta ção ir re gu lar,
re a li za da pe lo Mu ni cí pio de Api cum-
Açu, com o ob je ti vo de con tra tar uma
em pre sa de cons tru ção.

A li ci ta ção, re a li za da em 2013, na
mo da li da de to ma da de pre ços, ti nha
co mo fi na li da de a con tra ta ção de em- 
pre sa pa ra a con clu são da cons tru ção
de uma qua dra po li es por ti va com
ves tiá rio, no va lor de R$ 249.670,64.

A ma ni fes ta ção mi nis te ri al foi as si- 
na da pe lo pro mo tor de jus ti ça Igor
Adri a no Trin ta Mar ques. Além do pre- 
fei to da ci da de, são al vos da ação: Jo sé
Má rio Ri bei ro (ex-se cre tá rio de go ver- 
no e con du tor da li ci ta ção), Ra mi ro
Jo sé Saif Cam pos, Ozi el San tos Sil va e
Be neil Cos ta Men des (mem bros da
Co mis são Per ma nen te de Li ci ta ção
na épo ca), Joceney Fran co Ro cha (ex-
se cre tá rio mu ni ci pal de In fra es tru tu- 
ra) e Be ne nil son Jo sé Nas ci men to
Cas tro (ex-se cre tá rio mu ni ci pal de
Edu ca ção).

Tam bém es tão en vol vi dos os em- 
pre sá ri os Jai me Pei xo to Flo res e Alex
Li ma de Sou sa, só ci os-pro pri e tá ri os
da em pre sa ven ce do ra da li ci ta ção,
Ipê Pro je tos Am bi en tais e Ser vi ços LT- 
DA, e res pon sá veis pe lo cum pri men to
das obri ga ções fir ma das no con tra to.

De acor do com as in ves ti ga ções do
MP MA, foi apre sen ta da di ver sas ile- 
ga li da des, en tre as quais: ine xis tên cia
de pes qui sa de pre ços, não com pro- 
va ção de exis tên cia de re cur sos or ça- 
men tá ri os, pu bli ci da de in su fi ci en te
en tre pu bli ca ção e re a li za ção do cer- 
ta me e In ser ção de do cu men tos de
ha bi li ta ção em da ta pos te ri or à li ci ta- 
ção.

Além dis so, a em pre sa que fa ria a
obra não apre sen tou Ates ta do de Ca- 
pa ci da de Téc ni ca e a ad mi nis tra ção
pú bli ca, por sua vez, des cum priu as
re gras do edi tal por não ter de sa bi li ta- 
do a em pre sa ga nha do ra do pro ces so
li ci ta tó rio.

Pa ra o pro mo tor de jus ti ça Igor
Trin ta Mar ques os en vol vi dos, além
de te rem vi o la do prin cí pi os bá si cos

da ad mi nis tra ção pú bli ca, cau sa ram
pre juí zos ao erá rio por que di re ci o na- 
ram e fa ci li ta ram que uma pes soa ju- 
rí di ca uti li zas se re cur sos pú bli cos
sem a ob ser va ção de de ze nas de for-
ma li da des le gais ou re gu la men ta res.

“Exis tem ele men tos ca bais que
cons ta tam de for ma inequí vo ca o fa- 
vo re ci men to da em pre sa ga nha do ra
da li ci ta ção, con fi gu ran do, por tan to,
con du tas ím pro bas e proi bi das le gal-
men te. Não res ta dú vi das que os re- 
que ri dos vi o la ram di ver sas nor mas da
Lei nº 8.666/1993, co mo tam bém des- 
res pei ta ram de ze nas de dis po si ções
do edi tal do cer ta me, ten do re dun da- 
do em pre juí zos ao pa trimô nio pú bli- 
co”, en fa ti zou o au tor da ação.
Pe di dos
Co mo me di da li mi nar, o Mi nis té rio
Pú bli co re que reu à Jus ti ça a de cre ta-
ção da in dis po ni bi li da de dos bens no
va lor de R$ 249.670,64 de ca da re que- 
ri do.

Igual men te foi so li ci ta da a apre en-
são par ci al dos sa lá ri os dos en vol vi-
dos co mo me di da de res sar ci men to
aos co fres pú bli cos, li mi tan do-se o
blo queio a 30% do va lor re ce bi do co-
mo ven ci men tos, sol dos ou sa lá ri os.

1

2

For ça na tu ral

Mai or co li ga ção

Ga nho na edu ca ção

Des ta que

“O que eu fa lei, es tá fa la do”

Jo gan do o jo go (1)

Jo gan do o jo go (2)

O ál co ol na elei ção
Em 1985, São Luís te ve uma das cam pa nhas elei to rais de pre- 

fei to mais du ra e ca ra de sua his tó ria. Afi nal, era a pri mei ra dis pu- 
ta pe lo vo to di re to e li vre de pois da di ta du ra e a se gun da elei ção
da his tó ria da ca pi tal. A pri mei ra de to das, em 1965, foi ga nha pe lo
en tão de pu ta do fe de ral Epi tá cio Ca fe tei ra, au tor da emen da cons- 
ti tu ci o nal que con ce deu au to no mia po lí ti ca à ca pi tal ma ra nhen- 
se, até en tão con si de ra da área de se gu ran ça na ci o nal. Foi his tó ri- 
co por que João Cas te lo pas sou a li de rar a opo si ção ao se na dor Jo- 
sé Sarney que, es ta va no pri mei ro ano na Pre si dên cia da Re pú bli- 
ca. Por ques tões ób vi as, aque la elei ção tor nou-se um fa to his tó ri- 
co re le van te, pe las cir cuns tân ci as em que fo ram re a li za das. A can- 
di da ta do PDS, Gar dê nia Gon çal ves, es po sa do ex-go ver na dor e
en tão se na dor João Cas te lo ti nha co mo vi ce o ra di a lis ta Jair zi nho
da Sil va (PDS), per so na gem ri ca em fol cló ri co po lí ti co. Cas te lo
dei xa ra de ser pro te gi do de Jo sé Sarney, pa ra li de rar o que cha mou
de “Opo si ções Co li ga das”. O prin ci pal ad ver sá rio na cam pa nha
era o eco no mis ta Jai me San ta na, do PFL, cu jo slo gan era “For ça
To tal”. Iro ni ca men te, ele co lo cou co mo vi ce, o mi li tan te so ci al
Eu ri co Fer nan des, do PC doB.

Jair zi nho da Sil va usa va o seu pro gra ma ma ti nal de rá dio pa ra
es cra char os ad ver sá ri os, tor nan do-se uma pe ça-cha ve na cam- 
pa nha de Gar dê nia. Di zia que Jai me San ta na, que era de fa mí lia
ri ca e tra di ci o nal ma ra nhen se, to da vez que fa zia reu nião nos
bair ros da pe ri fe ria, ao sair dos en con tros cui da va de usar uma
gar ra fa de ál co ol pa ra la var as mãos que cum pri men ta va os po- 
bres. Co mo na que les tem pos idos, a men ti ra não era fa ke news.
Era men ti ra mes mo no ver ná cu lo por tu guês, as de Jair zi nho da
Sil va aca ba vam pro vo can do efei to de vas ta dor na cam pa nha ad- 
ver sá ria. Ago ra, em 2020, quem di ria, a cam pa nha es tá sen do pre- 
pa ra da den tro de um mo de lo ja mais vis to no país e no mun do. A
cri se do co ro na ví rus trou xe mu dan ças até no vo to, sem a tec no lo- 
gia da bi o me tria. Com as re gras do dis tan ci a men to elei to ral, os
can di da tos são obri ga dos por lei a an dar com re ci pi en tes de ál co- 
ol gel, pa ra de sin fec tar as mãos, pe gan do ou não pe gan do no elei- 
tor. Se ja ri co ou po bre, pas tor ou bis po, o uso do ál co ol es tá den tro
da cam pa nha, não co mo pa na ceia ao con tá gio do “ví rus” da po- 
bre za, mas co mo exi gên cia sa ni tá ria, re co men da da pe la Or ga ni- 
za ção Mun di al de Saú de.

O MDB tem João Al ber to no co man do re gi o nal e o de pu ta do
Ro ber to Cos ta, no di re tó rio mu ni ci pal de São Luís. Ro se a na é
man da chu va na tu ral e quer o par ti do com o ex-juiz fe de ral Car los
Ma dei ra (So li da ri e da de). Já Ro ber to Cos ta pre fe re Ne to Evan ge lis- 
ta (DEM).

O can di da to do PC doB à pre fei tu ra de são Luís, Ru bens Jú ni or
es tá com o PT qua se de fi ni do em seu ar co de ali an ça, de seis par ti- 
dos. Ele for ma rá o mai or tem po de TV, mais de dois mi nu tos – ho je
fer ra men ta su per va lo ri za da na cam pa nha de 2020, sem co mí ci os
e sem ca mi nha das.

O no vo Fun deb, que ago ra fi ca rá per ma nen te, apro va do pe lo
Con gres so Na ci o nal e pro mul ga do on tem, foi fes te ja do pe lo de- 
pu ta do fe de ral Edu ar do Brai de. Os re cur sos da edu ca ção bá si ca
es tão ga ran ti dos a par tir de 2021, quan do o pro gra ma aca ba ria. O
se na dor We ver ton Ro cha (PDT) tam bém co me mo rou o no vo
Fun deb. “Uma vi tó ria pa ra a edu ca ção! Tam bém não po dia dei xar
de elo gi ar o em pe nho de to dos os par la men ta res que con se gui- 
ram cons truir uma pro pos ta tão im por tan te pa ra o país”, pos tou
no twit ter.

O pre fei to de Iga ra pé Gran de, Er la nio Xa vi er, ca mi nha a pas sos
lar gos pa ra ser um dos re e lei tos com a mai or vo ta ção no país. A
po si ção no es ta do é con for tá vel: tem mais de 97% de apro va ção.
Es se mes mo ín di ce o vi ce-pre si den te do PDT ba ta lha pa ra con- 
quis tar nas ur nas quan do no vem bro che gar.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro, ir ri ta do, ao ser per gun ta do so bre
ofen sas a jor na lis tas, que os cha mou de ‘bun dões’. “Não tem uma
per gun ta de cen te? Pe lo amor de Deus”, de vol veu.

 
O de pu ta do es ta du al Adri a no Sarney (PV) dis se à rá dio

Mais FM, que não se sen te obri ga do a se guir o mes mo
ca mi nho que o MDB, da sua tia Ro se a na Sarney, na dis- 

pu ta pe la pre fei tu ra de São Luís. Ele vai pe lo PV, pra ti ca- 
men te so zi nho.

 
“A po lí ti ca não po de se mis tu rar com a fa mí lia: san gue é

san gue, po lí ti ca é po lí ti ca. O meu san gue é da fa mí lia
Sarney, a mi nha po lí ti ca é do po vo do Ma ra nhão, da

po pu la ção de São Luís”, fra se ou Adri a no, que já che- 
gou a de le tar o so bre no me Sarney do seu.

 

Os pre si den tes das du as ca sas le gis la ti vas, Ro dri go Maia, da
Câ ma ra, e Da vi Al co lum bre, do Se na do, têm man ti do con ver sas
re ser va das com mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral so bre a
pos si bi li da de de con cor re rem à re e lei ção. Ale xan dre de Mo ra es e
Gil mar Men des es tão pro cu ran do as bre chas pra vi a bi li zar.

Mes mo di zen do o con trá rio, Maia quer sim dis pu tar o no vo
man da to no car go, mas por acla ma ção dos lí de res de par ti do e o
apoio de Bol so na ro. Ele im pe diu que a Câ ma ra der ru bas se o ve to
pre si den ci al do au men to do fun ci o na lis mo. Al co lum bre mar cha
jun to de Maia.

São Luís, quinta-feira, 27 de agosto de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
http://www.participa.ma.gov.br/
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São 1.550 bombeiros distribuídos estrategicamente nestas 42 unidades. Muitos deles
estão na linha de frente do combate aos incêndios que estão ocorrendo no estado

EXPANSÃO DE 100%

Bombeiros combatem
queimadas no Maranhão

H
is to ri ca men te, o se gun do 
se mes tre do ano é quan do 
as quei ma das che gam com 
mais for ça ao Ma ra nhão. É 

tam bém quan do ga nha mais evi dên- 
cia o tra ba lho dos bom bei ros. Não é 
fá cil com ba ter quei ma das num es ta- 
do do ta ma nho do Ma ra nhão. Boa 
par te do ter ri tó rio es tá den to da cha- 
ma da Amazô nia Le gal, que é atin gi da 
por in cên di os de gran des pro por ções 
nes ta épo ca.

Por tan to, pa ra pre ve nir e apa gar in- 
cên di os, os bom bei ros pre ci sam ser 
rá pi dos, es tar pre sen tes em di ver sas 
re giões ao mes mo tem po e ter equi pa- 
men tos ade qua dos. É com es sa exi- 
gên cia em men te que o Cor po de 
Bom bei ros Mi li tar do Ma ra nhão vem 
sen do ex pan di do des de 2015, quan do 
co me çou a ser exe cu ta da uma no va 
es tra té gia de se gu ran ça.

De lá pa ra cá, a cor po ra ção mais 
que do brou de ta ma nho. Até 2014, 
eram 19 uni da des. Ago ra, são 42, sen- 
do 31 quar téis ou com pa nhi as e 11 co- 
lé gi os mi li ta res. Uma ex pan são de 
mais de 100%. São 1.550 bom bei ros 
dis tri buí dos es tra te gi ca men te nes tas 
42 uni da des. Mui tos de les es tão na li- 
nha de fren te do com ba te aos in cên- 
di os. As ações fa zem par te da cam pa- 
nha Ma ra nhão sem Quei ma das,  re- 
cém-lan ça da em par ce ria com se cre- 
ta ri as do Go ver no do Ma ra nhão e o 
Ba ta lhão de Po lí cia Am bi en tal. “O ob- 
je ti vo des ta cam pa nha é re du ção do 
nú me ro de quei ma das. Tem um de- 
cre to já edi ta do que proí be as quei- 
ma das. Sa be mos que es te pe río do é

OBJETIVO DESTA CAMPANHA DA CORPORAÇÃO É REDUÇÃO DO NÚMERO DE QUEIMADAS

pro pí cio pa ra que ha ja quei ma das, 
com es ti a gem, ven tos for tes, ve ge ta- 
ção mui to se ca, al tas tem pe ra tu ras e 
bai xa umi da de re la ti va do ar”, afir ma 
o co ro nel Cé lio Ro ber to de Araú jo, co- 
man dan te do Cor po de Bom bei ros do 
Ma ra nhão.

Mo ni to ra men to
Foi mon ta da uma sa la de si tu a ção 

pa ra iden ti fi car os fo cos de quei ma- 
das e in cên di os no es ta do. Um dos 
pon tos de aten ção é o cer ra do, on de 
fi ca o Par que Es ta du al do Mi ra dor, 
atin gi do nes te pe río do por fo cos de 

in cên dio. Nes ta e em ou tras re giões, 
es tão tra ba lhan do gru pa men tos de 
com ba te a in cên dio, trei na dos e equi-
pa dos com vi a tu ras, ca mi nhões de 
com ba te a in cên dio ti po Au to Bom ba 
Tan ques (ABTs), veí cu los de ação rá- 
pi da e de re for ço a es te ti po de ocor-
rên cia. Os bom bei ros tam bém com- 
ba tem di re ta men te os fo cos, co mo 
aba fa men to e iso la men to de ma te ri al 
com bus tí vel. “Com es sas ope ra ções, 
pre ten de mos com ba ter es ses fo cos e 
re du zir da nos ma te ri ais e ao meio 
am bi en te”,  diz Cé lio Ro ber to.

Conscientização e sensibilização nas comunidades

CORPO DE BOMEBEIROS ESTÁ INVESTINDO TANTO NA CORPORAÇÃO QUANTO  EM SUA ESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  

Tam bém são fei tas cam pa nhas pre- 
ven ti vas, pre sen ci al e on li ne, além de
trei na men tos com a co mu ni da de. Fo- 
ram pro du zi das car ti lhas, além de se- 
mi ná ri os, pa les tras de sen si bi li za ção
e cur sos de ca pa ci ta ção.

Por que há mais quei ma das nes ta
épo ca?

A bai xa umi da de do ar, o cli ma se co
e o pe río do de es ti a gem são fa to res
pa ra o au men to das quei ma das nas
re giões mais ári das. Além dis so, quei- 
ma das ile gais e in cên di os flo res tais
são re gis tra dos com mai or in ci dên cia
nes se pe río do do ano, oca si o nan do
trans tor nos e pre juí zos.

Co mo aju dar?
– Não jo gue pon tas de ci gar ro em

áre as flo res tais: es sa é uma di ca que
pa re ce sim ples, mas in fe liz men te ain- 
da é um mau há bi to que po de cau sar
in cên di os às mar gens das ro do vi as.

– Não uti li ze o fo go pa ra a quei ma
de li xo do més ti co: além de pre ju di car
o meio am bi en te a prá ti ca é con si de- 
ra da cri me, se gun do o ar ti go 54 da Lei
de Cri mes Am bi en tais nº 9.605 de
1998.

– Não lan ce fo gos de ar ti fí cio em lo- 
cais de ve ge ta ção: o que po de ser ape- 
nas uma brin ca dei ra po de aca bar ge- 
ran do es tra gos na na tu re za e ma tar
ani mais sil ves tres.

– Nun ca aban do ne fo guei ras ou
bra sei ros sem an tes se cer ti fi car que o
fo go foi to tal men te ex tin to: fa gu lhas
po dem ser le va das pe lo ven to e po- 

dem es pa lhar as cha mas.
– Não use fo go na lim pe za de ter re- 

nos: se vo cê ti ver um lo te ou pro pri e- 
da de no cam po, evi te usar o fo go na
lim pe za do ter re no. A prá ti ca que é
pri mi ti va tam bém é ve ta da em Lei.

– Pa ra pro te ger gran des áre as de
plan ta ção, pro mo va acei ros: acei ros
são fai xas de so lo nu lim pas de qual- 
quer ve ge ta ção. Com os acei ros, em
ca sos de in cên di os, o fo go não se es- 
pa lha rá.

– Quei ma das pa ra plan tio só com
au to ri za ção: nos ca sos de pre pa ra ção
do so lo pa ra o plan tio, quei ma das
con tro la das de vem ser pre vi a men te
au to ri za das pe lo Cor po de Bom bei ros
e Se cre ta ria de Es ta do do Meio Am bi- 
en te.

O que fa zer em ca sos de in cên di- 
os?

A prin ci pal re co men da ção pa ra
quem ob ser var al gum fo co de quei- 
ma da em áre as flo res tais é a de nún- 
cia. De nún ci as po dem ser fei tas di re- 
ta men te ao Cor po de Bom bei ros, no
te le fo ne 193, ou com fo tos ou ví de os
en vi a dos pa ra o What sapp da SE MA
(98) 99100-6424.

No vas uni da des dos Bom bei ros
Des de 2015, fo ram aber tas as se guin- 
tes uni da des: 10°BBM – Ri ba mar; 12º
BBM – Açai lân dia; Ba ta lhão de Bom- 
bei ros Mi li tar Am bi en tal; 2a CIBM –
Pa ço do Lu mi ar; 5ª CIBM – Cha pa di- 
nha; 9ª CIBM – San ta Inês;  11ª CIBM –
Bar ra do Cor da; 13ª CIBM – Triz. do

Va le; 14ª CIBM – Ca ro li na; 15ª CIBM –
Co dó; 16° CIBM  – Pre si den te Du tra; 
10a CIBM – Por to do Ita qui; e 2a Cia
do BBS- La goa. As no vas es tru tu ras
in clu em a Tor re de Trei na men to da
Aca de mia de Bom bei ros Mi li tar Jo sué
Mon te lo; Bb mar (no va se de); 4º BBM
– Bal sas (no va se de); e Co lé gio Mi li tar
2 de Ju lho.

Equi pa men tos – Des de 2015, fo- 
ram ad qui ri das mais 80 vi a tu ras e em- 
bar ca ções, en tre am bu lân ci as,  pi ca- 
pes e ca mi nhões de com ba te a in cên- 
dio.

Es pe ci a li da des – En tre as es pe ci a-
li da des do Cor po de Bom bei ros, es tão
Sal va men tos Es pe ci ais, Mer gu lha do- 
res e Guar da-vi das, Cap tu ra de ani-
mais sil ves tre e pre ser va ção do Meio
Am bi en te e Im plan ta ção do Ca nil.

Aten di men tos –  En tre os prin ci- 
pais aten di men tos à po pu la ção, es tão
com ba te e pre ven ção a in cên di os; vis-
to ri as téc ni cas; aten di men to pré-hos- 
pi ta lar; pre ven ção ao afo ga men to;
ati vi da des de mer gu lho; res ga te aquá- 
ti co; sal va men to em al tu ra; aten di-
men to a pa ci en tes psi quiá tri cos; res-
ga te e re cu pe ra ção de ten tan tes (sui- 
ci das); res ga te de pes so as, ani mais e
bens; ações de De fe sa Ci vil.

Ações na pan de mia – No pri mei ro
se mes tre, os bom bei ros atu a ram no
so cor ro a ví ti mas de en chen tes, em
ações de va ci na ção, en tre ga de ces tas,
trans por te  de pa ci en tes ví ti mas de
co ro na ví rus e ou tras ações.

POLÊMICA

Família acampa no
aeroporto de São Luís

Es sa ter ça-fei ra (25), Ita mar Cu nha Be zer ra, 36 anos,
na tu ral da Pa raí ba, sua es po sa e a fi lha de no ve anos de- 
ci di ram acam par no Ae ro por to Na ci o nal Ma re chal Cu- 
nha Ma cha do em São Luís. A de ci são foi to ma da após
eles se rem im pe di dos de em bar car em um voo da com- 
pa nhia Azul Li nhas Aé re as pa ra a ci da de de Na ve gan tes
(SC). Se gun do Ita mar Cu nha, a em pre sa aé rea o im pe- 
diu de em bar car na vi a gem até Na ve gan tes após ter dei- 
xa do sua ca chor ra, uma vi ra-la ta de por te mé dio, em
uma cai xa no sa guão do ae ro por to. A de ci são pe lo aban- 
do no do ani mal no sa guão do ae ro por to ocor reu após o
pa rai ba no ser in for ma do que ani mais de mé dio por te
não es ta vam sen do trans por ta dos pe la Azul. O pas sa gei- 
ro che gou a pro cu rar ou tras al ter na ti vas de trans por te,
mas foi in viá vel de vi do a sua con di ção fi nan cei ra. 

De acor do com in for ma ções, a fa mí lia foi re ti ra da do
voo por agen tes da Po lí cia Fe de ral. Ita mar Cu nha afir ma
que a em pre sa aé rea res sar ciu o va lor que foi pa go no
des pa cho das ba ga gens, mas o di nhei ro in ves ti do nas
três pas sa gens que so mam R$ 4.216 ain da não foi de vol- 
vi do. Atra vés de no ta, a Po lí cia Fe de ral in for mou que re- 
ce beu um pe di do da Com pa nhia Aé rea Azul pa ra apoi ar
a re ti ra da com pul só ria de pas sa gei ros que se ne ga ram a
aten der a or dem de re ti ra da da da pe lo co man dan te da
ae ro na ve. Con fi ra no ta: “A Po lí cia Fe de ral ser ve pa ra dar
cum pri men to às or dens do co man dan te, que é a au to ri- 
da de den tro da ae ro na ve. O po li ci al em pre gou os meio
en ten di dos co mo ne ces sá rio pa ra sa nar a cri se e lo grou
re ti rar os pas sa gei ros re cal ci tran tes sem lan çar mão do
uso de for ça fí si ca. O fa to foi de vi da men te re gis tra do no
li vro de plan tão da PF. “ Em no ta, a em pre sa área Azul
afir ma que o cli en te ig no rou as re co men da ções dos tri- 
pu lan tes da em pre sa e aban do nou o ani mal de es ti ma- 
ção na área de em bar que do ae ro por to.

Leia no ta na ín te gra:
“A Azul in for ma que de sem bar cou um Cli en te in dis ci- 

pli na do de uma de su as ae ro na ves que par tiu on tem (25)
do ae ro por to de São Luís. A com pa nhia es cla re ce que o
Cli en te com pa re ceu pa ra em bar que com um ani mal de
es ti ma ção fo ra dos pa drões au to ri za dos pa ra trans por te
de pets na ca bi ne. Ig no ran do as re co men da ções dos Tri- 
pu lan tes da Azul, o Cli en te en trou na ae ro na ve e aban- 
do nou o ani mal de es ti ma ção na área de em bar que do
ae ro por to. A com pa nhia res sal ta ain da que con tou com o
apoio da Po lí cia Fe de ral pa ra de sem bar car o Cli en te e,
em se gui da, pros se guiu com o re em bol so do va lor pa go
nos bi lhe tes.“En tre mos em con ta to com a In fra e ro, mas
não ob ti ve mos re tor no até o mo men to.

PROTESTO

Jogadores da NBA
boicotam jogo do playoff

NENHUM DOS TIMES DO BUCKS E MAGIC ENTROU EM QUADRA 

Os jo ga do res do Milwau kee Bucks e do Or lan do Ma- 
gic não ini ci a ram o jo go 5 dos playoffs da NBA co mo for- 
ma de pro tes to pe la vi o lên cia po li ci al con tra ne gros nos
Es ta dos Uni dos. 

A par ti da es ta va mar ca da pa ra às 17h (de Bra sí lia)
des ta quar ta-fei ra (26) e ne nhum dos ti mes en trou em
qua dra — o Ma gic che gou a aque cer, mas vol tou atrás
quan do viu que o ad ver sá rio não es ta ria pre sen te.Por
cau sa da de ci são dos atle tas do Bucks, a NBA de ci diu
adi ar a ro da da des ta quar ta-fei ra, que te ria ain da Hous- 
ton Roc kets e Oklaho ma City Thun der, às 19h, e Los An- 
ge les La kers e Por tland Trail Bla zers, às 22h. Ain da não
há po si ção so bre os jo gos de quin ta-fei ra, mas To ron to
Rap tors e Bos ton Cel tics, que jo gam a pri mei ra se mi fi- 
nal do Les te, já es ta vam em con ver sas pe lo boi co te.

O pro tes to é pe la ce na ocor ri da na noi te de do min go,
em Ke nosha, no es ta do ame ri ca no de Wis con sin: o ne- 
gro Ja cob Bla ke, de 29 anos, foi ba le a do com se te ti ros à
quei ma-rou pa pe las cos tas por po li ci ais bran cos, ce na
fil ma da e com par ti lha da nas re des so ci ais ge ran do re- 
vol tas. Se gun do fa mi li a res, Bla ke es tá pa ra li sa do da cin- 
tu ra pa ra bai xo. Wis con sin de cla rou emer gên cia, de pois
de pré di os e car ros se rem in cen di a dos. 

O ca so foi um no vo ras ti lho de pól vo ra pa ra re a que cer
o de ba te en tre atle tas, que ele va ram o tom. Nos úl ti mos
di as, os jo ga do res de To ron to Rap tors e Bos ton Cel tics já
ha vi am dis cu ti do a pos si bi li da de de não irem pa ra qua- 
dra no jo go 1 da se mi fi nal, mar ca do pa ra quin ta-fei ra.
“Eu es ta va mui to ani ma do, en tão to dos nós as sis ti mos
Ja cob Bla ke le var um ti ro. Is so mu da o tom das coi sas”,
dis se o ala Fred Van Vle et, dos Rap tors. “Es tá co me çan do
a pa re cer que tu do o que es ta mos fa zen do é ape nas se- 
guir os pro ce di men tos e na da es tá mu dan do de ver da- 
de. E aqui es ta mos nós no va men te com ou tro in ci den te
in fe liz”.

São Luís, quinta-feira, 27 de agosto de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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ASSUMINDO COMPROMISSOS 
O pré candidato a prefeito 

de São Luís, Rubens Jr (PCdoB) 
e s t e v e  r e u n i d o  c o m  o s 
trabalhadores da educação no 
Sinproesemma apresentando 
suas propostas e assumindo 
compromissos com a categoria. 
O presidente do Sinproesemma, 
Raimundo Oliveira, relembra 

a atuação do deputado Rubens Jr em favor da educação e da 
categoria e por isso entende ser o melhor nome para São Luís. 

QUESTÕES ELEITORAIS
Na manhã desta terça-feira 

(25), o Ministério Público do 
Estado do Maranhão (MPMA), a 
Ordem dos Advogados do Brasil 
– Seccional Maranhão (OAB) e a 
Federação dos Municípios do 
Estado do Maranhão (Famem) 
discutiram a realização de uma 
capacitação sobre questões 

eleitorais. A iniciativa, que deverá ser realizada em formato 
virtual, será voltada para toda a sociedade e não apenas para 
operadores de Direito. A formação deve ter carga horária total 
de 10 horas, sendo oferecida logo no início de setembro, com 
duas horas de programação diária durante uma semana. Entre 
os temas estão as condutas permitidas e vedadas no período 
eleitoral, crimes eleitorais e fake news e as diversas formas 
de abuso de poder, inclusive os casos diretamente ligados ao 
período de pandemia.

DOAÇÕES DA ALUMAR
 Em mais um apoio à Polícia 

Militar do Maranhão, o Consórcio 
Alumar entregou um conjunto de 
itens essenciais, como parte das 
ações de responsabilidade social 
da companhia, que mantém 
um bom relacionamento com a 
instituição. Ao todo, foram mais 
de 17 mil reais em materiais 

como tenda, cones de sinalização e barreiras sanfonadas, 
equipamentos fundamentais para que a corporação exerça a 
sua função social de preservação da ordem pública e proteção 
de pessoas e patrimônios. 

EQUATORIAL MARANHÃO
NOTA DE ESCLARECIMENTO
Desde o início da pandemia em meados de março de 

2020, a Equatorial Maranhão adotou medidas para garantir 
a continuidade do fornecimento de energia e a saúde dos 
colaboradores e da população do Maranhão.  Durante o período 
compreendido entre final de março e a primeira quinzena de 
agosto de 2020, suspendemos o corte no fornecimento a todos 
os clientes inadimplentes. Reforçamos também as parcerias 
com os governos municipais e do estado para aumentar o 
número de consumidores classificados na Tarifa Social de 
Energia Elétrica (TSEE). Esses consumidores recebem descontos 
na conta de energia que pode chegar até 65%. Atualmente já 
são mais de 800 mil famílias beneficiadas pelo programa no 
Estado do Maranhão. Com o retorno das atividades econômicas 
no estado, retomamos o processo de cobrança, respeitando 
a proibição do corte de energia por falta de pagamento para 
os consumidores Residenciais classificados na Tarifa Social de 
Energia Elétrica (TSEE), enquanto durar o estado de emergência 
da pandemia, conforme está descrito na revisão da Resolução 
Normativa nº 878/2020 da Aneel, publicada em 21/07 deste 
ano. Convém destacar, que além da essencialidade da atividade, 
como concessionária do serviço público federal, a Equatorial 
Maranhão vem cumprindo rigorosamente os critérios legais 
sobre a suspensão no fornecimento da energia elétrica, tema 
que vem sendo regulamentado pela Aneel desde do início da 
pandemia do novo coronavírus.  Vale informar também que a 
Equatorial Maranhão ampliou as facilidades para pagamento 
da fatura de energia elétrica e adotou diversas medidas para 
promover a negociação, sendo elas:

 • Negociação através do Site www.equatorialenergia.com.br .
• A fatura de energia elétrica agora é boleto e, pode ser paga 

em qualquer banco ou correspondente bancário. 
• Pagamento Delivery, que pode ser agendado pelo 0800 

025 0116.
• Mês da Negociação Equatorial pelo 0800 098 2997 até 31 de 

agosto com condições facilitadas para os clientes inadimplentes.
 Assessoria de Imprensa da Equatorial Maranhão 

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 27 De agOStO De 2020 | Quinta - Feira

“Vitória do Brasil, vitória da educação! Fundeb aprovado, valeu a luta contra o governo Jair 
Bolsonaro que queria jogar para 2021 o que não pode parar e precisava ser aperfeiçoado.”

“Vitória do Brasil”: diz Márcio Jerry 
sobre aprovação do Fundeb permanente

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 22 e 23 De MarçO De 2020 | DOMingO e SegunDa - Feira

Vereadores destinam R$ 3,1 milhões para 
combater H1N1 e COVID-19 em São Luís

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 31 De JaneirO De 2020 | Sexta - Feira

Mais de 17 milhões de eleitores 
já baixaram o e-TítuloOUTRA

A ex-prefeita de Bom 

Jardim, Lidiane Leite da Silva, 

mais conhecida como ‘Prefeita 

Ostentação’, foi condenada por 

improbidade administrativa 

por desvio de R$ 1.377.299,77 

na contratação de uma 

empresa de engenharia civil para execução de reforma de 

escolas da sede e da zona rural do município. 

ESPECULAÇÃO
As especulações sobre a 

ida do prefeito de São José de 

Ribamar, Luís Fernando, para 

uma secretaria do Governo do 

Estado aumentam e podem se 

confirmar para o período após 

o carnaval. A nova Secretaria de Projetos Especiais pode ser 

o destino de Luís Fernando. O nome de Luís Fernando pode 

ser mais um nome técnico que deve somar ao governo do 

governador Flávio Dino para o segundo mandato.(ST)

INDICAÇÃO
Atento às necessidades 

dos municípios maranhenses, 

o deputado estadual Wendell 

Lages (PMN) encaminhou 

Indicação ao secretário de 

Estado da Educação, Felipe 

Camarão, solicitando a aquisição de ônibus escolares para os 

municípios de Itapecuru-Mirim, Araioses, Axixá, Anajatuba 

e Arari.

DECLARAÇÃO
O presidente Jair Bolsonaro 

disse,  em declaração ao 

lado do autoproclamado 

p re s i d e n t e  i n t e r i n o  d a 

Venezuela, Juan Guaidó, que 

a esquerda gosta tanto de 

pobres que os multiplica.

VISITA
O  r e p r e s e n t a n t e 

institucional da Assembleia 

Legislativa do Amapá (Alap), 

em Brasília, Elpídio Amanajas, 

conheceu as dependências da 

Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), por conta da 

entrega do novo prédio da Alap, que será inaugurado em 

abril. Amanajas esteve com o deputado Adriano (PV) e disse 

que a visita aconteceu por indicação do ex-presidente da 

República, José Sarney, que foi senador pelo Amapá.

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 1 De MarçO De 2019 | Sexta - Feira

Levantamento feito pelo G1 mostra todos os processos criminais e crimes eleitorais aos quais os parlamentares respondem na Justiça. 
Gil Cutrim (PDT), Josimar Maranhãozinho (PR) e Junior Lourenço (PR) são os que respondem a processos no MA; eles negam os crimes

Deputados com processos 
criminais: a lista do Maranhão

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 7 De agOStO De 2018 | terça - Feira

AGENDA
O pré-candidato ao Senado 

Fe d e ra l ,  We ve r to n  ( P DT ) , 
cumpriu uma extensa agenda 
pelo interior do Estado no último 
final de semana. Na sexta-feira 
à noite, o compromisso foi em 
Chapadinha, onde foi recebido 
pelo grupo liderado pela ex-
prefeita Ducilene Belezinha (PR), 
que é pré-candidata a uma vaga 

na Assembleia Legislativa. O ginásio da Faculdade do Baixo 
Parnaíba (FAP) ficou lotado para presenciar o lançamento da pré-
candidatura de Weverton na cidade do leste maranhense. “Tenho 
afinidade com o caráter de liderança de Belezinha e acredito que 
ela tem muito a somar nos projetos políticos que temos para o 
Maranhão e para o país”, destacou.(Blog do Genivaldo)

DE VOLTA
Após ter passado um período 

de cento e vinte um  dias de 
licença, o vereador Silvino Abreu 
(PRTB) reassumiu o seu mandato 
ontem, com a reabertura dos 
trabalhos da Câmara Municipal 
de São Luís. Silvino é candidato 
a  deputado estadual.  Em 
sua primeira manifestação, o 
parlamentar do PRTB afirmou que 

está de volta com mais disposição para dar continuidade ao trabalho 
que desenvolve no Legislativo, “cumprindo com os compromissos 
que assumimos com a sociedade, dando prosseguimento a luta pelo 
bem estar da população, e contribuindo para buscar melhorias e 
soluções para os problemas que enfrentam o município”, completou 
ele.(Blog do Clodoaldo)

ENCONTRO
O deputado Zé I nácio 

esteve neste sábado (04) em 
São Paulo, SP, para participar do 
Encontro Nacional do Partido 
dos Trabalhadores (PT). O evento 
reuniu centenas de pessoas na 
Casa Portugal, ponto histórico da 
militância de esquerda da cidade. 

O grande momento do 
evento foi a escolha de Lula 

como candidato à Presidência da Republica pelo partido, 
o candidato foi escolhido por aclamação pelos delegados 
presentes no Encontro, reafirmando o discurso do partido de 
que “não existe plano B, não existe plano C, não existe plano 
Z, o nosso plano é L de Lula presidente”, afirmou o ator Sergio 
Mamberti, que conduziu o cerimonial.

PROPAGANDA
Definida as  col igações 

partidárias para a disputa do 
Governo do Maranhão, agora 
ocorre a preparação para a 
batalha eletrônica na tv e no 
rádio. Flávio Dino (PCdoB), que 
aglutinou 16 partidos em torno de 
sua aliança terá o maior tempo da 
propaganda eleitoral. Por dia ele  
aparecerá por quase 12 minutos 

na televisão e no rádio dos maranhenses, isso levando em conta o 
tempo de inserções de 30 segundos que vão ar de segunda-feira 
a domingo, a partir do dia 31 de agosto. No total, ele  terá direito a 
23 inserções por dia.

FISCALIZAÇÃO
Te v e  i n í c i o  o n t e m  n a 

Escola Superior de Controle 
Externo (Escex) do Tribunal 
de Contas do Estado ( TCE-
MA) a capacitação promovida 
pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Durante 
quatro dias, um grupo de dez 
auditores do TCE receberá 
treinamento nas regras que vão 

orientar as fiscalizações nos contratos financeiros internacionais 
celebrados entre o BID e entidades estatais maranhenses. 

O PCO e o Novo não disputarão as eleições majoritária e 
proporcionais no Estado

Maranhão terá seis candidatos a 
governador nas eleições de 2018

Política

Fechadas as convenções 
partidárias que homologaram 
as candidaturas ao Governo 
do Estado, foram definidos os 
seis nomes que disputarão os 
votos dos maranhenses.

Flávio Dino (PCdoB)
O governador Flávio Dino, 

candidato à reeleição, terá a 
maior coligação na disputa 
ao governo. Flávio conta com 
o apoio do PCdoB, PRB, PDT, 
PPS, PT, PSB, DEM, PR, PP, 
PTB, PROS, PTC, PPL, Avante, 
Patriotas e Solidariedade. O 
candidato também aparece 
como favorito na disputa, em 
todas as pesquisas registradas 
até o momento no Tribunal 
Regional Eleitoral, Flávio Dino 
pontua em torno de 60% nas 
intenções de voto.

Roseana Sarney (MDB)
A ex-governadora Roseana 

Sarney disputa o Governo do 
Estado pela quinta vez. Ela tem 
o apoio do MDB, PSD, PV, PSC, 
PRB e PMB. O grupo Sarney 
tenta voltar ao comando do 
estado após 50 anos de domí-
nio interrompidos por Flávio 
Dino em 2014.

Roberto Rocha (PSDB)
O candidato tucano teve 

seu nome homologado em 
convenção e vai contar com 
o apoio do PSDB, PMN, PHS, 
Democracia Cristã, Rede e 
Podemos. O senador rompeu 
com o governador Flávio Dino 
e vai disputar o governo pela 
primeira vez.

Maura Jorge (PSL)
A ex-prefeita de Lago da 

Pedra entrou na disputa e vai 
contar com o apoio do PSL e 

PRTB. Ela vinha articulando 
uma ampla aliança, mas teve 
seus planos impedidos pelo 
presidente da legenda, o vere-
ador Francisco Carvalho.

Odívio Neto (PSOL)
O engenheiro civil e pro-

fessor Odívil Neto entrou na 
disputa e vai contar com o 
apoio do PSOL e PCB.

Ramon Zapata (PSTU)
O Partido Socialista dos 

Trabalhadores Unificados 
apresentou Ramon Zapata 

para a disputa ao Governo 
do Maranhão. O PSTU não 
coligou com nenhum outro 
partido.

O PCO e o Novo não dispu-
tarão as eleições majoritária e 
proporcionais no Maranhão.

RENOVAÇÃO

Dez dos 31 vereadores de São Luís serão candidatos em 2018
Embora cargos munici-

pais estejam fora da disputa 
em 2018, as eleições podem 
levar a uma renovação tam-
bém na Câmara Municipal 
de São Luís. Dez dos 31 dos 
vereadores da capital ma-
ranhense devem disputar o 
próximo pleito em outubro, 
abrindo a possibilidade para 
a mudança de quase 43% das 
cadeiras.

Mais da metade das can-
didaturas confirmadas nas 
convenções partidárias são 
de veteranos, com um total 
de 7 parlamentares querendo 
alçar outros voos na política 
antes de completar mais um 
mandato municipal.

Dos integrantes do legis-
lativo da capital maranhense 
na disputa deste ano, três so-
nham com Brasília e buscarão 
mandatos de deputado fede-
ral. A maioria dos parlamen-

tares busca mudar de esfera 
dentro do próprio Legislativo: 
sete querem ser deputados 
estaduais.

Entre os que tiveram os 
nomes homologados em con-
venções de seus partidos na 
disputa proporcional pela 
Assembleia Legislativa estão 
os vereadores Estevão Aragão 
(PSDB), Bárbara Soeiro (PSC), 
Honorato Fernandes (PT ), 
Marcial Lima, Ricardo Diniz, 
Silvino Abreu, Gutemberg 
Araújo e Gengival Alves, am-
bos do PRTB.

Para o Congresso, devem 
marcar presença no pleito 
de outubro, os vereadores Sá 
Marques (PHS), Pavão Filho 
(PDT) e Pedro Lucas Fernan-
des (PTB). Dos nomes certos 
na disputa pelo Legislativo 
Estadual, três fazem parte 
da Mesa Diretora da Câmara 
de São Luís, são os eles: o 1º 

secretário Honorato Fernan-
des (PT), o 3º vice-presidente 
Ricardo Diniz (PRTB) e a 4ª 
Secretária Bárbara Soeiro 
(PSC).

Legislatura atual teve mais 
candidatos

O número de candidatu-
ras no parlamento municipal 
aumentou em 50% em rela-
ção à legislatura anterior. Em 
2014, dos 31 representantes 
do Palácio Pedro Neiva de 
Santana, cinco estiveram na 
disputa proporcional, seja 
pela Assembleia Legislativa ou 
pela Câmara dos Deputados. 
Na época, foram candidatos 
os vereadores Fábio Câmara 
(PSL), Ivaldo Rodrigues (PDT), 
Josué Pinheiro (PSDB), Sérgio 
Frota (PR) e Rose Sales (PMN).

Destes, apenas Sérgio Fro-
ta conseguiu se eleger em 
e deixou a Câmara, abrindo 
vaga para a primeira suplente 

nas eleições de 2012, Eidimar 
Gomes (PSDB).

CÂMARA DE SÃO LUÍS
Candidatos confirmados
Sá Marques (PHS)
Deputado federal
Pedro Lucas (PTB)
Deputado federal
Pavão Filho (PDT)
Deputado federal
Genival Alves (PRTB)*
Deputado estadual
Estevão Aragão (PSDB)
Deputado estadual
Marcial Lima (PRTB)*
Deputado estadual
Honorato Fernandes (PT)
Deputado estadual
Silvino Abreu (PRTB)
Deputado estadual
Bárbara Soeiro (PSC)
Deputado estadual
Ricardo Diniz (PRTB)
Deputado estadual
(Reprodução: Por Isaias 

Rocha)

Levantamento feito pelo 
G1 mostra que três deputa-
dos federais do Maranhão 
respondem hoje a processos 
criminais na Justiça.

São, ao todo, 50 parla-
mentares réus no país – o 
que representa 10% do total 
de parlamentares na Câmara 
(513).

É a quarta vez que o G1 
realiza esse tipo de levan-
tamento. Em 2015, 38 dos 
513 deputados respondiam a 
algum tipo de ação penal. Em 
2011, eram 59. Já em 2007, 
haviam sido contabilizados 74 
processados. Como os critérios 
usados nos levantamentos 
foram diferentes, os números 
não são comparáveis.

Os deputados do Mara-
nhão:

GIL CUTRIM (PDT-MA)
• Local do processo: 2ª 

Vara Criminal de São José de 
Ribamar

• Número do processo: 
764-60.2017.8.10.0058

• Crime: Crime da Lei 
de Licitações, peculato e for-
mação de quadrilha

O QUE DIZ: O deputado 
diz que o processo se refe-
re à execução do convênio 

n.º416/2013-SECID, destinado 
à construção de duas praças, 
uma no Bairro Juçatuba e a ou-
tra no Bairro Miritiua, ambos 
no município de São José de 
Ribamar. “O referido convênio 
foi devidamente executado e 
prestado contas do mesmo. 
Cabe esclarecer que o depu-
tado Gil Cutrim ainda não foi 
citado para apresentação de 
defesa. Sendo assim, os escla-
recimentos sobre a perfeita 
execução do convênio serão 
prestados nos autos da ação. 
Após sua notificação formal, 
todos os esclarecimentos se-

rão fornecidos, uma vez que 
o processo está na sua fase 
inicial.”, afirma, em nota, a as-
sessoria jurídica do deputado.

JOSIMAR MARANHÃOZI-
NHO (PR-MA)

• Local do processo: 
Justiça Federal de MA

• Número do processo: 
0047751-82.2014.4.01.3700

• Crime: Furto qualifi-
cado

O QUE DIZ: O deputado diz 
que a acusação é “absurda”. 
No processo, ele é acusado 
de permitir o transporte ilegal 
de madeira extraída da reser-

va indígena do Alto Turiaçu 
durante o período em que 
foi prefeito do município de 
Maranhãozinho. “As provas 
apresentadas nos autos pela 
defesa demonstram justa-
mente o contrário, que em 
tal período a prefeitura bus-
cou combater o tráfego de 
caminhões madeireiros pelas 
estradas vicinais do município, 
ante os danos que causavam, e 
chegou a solicitar fiscalização 
do Incra para coibir tais fatos, 
contrariando os interesses 
dos madeireiros”, afirma o 
advogado Carlos Sérgio de 
Carvalho Barros. “O deputado 
jamais teve teve qualquer rela-
ção com madeireiros e confia 
plenamente que a ação será 
julgada improcedente, pois 
não há nenhuma prova das 
acusações. Não custa lembrar 
que o delegado federal que 
cumpriu as diligências inves-
tigativas nos municípios de 
Maranhãozinho e Centro do 
Guilherme foi posteriormente 
afastado e demitido da Polícia 
Federal em razão da prática de 
ilícitos em investigações, e atu-
almente responde a processo 
criminal na Justiça Federal do 
Maranhão.”

Câmara Federal

Municípios com folhas atrasadas 
continuam impedidos de fazer carnaval 

TCE

O Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-MA) não pro-
moveu qualquer alteração 
nos termos da Instrução 
Normativa nº 54, populari-
zada como “IN do Carnaval”. 
Aprovada pelo pleno em 31 
de janeiro do ano passado, 
atendendo a sugestão do 
Ministério Público de Con-
tas (MPC) e com base nas 
prerrogativas confer idas 
pela Constituição Federal 
aos Tribunais de Contas da 
União e dos estados, a IN 
dispõe sobre despesas com 
festividades realizadas pelo 
poder executivo municipal.

De acordo com a medida 
aprovada, são consideradas 
ilegítimas para os fins do 
artigo 70 da Constituição 

Federal, qualquer despesa 
custeada com recursos pú-
blicos municipais - inclusive 
aqueles decorrentes de con-
trapartida em convênio - com 
eventos festivos quando o 
município estiver em atraso 
com o pagamento da folha 
salarial (incluindo terceiri-
zados, temporários e comis-
sionados); ou em estado de 
emergência ou de calamida-
de pública decretados.

A IN permite que o TCE 
conceda medida cautelares 
atendendo a representa-
ções formuladas junto à 
corte, o que ainda nao se re-
gistrou até o momento em 
relação ao carnaval deste 
ano. O descumprimento da 
medida, ou seja, a realiza-

ção de despesas ilegítimas 
com eventos festivos, po-
derá comprometer a regu-
laridade das contas relativas 
ao  exerc íc io  qu ando da 
apreciação das contas anu-
ais do chefe do executivo 
municipal ou dos gestores 
responsáveis.

A decisão fundamenta-
-se, na competência cons-
titucional do TCE para fis-
calizar os atos dos gestores 
públicos quanto ao aspecto 
da legitimidade, controle 
que vai além da legalidade; 
na prerrogativa do órgão de 
agir preventivamente em 
virtude da constatação de 
fatos que comprometam os 
custos ou os resultados dos 
programas públicos; além 

da atribuição do órgão de 
prevenir a responsabilidade 
dos gestores, evitar a repe-
tição de ilícitos e preservar 
o  interesse  pú bl ico  dos 
municípios.

A Constituição Federal, 
em seu artigo 70, estabelece 
que a fiscalização contábil, 
f inanceira,  orçamentária, 
operacional e patrimonial 
da União e das entidades 
da administração direta e 
indireta, quanto à legali-
dade,  legit imidade,  eco-
nomicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de 
receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional,  me-
diante controle externo, e 
pelo sistema de controle 
interno de cada Poder.

Dados da Justiça Eleito-
ral atualizados mostram que 
mais de 17 milhões de elei-
tores brasileiros já baixaram 
o aplicativo e-Título. Ao todo, 
17.037.057 pessoas optaram 
pela versão digital do título 
eleitoral, que dispensa a im-
pressão da segunda via do 
documento em papel.

O download do app está 
disponível para celulares ou 
tablets com o sistema opera-
cional Android ou IOS. Depois 
de baixar o aplicativo, basta in-

serir os dados pessoais para ter 
em mãos o documento digital. 
O e-Título permite também 
a emissão das certidões de 
quitação eleitoral e de crimes 
eleitorais. Essas declarações 
são emitidas por meio do QR 
Code do aplicativo, possibili-
tando a leitura pelo próprio 
celular.

Caso o eleitor já tenha feito 
o cadastramento biométrico 
(cadastro das impressões di-
gitais, fotografia e assinatura) 
na Justiça Eleitoral, a versão 

do e-Título virá acompanha-
da de foto, facilitando a sua 
identificação na hora do voto. 
Contudo, se ainda não tiver 
feito o cadastro da biometria, a 
versão do e-Título será baixada 
sem fotografia. Nesse caso, 
o eleitor deverá levar outro 
documento oficial com foto 
para se identificar perante o 
mesário para votar. Em todo 
o Brasil, 14.369.325 e-Títulos 
baixados são de eleitores com 
biometria; os outros 2.667.732 
pertencem a pessoas que 

ainda não fizeram o cadastro 
biométrico.

Está em estudo no Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) a 
possibilidade de aperfeiçoar o 
aplicativo para transformá-lo, 
futuramente, em uma plata-
forma de serviços eleitorais, 
com a possibilidade de fazer a 
transferência e a comprovação 
do domicílio eleitoral, além 
da justificativa de ausência às 
urnas. Por enquanto, o e-Título 
não é capaz de validar impres-
sões digitais.

POSTO
A disputa pelo posto de pré-

candidato a vice-prefeito do 
pré-candidato Eduardo Braide 
(Podemos) já está acirrada 
mesmo faltando meses para 
as convenções. Pelo menos, 
dois políticos já declaram 

publicamente a intensão de indicar um nome.O primeiro é 
o deputado federal Josimar Maranhãozinho que, além de 
presidir o PL, ainda tem o domínio do Avante no Maranhão. 
Ele ensaia indicar seu sobrinho, o vereador Aldir Júnior.Outro 
que articula a indicação é o senador Roberto Rocha, presidente 
do PSDB. O indicado seria novamente seu filho, Roberto Rocha 
Júnior. (Silvia Tereza-Blog)

PSOL
O Partido Socialismo e 

Liberdade – PSOL decidiu 
participar do pleito de outubro 
próximo com candidato próprio 
a prefeito de São Luís. O nome 
mais cotado para representar 
o partido de esquerda na 

sucessão é do advogado, jornalista, professor e ex-militante 
do PT, Franklin Douglas.

CONTINUA
O deputado estadual e pré-

candidato a prefeito em São 
Luís, Duarte Júnior (PCdoB) 
declarou em entrevista ao 
colega jornalista Thiago Bastos, 
que ainda é um dos nomes da 

sigla para a disputa majoritária deste ano na cidade. Apesar de 
transparecer aparente alinhamento com a direção comunista, 
o parlamentar apontou indiretamente que o seu futuro ainda 
está em aberto. (Gilberto Leda)

GUERRA
Uma tentativa do deputado 

federal Bira do Pindaré para 
assumir o comando estadual 
do PSB acabou por gerar uma 
guerra interna entre ele e o 
prefeito de Timon, Luciano 

Leitoa. Atual comandante do partido no maranhão, Leitoa 
conseguiu reverter a tentativa de Bira, mas o clima ficou tenso 
entre dos dois socialistas. E pode, inclusive, ter consequências 
na candidatura de Bira a prefeito de São Luís.(Blog Marco 
Deça)

FRENTE
Utilizando as redes sociais, 

a senadora Eliziane Gama 

(Cidadania) decidiu entrar 

no debate para as eleições 

presidenciais em 2022. A 

maranhense entende que o 

momento é de diálogo e defendeu uma frente ampla para 

as próximas eleições gerais. A senadora entende que a 

democracia tem sido atingida e por esse motivo é necessário 

um debate sobre uma frente ampla para 2022, assim como 

tem proposto o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).

(blog Jorge Aragão)

Deputados estaduais iniciarão trabalhos legislativos com sessão solene no Plenário Nagib Haickel

Aplicativo gratuito dispensa a impressão da segunda via do título eleitoral.

A Assembleia Legislativa 
do Maranhão realizará, na 
próxima segunda-feira (3), 
às 16h, no plenária Nagib 
Haickel, a sessão solene que 
marcará o início dos traba-
lhos legislativos da 2ª sessão 
Legislativa da 19ª Legislatura. 
A programação terá início às 

15h, no hall de entrada da 
Alema, com o hasteamento 
das bandeiras, seguida da 
cerimônia militar com revista 
à tropa, às 15h30.

O presidente da Assem-
bleia, deputado Othelino 
Neto (PCdoB), conduzirá a 
sessão solene, que começa, 

em seguida, às 16h. Na aber-
tura, o chefe do Legislativo 
maranhense fará as consi-
derações iniciais, saudando 
os demais parlamentares e 
convidados.

Depois, o governador do 
Maranhão, Flávio Dino (PC-
doB), ou seu representante, 

fará a leitura da Mensagem 
Governamental, onde consta 
o resumo das ações do gover-
no em 2019 e as atividades 
que serão executadas este 
ano. Logo após, o presidente 
Othelino fará as considerações 
finais e encerrará os trabalhos.

Foram convidados secretá-
rios de estado e do município, 
presidentes do Tribunal de 
Justiça do Maranhão (TJMA), 
do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE), do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), da Câmara 
Municipal de São Luís, o pre-
feito de São Luís, entre outras 
autoridades.

A galeria do Parlamento 
também estará aberta ao pú-
blico interessado em acompa-
nhar a sessão de abertura dos 
trabalhos da Casa.

Cobertura Completa
Toda a solenidade será 

transmitida, ao vivo, pela TV 
Assembleia e pelo Site al.ma.
leg.br/tv. Os internautas tam-
bém poderão acompanhar a 
cobertura pelas redes sociais 
da Agência Assembleia.

VOLTA

Assembleia retoma trabalhos legislativos na próxima segunda-feira

Os 31 vereadores de São 
Luís adotaram um posiciona-
mento coletivo e decidiram 
destinar ao Município, cada 
um, R$ 100 mil em emen-
das, totalizando um aporte 
financeiro de R$ 3,1 milhões, 
para novos investimentos 
em ações de combate e pre-
venção aos vírus H1N1 e 
COVID-19.

A iniciativa pioneira tra-
tou-se de uma articulação 
feita pelo presidente da Câ-
mara Municipal, vereador 
Osmar Filho (PDT ), e que 
contou com o apoio de todos 
os demais parlamentares.

Na próxima terça-feira 
(24), durante sessão plenária 
ordinária, os vereadores rece-
berão no Palácio Pedro Neiva 
de Santana o secretário mu-
nicipal de Saúde, Lula Filho.

Na oportunidade, o au-
xiliar do prefeito Edivaldo, 
além de sugerir quais ações 
emergenciais são mais im-
portantes e se apresentam, 
neste momento, como fun-

damentais para receber este 
investimento, também fará 
um balanço do trabalho de-
senvolvido pela Prefeitura 
com o objetivo de combater 
a proliferação dos vírus.

“O Parlamento de São 
Luís, mais uma vez, mostrou 
união e força. Todos os verea-

dores concordaram com a ini-
ciativa de destinar emendas, 
cujos recursos serão aplica-
dos no setor da saúde, em es-
pecial nas ações direcionadas 
para prevenir a proliferação 
da gripe H1N1 e do Novo 
Coronavírus. Continuaremos 
unidos e trabalhando pelo 

bem da população da nossa 
capital”, disse Osmar Filho.

No início desta semana, o 
presidente da Casa assinou 
resolução administrativa 
adotando regras e procedi-
mentos internos na sede do 
Parlamento para combater o 
avanço do COVID-19.

APOIO
O  d e p u t a d o  f e d e r a l 

Márcio Jerry (PCdoB) utilizou 
suas redes sociais para enviar 
uma mensagem de apoio e 
agradecimento aos profissionais 
d a  s a ú d e ,  q u e  e s t ã o  s e 
desdobrando para atender 
pacientes e ajudando a conter o 

avanço do coronavírus no Brasil. “Nossos cumprimentos, gratidão 
e estímulo aos profissionais da saúde que estão empenhados 
nesta hora difícil para derrotar o coronavírus em nosso país. 
Gratidão a médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, 
enfim, a todos que atuam na rede de saúde. E viva o SUS!”, 
escreveu.

PRORROGADO
Por solicitação do presidente 

da Federação dos Municípios 
do Estado do Maranhão, Erlanio 
Xavier, o presidente do Tribunal 
de Contas do Maranhão, Nonato 
Lago, prorrogou por 30 (trinta) 
dias o prazo para apresentação 
de contas referente ao exercício 

de 2019 em virtude de todas as situações de contingência 
enfrentadas pelos municípios em decorrência da pandemia 
mundial do coronavírus. Para Erlanio Xavier, prefeito de Igarapé 
Grande, a medida se fez necessária diante das dificuldades 
que os profissionais de contabilidade, auditores municipais e 
procuradores estão encontrando para cumprir prazos. 

FORTALECENDO
O deputado federal e pré-

candidato a prefeito de São 
Luís, Eduardo Braide, recebeu 
com alegria as filiações dos pré-
candidatos oficiais a vereador 
da Assembleia de Deus, Pastor 
Fábio Leite e Domingos Paz, 
no Podemos, ocorridas nesta 

semana. “O trabalho do Pastor Fábio e do Domingos Paz junto à 
igreja, agrega ao nosso projeto de uma São Luís mais humana e 
com atenção para todos”, afirmou Braide.

RESPIRADORES
O   d e p u t a d o  e s t a d u a l 

Wellington do Curso (PSDB) 
assinou ofício em que destina 
p a r t e  d e  s u a s  e m e n d a s 
par lamentares ao s istema 
público de saúde do Maranhão. 
O valor de R$ 50 mil será aplicado 
na aquisição de respiradores, 

que deverão ser utilizadas nas unidades de terapia intensiva 
do estado. Após a assinatura do ofício, o parlamentar destacou 
que o momento requer ações em defesa de quem mais precisa, 
ainda mais agora em que se vivencia no país a pandemia do 
novo coronavírus.

AÇÕES
Esta semana, a deputada 

estadual Dra. Thaiza Horetegal 
(PP) voltou suas ações legislativas 
para o desenvolvimento de 
iniciativas visando ao combate 
do COVID-19, no Maranhão. A 
primeira medida foi solicitar, 

por meio de Indicação, aos poderes Executivos, Legislativo e 
Judiciário, que dediquem todos os meios de comunicação e 
plataformas online para disseminar campanhas educativas e 
medidas de prevenção do coronavírus.

EMENDA
O vereador Ricardo Diniz 

(Sem Partido), através de uma 
emenda parlamentar, destinou 
cerca de R$ 100 mil reais para 
o combate ao Coronavírus. O 
anúncio foi feito através das 
redes sociais do parlamentar. 
“Destinei no dia de hoje o valor 

de 100 mil reais para o combate ao Coronavírus na Ilha de São 
Luís. Quero parabenizar os 30 vereadores que assim como eu 
tiveram a mesma atitude”, disse.

A iniciativa pioneira tratou-se de uma articulação feita pelo presidente da Câmara Municipal, 
vereador Osmar Filho (PDT), e que contou com o apoio de todos os demais parlamentares.

OFICIAL

Marcha dos Prefeitos é cancelada
A Confederação Nacional 

de Municípios (CNM) cancelou 
a realização da XXIII Marcha a 
Brasília em Defesa dos Municí-
pios, que ocorreria entre 25 e 
28 de maio na capital federal, 
em razão da disseminação do 
novo coronavírus. Em comu-
nicado oficial  presidente da 
entidade, Glademir Aroldi, lista 
os diversos fatores que levaram 
os Conselhos Político – forma-
do por representantes das 27 
entidades estaduais –, Diretor 
e Consultivo da CNM e o Movi-
mento Mulheres Municipalistas 
(MMM) a cancelarem o evento.

Maior encontro da gestão 
municipal da América Latina, 
a Marcha reuniu, na última 
edição, mais de 8 mil pessoas. 
Aroldi lamenta que essa seja a 
primeira vez, desde 1998, que 
o evento não ocorre, mas re-
força a excepcionalidade e se-
riedade da situação. “Estamos 
com nossa atenção voltada ao 
coronavírus, e é preciso ainda 
mais união e conscientização 
de todos. Por mais difícil que 
seja, estamos tomando nossas 
decisões colocando em pri-
meiro lugar a saúde de todos”, 

justifica.
Ele lembra que a Confe-

deração irá continuar com 
os trabalhos técnicos e de 
articulação política pela causa 

municipalista. Além disso, a 
entidade reforça os canais de 
comunicação com os gestores 
locais: telefone, e-mail, site e 
redes sociais. Os participantes 

da 23ª edição da Marcha que 
já realizaram a inscrição serão 
contactados pela organização 
nos próximos dias para reem-
bolso dos valores.

Vice-líder do PCdoB, o de-
putado federal Márcio Jerry 
destacou mais uma derrota 
do governo de Jair Bolsonaro 
no Congresso com aprovação 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que torna 
permanente o Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimen-
to da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb). Nesta 
terça-feira (25), por unanimi-
dade, senadores aprovaram 
a matéria, mantendo o texto 
validado pela Câmara dos 
Deputados no mês passado.

“Vitória do Brasil, vitória 
da educação! Fundeb apro-
vado, valeu a luta contra o 
governo Jair Bolsonaro que 
queria jogar para 2021 o que 
não pode parar e precisava ser 
aperfeiçoado.”

Investimento na educação
A PEC prevê, entre outros 

pontos, a ampliação gradual 
da participação da União no 
Fundeb, de forma a chegar a 
23% a partir de 2026. Em julho, 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
tentou impedir a votação da 
proposta, impondo a suspen-
são do repasse de verbas à 

educação de estados e muni-
cípios durante o ano de 2021e 
direcionando a aplicação de 
parte dos recursos em progra-
mas sociais e no pagamento 
de aposentadorias.

Com a decisão do Senado, 
além de mais recursos da 
União, o fundo continuará re-
cebendo o equivalente a 20% 

dos impostos municipais e 
estaduais e das transferências 
constitucionais de parte dos 
tributos federais.

Criado em 2006, o fun-
do praticamente garantiu os 
investimentos e nas escolas 
públicas de estados e municí-
pios. Para se ter ideia, este ano 
a receita deve ser de R$ 173,7 

bilhões. O fundo também au-
mentará a complementação 
da União dos atuais 10% para 
23% em seis anos. Ao menos 
70% do recurso deverá ser 
usado para o pagamento de 
salários de profissionais da 
educação. Os repasses da 
União não entram na regra de 
teto de gastos públicos.

POLÍTICA

Presidente Jair Bolsonaro diz que 
proposta do Renda Brasil está suspensa

O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou ontem (26), ao participar 
de evento em Ipatinga (MG), que 
a proposta do programa Renda 
Brasil está suspensa. O programa 
pretende expandir o Bolsa Família. 
“Ontem discutimos a proposta, a 
possível proposta do Renda Brasil. 
Eu ontem falei: está suspenso. 
Vamos voltar a conversar”. O pre-
sidente informou que a proposta 
apresentada a ele pela equipe 
econômica “não será enviada ao 
Parlamento”.  

“Não podemos fazer isso aí, 
como, por exemplo, a questão do 
abono para quem ganha até dois 
salários mínimos, seria um décimo 
quarto salário. Não podemos tirar 
de 12 milhões de pessoas para dar 
para um Bolsa Família, um Renda 
Brasil, seja lá o que for o nome desse 
novo programa”, acrescentou, ao 
discursar na cerimônia de reativa-
ção do alto-forno 1 da Usiminas.

No evento, o presidente de-
fendeu a adoção de medidas que 
possibilitem a geração de emprego 
e renda. “Ou o Brasil começa a pro-
duzir, começa realmente a fazer o 
plano que interessa a todos nós, 
que é o melhor programa social 

que existe, que é o emprego, ou 
nós estamos fadados ao insucesso. 
Não posso fazer milagre. E conto 
com todos os brasileiros para que 
cada um faça o melhor de si para 
tirar o Brasil da situação difícil em 
que se encontra, que não é de 
hoje”, disse.

Renda Brasil
Em junho, o ministro da Eco-

nomia, Paulo Guedes, anunciou 
que o governo federal criará um 
programa de renda mínima per-
manente, após a pandemia do 
novo coronavírus (covid-19), ba-
tizado de Renda Brasil. De acordo 

com o ministro, haverá a unificação 
de vários programas sociais para 
a criação do programa, que deve 
incluir os beneficiários do auxílio 
emergencial, que recebem par-
celas de R$ 600 (R$ 1,2 mil para 
mães solteiras), pagas em razão da 
pandemia da covid-19.

Deputado destacou mais uma derrota do governo de Jair Bolsonaro no Congresso

presidente Jair Bolsonaro
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