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Convenção

PV oficializa
candidatura de
Adriano Sarney
Oficialização da candidatura de Adriano Sarney reuniu 47 pré-candidatos a vereador e aliados

Candidato, que tem Vall Nascimento
como vice, disse que se eleito, fará uma
gestão moderna e que potencialize as
vocações econômicas de São Luís. POLÍTICA 3

Adriano Sarney ao lado de Vall Nascimento

TRÊS CASOS DE FEMINICÍDIO
CHOCAM INTERIOR DO ESTADO
Uma das ocorrências foi em Imperatriz, onde Alan Patrick de Oliveira matou a ex-companheira,
Gleyciane da Mota Bandeira e a ex-cunhada Dayane; total desse tipo de crime este ano chega a 41.
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MA tem potencial para expandir o algodão
Segundo levantamento feito pela Associação Maranhense de Produtores de Algodão (AMAPA), o atual plantio da cultura no estado corresponde a 27.500 hectares, mas o potencial de
expansão é de até200 mil hectares; produção é concentrada nas regiões da Serra do Penitente e Gerais de Balsas, localizadas no sul do Maranhão. GERAL 9
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Paulo Soares

Exército

Sarampo

marca 15 anos
de carreira da
cantora Sandra
Duailibe

150 anos do
24º Batalhão
de Infantaria
de Selva é
celebrado

Maranhão
ainda está
abaixo da
meta de
imunização
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Sol com algumas
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Desembargador Antônio Bayma Araújo foi um dos homenageados

TÁBUA
DE MARÉS

Aliados de Flávio Dino
intensificaram protestos
contra Bolsonaro, por
inaugurações. POLÍTICA 3
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MDB oficializa apoio
a Neto Evangelista,
do DEM, em São Luís

Crimes no Meio
Ambiente têm
penas mais rígidas
Texto também acrescenta à lei o crime de
comércio ilegal de animais silvestres pela internet

Anúncio da nova composição foi feito no início da tarde pela ex-governadora
Roseana Sarney, via redes sociais; direção nacional viabilizou acordo no MA
Divulgação

O

MDB oficializou ontem,
o apoio à pré-candidatura do deputado estadual Neto Evangelista à
Prefeitura de São Luís. O partido
debatia duas possibilidades:
além do democrata, havia discussão sobre coligação com o Solidariedade, do ex-juiz federal
Carlos Madeira.
O anúncio da nova composição foi feito no início da tarde pela
ex-governadora Roseana Sarney,
via redes sociais. Ela revelou que
a decisão foi tomada em comum
acordo entre as executivas estadual e nacional da sigla.
“Foi decidido pela Executiva
Nacional e pela Executiva local”,
informou.
A O Estado, o deputado Roberto Costa, vice-presidente estadual e coordenador eleitoral do
MDB, referiu-se à aliança como
uma "decisão amadurecida" do
partido, com “presença decisiva
da ex-governadora Roseana”.
Segundo ele, houve um conjunto de forças que convergiram
para a definição do apoio. “Foi um
processo demorado, primeiro pela
qualidade de todos os pré-candidatos que nos procuraram, mas o
partido amadureceu de uma forma
tranquila e fez a opção, também,
levando em consideração uma posição nacional do MDB, que existe
também uma proximidade muito
grande com o DEM".
Encontro
Logo após a definição do apoio,
Neto Evangelista foi recebido pela
ex-governadora Roseana em sua
residência. Junto com ele estavam
o senador Weverton Rocha (PDT)
e o deputado federal Juscelino
Filho (DEM), dois dos principais
apoiadores do democrata.
Entre os emedebistas, participaram do encontro Assis Filho, e

Roseana e Neto Evangelista com membros do DEM e do MDB logo após oficialização de apoio em São Luís

Roseana foi quem
fez o anúncio de
apoio

os deputados João Marcelo e
Hildo Rocha.
Em entrevista a O Estado, Neto
Evangelista se disse “muito honrado” pelo apoio e disse que foi escolhido pelo MDB por haver apresentado o “melhor projeto” para
São Luís.
“Me sinto muito honrado com
o apoio do MDB, que dentre
todos os pré-candidatos que o
buscaram para dialogar, entendeu que nós temos o melhor projeto, inovador, com capacidade
de garantir para nossa cidade e
nossa gente o desenvolvimento
que merece”, declarou.

Com definição do MDB,
atenções voltam-se ao PT
A decisão do MDB de apoiar o deputado estadual Neto Evangelista
(DEM) na disputa pela Prefeitura de
São Luís deixa as atenções voltadas,
agora, para o rumo do Partido dos
Trabalhadores.
Há duas semanas, em entrevista
exclusiva a O Estado, o presidente
municipal da sigla, vereador Honorato Fernandes, informou que a decisão local já estava tomada: apoio
à pré-candidatura do deputado federal Rubens Júnior, do (PCdoB),
com o próprio vereador como candidato a vice.
Ele admitiu, contudo, que a definição em âmbito municipal não tem
caráter definitivo, e que depende de
uma chancela nacional. Uma série
de costuras nacionais, contudo, têm
impedido o anúncio oficial.
No caso do PT, a política de alianças em São Paulo, e também no Rio

de Janeiro, deve ser fator preponderante para a definição de um acerto,
ou não, com o PCdoB em São Luis.
O aval nacional à aliança na capital maranhense ainda depende de
uma decisão do PCdoB sobre apoio
à pré-candidatura de Benedita da
Silva na cidade do Rio de Janeiro.
A ex-governadora é tratada como
um prioridade nacional para os petistas, e, lá, o PCdoB está dividido
entre uma proposta de candidatura
própria, ou apoio a uma frente formada, ainda, por PSB, PDT e Rede.
Fora isso, tem pesado contra a
aliança no maior colégio eleitoral do
Maranhão o desprezo com que o
pré-candidato do PCdoB à Prefeitura de São Paulo, Orlando Silva, tem
tratado o PT. Em recente entrevista
à Folha de S. Paulo, o comunista declarou que o partido do ex-presidente Lula já é passado. 

Câmara pode votar hoje o novo
marco regulatório do gás natural
Texto prevê autorização, em vez de concessão, para o transporte de gás natural e estocagem em
jazidas esgotadas de petróleo; relator Laercio Oliveira, diz que as novas regras vão modernizar o setor
lagereek/DepositPhotos

BRASÍLIA
A Câmara dos Deputados pode
votar hoje (1º) o projeto do novo
marco regulatório do setor de gás
natural (PL 6407/13). O texto prevê
autorização, em vez de concessão,
para o transporte de gás natural
e estocagem em jazidas esgotadas
de petróleo.
O relator do projeto, deputado
Laercio Oliveira (PP-SE), afirma
que as novas regras vão modernizar o setor, gerar aumento de
empregos e redução de preços.
Ele recomenda a aprovação em
Plenário do texto substitutivo elaborado pelo deputado Silas Câmara (Republicanos-AM), que foi
aprovado na Comissão de Minas
e Energia em outubro do ano
passado.
De acordo com o substitutivo,
a outorga dessa autorização para
a construção ou ampliação de gasodutos deverá ocorrer após chamada pública a ser realizada pela
Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP).
Se houver mais de um interessado
para a construção de um gasoduto, a agência deverá realizar processo seletivo público.
Relator diz que novo marco
legal do gás natural vai alavancar

PL substitui o regime de concessão pela autorização no transporte de gás

investimentos e reduzir preços
Essas autorizações não terão
tempo definido de vigência e somente poderão ser revogadas a pedido da empresa, se ela falir ou
descumprir obrigações de forma
grave, se o gasoduto for desativado
ou se a empresa interferir ou sofrer interferência de outros agentes da indústria do gás.
O texto também acaba com a
exclusividade dos estados na atividade de distribuição de gás natural, seja diretamente ou por concessão, permitindo ainda sua
exploração pelas concessionárias
privadas de energia elétrica.
Antes de analisarem o marco

legal do gás natural, os deputados
poderão votar o projeto que aumenta as penas de vários tipos de
crimes ligados ao desvio de recursos relacionados ao estado de calamidade pública do coronavírus
(PL 1485/20).
De autoria da deputada
Adriana Ventura (Novo-SP) e outros, o projeto determina que a
pena de reclusão de 1 a 3 anos por
associação criminosa será aplicada em dobro se o objetivo é desviar recursos destinados ao enfrentamento de estado de
calamidade pública.
De acordo com o parecer preliminar da deputada Greyce Elias

(Avante-MG), dobram também as
penas do capítulo do Código Penal
referente a crimes contra a administração pública praticados com
esse objetivo, como emprego irregular de verbas públicas (detenção de 1 a 3 meses) e corrupção
passiva (exigir ou receber propina), cuja pena é de reclusão de
2 a 12 anos.
Quanto ao crime de corrupção
ativa, que ocorre quando alguém
oferece propina a funcionário público, a pena de reclusão de 2 a 12
anos poderá dobrar se for para
desviar recursos destinados ao
combate à pandemia.
Transporte escolar
Outro item pautado é o Projeto de
Lei 2529/20, da deputada Carmen
Zanotto (Cidadania-SC) e outros,
que autoriza estados, municípios
e Distrito Federal a utilizarem os
veículos de transporte escolar
como transporte alternativo de
profissionais da saúde e de pessoas que necessitarem de atendimento médico enquanto as aulas
presenciais estiverem suspensas
durante o período da pandemia
de Covid-19.
Segundo o texto, os custos
serão suportados por esses entes
federados. 

BRASÍLIA
O Projeto de Lei 4214/20 altera a
Lei dos Crimes Ambientais para
tornar mais rígidas as penas previstas e acrescentar o crime de comércio ilegal de animais silvestres
por meio da internet. Em outro
trecho, a proposta altera a Lei de
Proteção à Fauna para aumentar
a fiscalização sobre criadouros e
clubes de caça.
“O comércio ilegal de vida é a
terceira atividade ilícita do
mundo, depois de armas e drogas,
e o Brasil é um dos principais
alvos em razão da imensa biodiversidade”, disse o autor, deputado Rafael Motta (PSB-RN).
“Esses crimes vêm tomando
proporções enormes, sendo necessária a efetividade das normas de proteção ao meio ambiente.”
Conforme o texto em tramitação na Câmara dos Deputados, nos
crimes contra a fauna, nos quais
será incluído o comércio ilegal pela
internet, as penas previstas serão
de reclusão (regime fechado), de
dois a cinco anos, e multa. Atual-

mente, crimes contra a fauna são
apenados com detenção (regime
aberto), de seis meses a um ano, e
multa.
Segundo a proposta, em vez de
apenas estimular, caberá ao poder
público autorizar e fiscalizar o funcionamento de clubes e sociedades amadoristas de caça e de tiro
ao voo, bem como criadouros destinados ao manejo da fauna silvestre para fins econômicos ou
não. A cada dez anos deverá ser
realizado o recadastramento dessas instituições.
Crimes ambientais
Também tramita na Câmara o Projeto de Lei 3337/19 que aumenta a
pena para diversos crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais
para coibir o desmatamento ilegal.
A peça, do deputado Rodrigo
Agostinho, inclui multa como
pena para todos os crimes além
de outra pena de privação de liberdade. Na lei atual penas de detenção podem ser substituídas
por multas, como o caso de cortar árvore em área de preservação
sem permissão. 

Comemoração: 150 anos do
24º BIS na capital
maranhense
CIDADES 6
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Maranhão ainda está abaixo da meta
de imunização contra o sarampo
De acordo com boletim epidemiológico foram notificados 14.804 casos de sarampo; estado
fica em 10º lugar no número de casos; Pará tem maior número de casos e gera preocupação
Paulo Soares

oletim epidemiológico divulgado pelo Ministério
da Saúde, referentes ao
mês de agosto, mostra
que entre as semanas epidemiológicas 1 a 30 de 2020 (29/12/2019
a 25/07/2020), foram notificados
14.804 casos de sarampo, confirmados 7.293 (49,3%), descartados
6.584 (44,5%) e estão em investigação 927 (6,2%), no Brasil. Até o
momento, o Maranhão tem apenas 17 casos e nenhum óbito e, de
acordo com o boletim, o estado
está em 10º lugar no ranking de
casos de sarampo do país. Contudo, a situação do Pará, estado vizinho, traz preocupação e risco de
contaminação via fronteira, por já
possuir 4.713 casos confirmados e
três óbitos, sendo o estado com
maior número de casos.
Mesmo com baixo número de
casos no estado, o risco de contaminação via Pará se torna maior,
devido ao baixo índice de imunização no estado. No Maranhão, a
meta é proteger mais de dois milhões de pessoas. De acordo com
a Secretária Municipal de Saúde
(Semus), desde o início da campanha, no mês de julho, até esta a
manhã desta segunda-feira (31),
48.678 doses haviam sido aplicadas, o que representa uma taxa
aproximada de 9,1% de cobertura.
As doses da vacina estão disponíveis em 52 unidades de saúde da
atenção primária e em duas escolas municipais.
O secretário de Estado da Saúde
(SES), Carlos Lula, convocou todos
os maranhenses a se protegerem
dessa enfermidade e afirmou que
a vacina é a única forma de estar
imune. “Contamos com a participação de todos que estão na faixa
etária do público-alvo para que
juntos possamos combater a
doença em nosso estado”, disse
Carlos Lula.
De acordo com a chefe do Departamento de Controle e das
Doenças Imunopreveníveis da
SES, Halice Figueiredo, a vacina tríplice viral (sarampo + caxumba +
rubéola) deverá ser administrada
em todos os adultos da faixa etária
preconizada, mesmo os que já tomaram a vacina em outra ocasião.
“A vacina deve ser aplicada independentemente da situação vacinal apresentada pelo usuário do
SUS. Isto é, mesmo que tenham o
seu esquema completo de vacinação devidamente comprovado,
estes deverão receber outra dose
contra a doença”, orienta.

B

Prorrogação da vacinação
O Ministério da Saúde informou,
na última sexta feira (28), a prorrogação, até o dia 31 de outubro,
da Campanha de Vacinação contra o sarampo. A mobilização
contra a doença começou em
março deste ano e, em todo o
país, até o momento, já foram vacinados 5,29 milhões do públicoalvo, que são jovens e adultos,
entre 20 a 49 anos, ou seja, apenas 5,8% do público-alvo.
A decisão foi tomada devido à
prevalência da circulação do vírus
em 21 estados do país. Todos da
faixa etária do público-alvo,
mesmo que já tenham tomado a
vacina, deve procurar os postos de
saúde próximo da sua residência.
A dose imunizante é disponibilizada de forma gratuita nos postos de saúde. Para ser vacinado, o
usuário do SUS deve ter em mãos
documento com foto e a carteira

SAIBA MAIS
Sintomas
De acordo ainda com o Ministério da Saúde, os principais
sintomas do sarampo são:
Febre acompanhada de tosse;
Irritação nos olhos;
Nariz escorrendo ou entupido;
Mal-estar intenso;
Também podem aparecer outros sinais e sintomas, de 3 a 5
dias, como manchas vermelhas no rosto e atrás das orelhas
que, em seguida, se espalham pelo corpo. Após o
aparecimento das manchas, a persistência da febre é um
sinal de alerta e pode indicar gravidade, principalmente
em crianças menores de 5 anos de idade.
Vacinas contra sarampo
- Dupla viral - Protege do vírus do sarampo e da rubéola.
Pode ser utilizada para o bloqueio vacinal em situação de
surto;
- Tríplice viral - Protege do vírus do sarampo, caxumba e
rubéola;
- Tetra viral - Protege do vírus do sarampo, caxumba,
rubéola e varicela (catapora).
Cuidados na hora de vacinar
Para seguir as orientações de saúde e evitar a propagação
do vírus da Covid-19, os funcionários da Semus – em
colaboração com os servidores do terminal – estão
cuidando da organização de filas para priorizar o
distanciamento.
Além disso, apenas usuários com máscaras e, de
preferência, com a carteira de vacinação foram protegidos.
Nos pontos de vacinação também há álcool em gel para a
imunização das mãos dos vacinadores e população adulta
que recebeu as doses.
Postos de vacinação
Centro de Saúde Dr. Paulo Ramos - Rua do Passeio, 236 –
Centro
CTA Lira (atendimento específico) - Praça São Roque Lira,
S/N – Lira.
U.M Itaqui-Bacanga - Avenida dos Portugueses
C. S. Clodomir P. Costa - Av. Odilo Costa Filho, S/N – Anjo da
Guarda.
C. S. Valdecy Eleoteria Martins (Paraíso) - Av. Sarney Filho
- Vila Embratel.
C. S Yves Parga - BR 135, S/n – Vila Maranhão.
C.S. Vila Nova - Praça Raimundo de Sousa Gomes, S/N –
Vila Nova.
Hospital Aquiles Lisboa - Rua José Sarney, s/n – Bonfim.
C.S. da Vila Embratel - Rua 14 S/N – Vila Embratel.
C.S. do Gapara - Rua Projetada S/N Gapara.
C.S Bairro de Fátima - Rua Ademar de Barros, S/N – Bairro
de Fátima.
Íntegra da lista em oestadoma.com/490622

de vacinação. Em caso de a pessoa
não saber se tomou ou não a vacina, o recomendado é que ela seja
administrada da mesma maneira
como forma de bloqueio.
Sarampo
O sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, transmissível e extremamente contagiosa. É grave
principalmente em crianças menores de cinco anos de idade, pessoas desnutridas e imunodeprimida. Sua transmissão ocorre de
pessoa a pessoa, por via aérea, ao
tossir, espirrar, falar ou respirar. O
sarampo é tão contagioso que uma
pessoa infectada pode transmitir
para 90% das pessoas próximas
que não estejam imunes.

A infecção pode, inclusive, servir como porta de entrada para outras doenças. Ao ser contaminado
pelo vírus, o organismo tem sua
memória imunológica (células capazes de reconhecer esse agente
infeccioso) comprometida, fazendo com que o corpo humano
não consiga combater a outras infecções graves.
transmissão pode ocorrer entre
4 dias antes e 4 dias após o aparecimento das manchas vermelhas
pelo corpo. A única maneira de evitar o sarampo é pela vacina. A
doença não possuí tratamento específico e os medicamentos são
utilizados para reduzir o desconforto ocasionado pelos sintomas
da doença.

POSTO
volante de
vacinação contra o
sarampo percorreu
terminais de
Integração de
São Luís

8

POLÍCIA

São Luís, 1º de setembro de 2020. Terça-feira O Estado do Maranhão

Casos de feminicídio
marcam o fim de semana
no interior do Maranhão
Somente no município de Imperatriz houve o registro de duplo feminicídio,
enquanto o outro caso ocorreu na zona rural de Santa Luzia do Paruá

T

rês mulheres foram vítimas de feminicídio durante este fim de semana
no interior do estado e, segundo a polícia, 41 casos desse tipo de crime já ocorreram durante
este ano no estado. Umas das
ocorrências foi na cidade de Imperatriz, no domingo, 30. Alan Patrick de Oliveira Soares matou a tiros a ex-companheira, Gleyciane
da Mota Bandeira; e a ex-cunhada,
Dayane, e depois recorreu ao suicídio.
A delegada da Mulher dessa cidade, Silviane Terório, informou
que o acusado estava inconformado com o fim do relacionamento.
No domingo, 30, ele invadiu a residência da ex-companheira, localizada no bairro Novo Horizonte, e
assassinou as duas irmãs, e logo
após efetuou um tiro na cabeça.
A polícia foi acionada e os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal de Imperatriz
para serem autopsiados. O resultado dos exames periciais serão encaminhados para a Polícia Civil.
Ainda de acordo com a delegada,
testemunhas disseram para a polícia que Dayane da Mota foi assassinada devido Alan Patrick achar
que a ex-cunhada tinha interferido
no fim do relacionamento.
A delegada contou que após o
fim do casamento, as ameaças começaram a ser feitas de forma
constate por Alan Patrick e o caso
foi parar na Delegacia da Mulher.
A delegada frisou que, pelo menos, três ameaças foram registradas na delegacia. Numa delas, o
suspeito chegou a enviar a foto de
revólver dizendo que essa arma seria usada para retirar a vida de
Gleyciane da Mota. Foi solicitado
ao Poder Judiciário a medida protetiva em favor da ex-companheira do suspeito.

Divulgação

A polícia foi acionada e os corpos dos três mortos foram removidos para o Instituto Médico Legal de Imperatriz

Mas, no dia 27 de maio deste
ano, a vítima, por meio da Defensoria Pública, pediu a retirada da
proteção judicial e, no dia 27 de junho, o processo acabou sendo extinto e a vítima deixou ser acompanhada pela patrulha Maria da
Penha da Polícia Militar. “É de suma importância frisar que a vítima
não tinha medida em vigor, pois,
tinha desistido. Então, fica o alerta para que todas as vítimas de violência doméstica continuem com
o procedimento e acredite nas
ameaças. Muita das vezes é uma
simples ameaça, mas, deve ser levada a sério”, alertou a delegada.
Golpes de facão
O outro caso ocorreu na tarde do
último dia 29, no povoado Bom Jesus, na zona rural de Santa Luzia
do Paruá, e teve como vítima Marilene dos Santos Lopes. A polícia

informou que o ex-companheiro
dela, identificado como José Antônio Silva Neto, é suspeito de ter
cometido esse ato criminoso e ainda tentou se matar devido não
aceitar o fim da relação amorosa.
Ainda segundo a polícia, José
Neto aplicou vários golpes de facão na vítima, que ainda foi levada para o hospital, mas chegou
sem vida. Enquanto, o acusado foi
preso por uma guarnição da Polícia Militar após tentar tirar a própria vida com um golpe de facão
no abdômen.
José Neto foi levado primeiramente para o hospital dessa cidade, mas teve que ser transferido
para uma unidade de saúde, em
Governador Nunes Freire em virtude da gravidade dos ferimentos.
A polícia afirmou que após o suspeito ter alta médica, este será
apresentado na Delegacia de Polí-
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mulheres foram vítimas de
feminicídio durante o fim
de semana no interior do
Maranhão

cia Civil de Santa Luzia do Paruá.
Investigação
A equipe da Superintendência de
Homicídio e Proteção a Pessoas
(SHPP) continua sendo investigando a morte da venezuelana Rosita Rodrigues, de 50 anos. De
acordo com a polícia, a estrangeira foi encontrada morta por populares durante a madrugada de
domingo, 30, em uma quitinete, localizada na Vila Lobão.

Duas pessoas são
executadas na
cidade de São Luís
Um dos crimes ocorreu na área do Mercado
Central e, o outro, no bairro Jardim São Cristóvão
Duas execuções ocorreram na capital no decorrer do fim de semana. A onda de violência começou ainda na noite de sextafeira, 28, e teve como vítima o
barbeiro Antônio Souza, de 48
anos. O crime ocorreu em pleno
Mercado Central, na área do centro da cidade.
A polícia informou que a vítima estava trabalhando no salão
de beleza, no Mercado Central,
quando foi atacada. Ela levou
quatro tiros e um deles atingiu a
cabeça. Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados
e quando chegaram a vítima estava sem vida.
O acusado fugiu a pé em direção ao antigo Oscar Frota. As
guarnições da Polícia Militar foram chamadas e realizaram rondas pela localidade, mas não conseguiram prender o criminoso.
Os peritos do Instituto de Crimi-

nalística (Icrim) e a equipe da Superintendência de Homicídio e
Proteção a Pessoas (SHPP) também foram acionados.
Outro crime
A polícia ainda ontem não conseguiu prender um casal suspeito de ter assassinado José de Ribamar da Silva Barros, Piu, de 34
anos. Segundo a polícia, na noite do último dia 29, a vítima foi
atraída pelo casal até o campo de
futebol Tocão, no Jardim São
Cristóvão e acabou sendo executada.
José de Ribamar levou três tiros na cabeça e dois no ombro,
enquanto, os acusados fugiram
em um veículo Ford Ka preto, de
placas não identificadas. A Polícia Militar foi acionada e isolou a
área do crime até a chegada dos
peritos do Icrim como ainda realizou incursões na região para
prender os suspeitos.

Criminosos são
presos durante
cercos policiais
Prisões ocorreram nas cidades de Teresina (PI)
e em Itaipava do Grajaú e Bom Lugar, no MA
Criminosos foram retirados de
circulação durante cerco policial,
sendo que uma das prisões ocorreu ontem, na capital piauiense. A
polícia informou que a prisão foi
em cumprimento a uma ordem
judicial expedida pelo Poder Judiciário do Piauí.
Os policiais maranhenses realizando cerco na Ceasa da capital
piauiense conseguiram localizar
o acusado, que responde pelo
crime de roubo qualificado, e foi
apresentado na Central de Fla-

grante de Teresina, onde foram
tomadas providências. Há informações que o detido agia no Maranhão e também no Piauí.
Ainda ontem, em Itaipava do
Grajaú, foi preso um homem, não
identificado, acusado de violência doméstica. Com ele, os militares apreenderam uma arma de
fogo.
No povoado Olho d’Água dos
Mirandas, em Bom Lugar, no último domingo, 30, foi preso em flagrante um criminoso. 

Mundo

Covid-19 pode eliminar
avanços da Saúde no
curto prazo, alerta OMS
Grandes avanços em cuidados médicos conquistados ao longo de décadas correm
perigo de ser eliminados, mostra pesquisa da Organização Mundial da Saúde
Reuters

GENEBRA
Mais de 90% dos países testemunharam transtornos nos atendimentos de saúde em resultado da
pandemia de Covid-19, e grandes
avanços em cuidados médicos
conquistados ao longo de décadas
correm perigo de ser eliminados
no curto prazo, mostrou uma pesquisa da Organização Mundial da
Saúde (OMS).
A entidade sediada em Genebra
alerta com frequência a respeito de
outros programas que salvam vidas
sendo impactados pela pandemia e
enviou conselhos de mitigação aos
países, mas a pesquisa apresentou
os primeiros dados da OMS até o
momento a respeito da escala dos
transtornos.
“O impacto da pandemia de
Covid-19 em serviços de saúde essenciais é uma fonte de grande preocupação”, disse um relatório sobre o
estudo publicado nesta segundafeira. “Grandes avanços de saúde ob-

Paciente é transferido para hospital em Madri na pandemia de Covid-19

tidos ao longo das últimas duas décadas podem ser eliminados em um
período de tempo curto...”
A pesquisa inclui respostas de
mais de 100 países colhidas de maio
a julho. Entre os serviços mais afetados estão as imunizações de rotina

(70%), o planejamento familiar (68%)
e os diagnósticos e tratamentos de
câncer (55%). Os serviços de emergência foram afetados em quase um
quarto dos países que responderam.
A região do Mediterrâneo Oriental, que inclui Afeganistão, Síria e

Iêmen, foi a mais prejudicada, seguida pela África e pelo sudeste da
Ásia, mostrou o levantamento, que
não envolveu as Américas.
Como mostrou a contagem
mais atualizada da Reuters, acredita-se que o vírus já tenha matado
quase 850 mil pessoas desde que
os primeiros casos de Covid-19
foram identificados, em dezembro
passado.
Pesquisadores acreditam que
mortes não relacionadas à Covid
também aumentaram em alguns
lugares devido em parte aos transtornos nos serviços de saúde, embora estes possam ser mais difíceis
de calcular.
A pesquisa da OMS disse que é
“razoável antecipar que mesmo
uma interrupção modesta em serviços de saúde essenciais poderia
levar a um aumento de morbidez e
mortalidade de outras causas que
não a Covid-19 no curto a médio
prazos e no longo prazo”. Mais pesquisas são necessárias.

Brasileiro Roberto
Azevêdo deixa a
direção da OMC
Saída ocorrida ontem, foi antecipada em um
ano e foi anunciada pelo diplomata em maio
BRASÍLIA
O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto
Azevêdo, deixou o cargo ontem (31),
após sete anos à frente da entidade.
A saída de Azêvedo foi antecipada e
acontece um ano antes do término
do seu segundo mandato.
Em maio, quando anunciou a decisão, o diplomata brasileiro disse
que ela foi motivada por questões
pessoais e que atende aos melhores
interesses da organização em seu
processo de reforma. Para ele, a organização deve começar a moldar
uma agenda para as novas realidades pós-pandemia de covid-19 já
com um novo diretor-geral.
O Conselho Geral da OMC está
em processo para escolha do novo
diretor-geral, que deve ser anunciado nos próximos meses. Oito candidatos foram indicados por seus países para dirigir a organização e já foram apresentados aos membros da
OMC em reunião especial.
São eles: Jesús Seade Kuri, do México; Ngozi Okonjo-Iweala, da Nigéria; Abdel-Hamid Mamdouh, do Egito; Tudor Ulianovschi, da Moldávia;
Yoo Myung-hee, da Coreia do Sul;

Amina C. Mohamed, do Quênia;
Mohammad Maziad Al-Tuwaijri, da
Arábia Saudita; e Liam Fox, do Reino Unido.
A partir da próxima semana, o
presidente do conselho, David Walker, começa a primeira rodada de
consulta aos membros da organização para avaliar suas preferências.
Ela será seguida por mais duas rodadas, quando o número de candidatos será reduzido de oito para cinco e, na última, para dois. Após esse
processo, Walker anuncia o nome do
candidato de consenso, que deve ser
aprovado pelo Conselho Geral.
A OMC iniciou suas atividades
em 1º de janeiro de 1995 e desde então tem atuado como a principal instância para administrar o sistema
multilateral de comércio. A organização tem por objetivo estabelecer
um marco institucional comum para regular as relações comerciais entre os diversos membros que a compõem e estabelecer um mecanismo
de solução pacífica das controvérsias
comerciais, tendo como base os
acordos atualmente em vigor.
Atualmente, a OMC conta com
164 membros, sendo o Brasil um dos
fundadores.
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Índices apontam que
economia avança para
uma recuperação
no Maranhão
Cenário de números de desocupados e
índice de consumo parece ser um indicativo
de que está havendo mudança positiva na
economia do Maranhão. PÁGINA 9

@OImparcialMA

TRAGÉDIA ANUNCIADA : Homem se
mata após matar ex-mulher e a cunhada
De acordo com informações da delegada Sylvianne Tenório,
da Delegacia da Mulher em Imperatriz. Gleyciane (uma das vítimas ) pediu medida protetiva no dia 19 de junho, após ter sido
ameaçada de morte pelo ex-companheiro que não aceitava o fim
do relacionamento. Mas uma semana depois, a vítima solicitou
a revogação da medida e o processo foi arquivado. PÁGINA 10

@oimparcial

@imparcialonline

98 98232-0262

Brasil tem três grandes
linhas de pesquisa
que buscam cura
para o coronavírus
Hoje, há três principais linhas de pesquisa:
moduladores do sistema imunológico, antivirais
e terapia com anticorpos (produzidos no soro
de convalescentes ou em laboratório). PÁGINA 5

ELEIÇÕES 2020

MDB de Roseana
e Sarney fecha
apoio a Neto
Evangelista
PÁGINA 10

Salário mínimo será
de R$ 1.067 em 2021
PÁGINA 2

MÚSICA

SAO LUÍS 408 ANOS

The Casanovas lança
4º álbum de estúdio

Prefeito Edivaldo
entrega mais
praças no Vinhais

The Casanovas são da capital universal do rock ’n’ roll ao vivo – Melbourne,
na Austrália. Chegando originalmente à
proeminência internacional com a ascensão do rock no início de 2000, eles
dividiram palcos com nomes como Motörhead, Mötley Crüe e The White Stripes.
PÁGINA 12

No começo do mês, o gestor já
havia inaugurado oito praças no
bairro que também recebeu cerca
de 16 km de pavimentação de vias
e até o final do ano ganhará outras praças que seguem em obra.
Esta entrega faz parte das comemorações pelos 408 anos de São
Luís, celebrado dia 8 de setembro..
PÁGINA 7

FUTEBOL

Sampaio indefinido
para encarar o CRB
Técnico Léo Condé espera contar com
atletas que já cumpriram quarentena, mas
só vai anunciar quem joga após o treino
desta tarde em Maceió. PÁGINA 11

KITESURF

Maranhenses brilham
na Fórmula Kite Ceará
PÁGINA 11
TEMPO E TEMPERATURA

Manifestação
fecha Avenida
dos Holandeses
Segundo informações da polícia, os manifestantes seriam ocupantes de um espaço irregular que é considerado reserva ambiental. Na área de mais de 20 mil hectares, já estava pronto para receber mais de mil moradias.PÁGINA 10

BASTIDORES
50 anos
APARTE Meus
Transparentes
No dia 1º de setembro de 1970 ingressei no sobradão 46 da Rua Afonso Pena, sede do
Jornal O Imparcial e da Rádio Gurupi, então, empresas dos Diários Associados. Portando
uma câmera Yashica Mat e talvez uma ideia na cabeça, obviamente, sem pretensão de
ser um Glauber Rocha, gênio do novo cinema brasileiro daqueles anos de chumbo.

TÁBUA DE MARÉ
1 DE SETEMBRO
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São Luís, terça-feira, 1 de setembro de 2020

DUPLO FEMINICÍDIO

UFMA

Inclusão Digital por
empréstimo de tablet

Homem se mata após
duplo feminicídio

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) recebe tablets para que estudantes
realizem as atividades remotas no período 2020.1

A

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) recebeu a remessa de tablets relativos ao
Edital Auxílio Inclusão Digital
– Modalidade Plena (Empréstimo de
Tablet) – Em Caráter Emergencial
2020.1, em que cada estudante selecionado receberá temporariamente
uma unidade, para proporcionar a todos condições de acesso tecnológico e
técnico para a realização de atividades remotas durante a retomada do
período acadêmico 2020.1.
No total, a UFMA adquiriu mil tablets com recursos liberados pelo Ministério da Educação (MEC-Sesu). Os
equipamentos serão distribuídos assim que as etapas do seletivo estiverem concluídas, forem devidamente
tombados e a Universidade receber os
cinco mil chips da Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa (RNP) para garantir
o acesso à internet.
Para esse edital, 1.300 alunos solicitaram os tablets e os chips de pacotes
de dados, em que 540 comprovaram a
situação de vulnerabilidade socioeconômica exigida como um dos critérios para concorrer ao empréstimo de
um dos aparelhos, mas o número de
estudantes regularizados ainda pode
subir daqui a alguns dias, pois o seletivo está atualmente na fase de recebimento de recursos, em que os alunos
têm até o dia 30 deste mês para resolver pendências e efetuar a comprovação.
Além deste critério, os discentes
também devem comprovar regularmente a matrícula em componentes
curriculares de cursos de graduação
presenciais e comprovar renda bruta
per capita de até um salário mínimo e
meio vigente, equivalente a R$
1.567,50. Após os recursos, o resultado

ﬁnal da análise socioeconômica será
divulgado no dia 2 de setembro.
O pró-reitor de Assistência Estudantil, Leonardo Soares, revelou que a
UFMA trabalha também para viabilizar a compra de capas protetoras aos
tablets e cartões de memória. Ele destacou a proatividade da Universidade
em auxiliar os estudos de discentes
em situação de vulnerabilidade socioeconômica. “A UFMA é uma das poucas instituições a se antecipar na inclusão digital por meio de edital especíﬁco, garantindo a qualquer aluno
fazer sua inscrição e concorrer ao seletivo. Eu também ressalto o grande
esforço dos proﬁssionais da assistência estudantil, inclusive, nas unidades
acadêmicas do continente, em cada
centro há o proﬁssional que nos auxilia no cumprimento do programa. O
desaﬁo continua para que possamos
garantir ao máximo que alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica possam ter condições para
cumprir as atividades do período
2020.1”, mencionou o pró-reitor.
Ele adiantou que está conﬁrmada a
reabertura, em 3 de setembro, do edital de auxílio inclusão digital — modalidade pacote de dados para acesso
à internet por meio dos chips.
O reitor Natalino Salgado realçou o
empenho do MEC/Sesu, da RNP e da
equipe da UFMA, que se dedicou na
elaboração dos editais e na realização
do seletivo. “Nossa assistência estudantil trabalha diuturnamente para
que o aluno estude com qualidade. O
aluno não será afastado de suas atividades acadêmicas por não conseguir
o acesso nem será prejudicado. As tecnologias que utilizamos facilitam a vida do professor e do aluno, e nosso
compromisso não se encerra aqui,

muitas ações ainda estão por vir”, frisou.
Ensino emergencial remoto
Com a aprovação do calendário
acadêmico em formato de ensino
emergencial remoto (para os cursos
que optarem somente pelo ensino remoto) e híbrido (para algumas áreas
que necessitam de parte das aulas
presenciais e outra parte podem ser
remotas), a UFMA, por meio da PróReitoria de Assistência Estudantil,
buscou parcerias com instituições a
ﬁm de viabilizar soluções de acesso
àqueles estudantes que não dispõem
de dispositivos móveis e acesso à internet, e inclui-los digitalmente para
que não haja prejuízo no ensino.
Os editais, um de empréstimo de
tablets (que já dão acesso à internet) e
o outro somente pacote de dados para
acesso à internet, que pode ser utilizado em aparelhos celulares, foram lançados no dia 27 de julho, pelo reitor
Natalino Salgado, em cerimônia virtual que contou com a presença de próreitores, diretores de centro e de câmpus, professores e estudantes. Os discentes contemplados pelo edital modalidade plena (empréstimo de tablets) receberão o auxílio de inclusão
digital enquanto durar o período letivo no ano de 2020.
Além disso, a RNP, por iniciativa do
MEC-Sesu, vai contratar o pacote de
dados móveis do Serviço Móvel Pessoal (SMP) para os estudantes em
condição de vulnerabilidade socioeconômica, de Instituições Federais de
Ensino Superior, para o desenvolvimento e a continuidade de suas atividades acadêmicas remotas, fora do
campus, de forma emergencial, em
adaptação e inclusão segura, no contexto da pandemia do coronavírus.

OPORTUNIDADES

Confira as vagas disponíveis em São Luís

O SUSPEITO ALAN PATRICK ERA CASADO COM GLEYCIANE MOTA
LUCIANA GOMES
Uma tragédia anunciada! Um homem, identiﬁcado
como Alan Patrick, é o principal suspeito de assassinar a
ex-mulher e ex-cunhada. O crime ocorreu na tarde do
último domingo (30), no bairro Novo Horizonte, no município de Imperatriz, interior do Maranhão.
A ex-mulher do suspeito foi identiﬁcada como
Gleyciane da Mota Bandeira. De acordo com informações preliminares, Alan teria invadido a casa da ex-mulher portando uma arma de fogo, na residência estava
também a irmã de Gleyciane, que foi identiﬁcada como
Dayane Mota. As duas foram mortas a tiros. O suspeito
tirou a própria vida após cometer o crime.
De acordo com informações da delegada Sylvianne
Tenório, da Delegacia da Mulher em Imperatriz,
Gleyciane pediu medida protetiva no dia 19 de junho,
após ter sido ameaçada de morte pelo ex-companheiro
que não aceitava o ﬁm do relacionamento. Mas uma semana depois, a vítima solicitou a revogação da medida e
o processo foi arquivado.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da cidade de Imperatriz. O crime foi registrado
como duplo feminicídio e um suicídio.
Ainda de acordo com a delegada, no mês de março
deste ano, cerca de 16 mulheres realizaram o pedido de
medida protetiva na Delegacia da Mulher de Imperatriz.

REGIÃO METROPOLITANA

Manifestaçãofecha
AvenidadosHolandeses

OIMPARCIAL.COM.BR

O PROTESTO ACONTECEU PRÓXIMO AO BAIRRO SOL E MAR

AS OPORTUNIDADES DE TRABALHO SÃO DIRECIONADAS PARA VÁRIAS ÁREAS DE ATUAÇAÕ E TODOS OS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE
ência em Hemodiálise, Coren ativo,
carteira de vacina atualizada. InteresDiversas vagas estão disponíveis na sados devem encaminhar currículo
capital maranhense nessa semana para o e-mail: vagas.med@hotque se inicia, de gerente de atendi- mail.com
Marceneiro/montador de móveis e
mento a vagas de estágio, tem oportunidade para todo mundo. Aproveite a auxiliar de montagem de móveis –
oportunidade para garantir um futuro Com e sem experiência. Interessados
devem encaminhar currículo para o
melhor.
Por conta da pandemia do novo co- e-mail: rh@barraplan.com.br
Pizzaiolo – Com experiência. Interonavírus várias empresas pararam as
contratações, mas agora tudo está re- ressados devem encaminhar currícutornando e essa pode ser sua oportu- lo para o e-mail: ﬁncorporativo@gmail.com
nidade.
Depiladora – Com experiência em
Técnico instalador – Desejável experiência; habilitação categoria A, B. design de sobrancelha, ensino médio
Interessados devem encaminhar cur- completo. Interessados devem encarículo pelo e-mail: rosienermsou- minhar currículo para o e-mail: fncorporativo@gmail.com
sa@gmail.com
Diagnóstico veterinário e análises
Estágio administrativo – Cursando administração, gestão comercial ambientais – Interessados devem enou áreas aﬁns. Interessados devem caminhar currículo para o e-mail: laencaminhar currículo para o e- boratorioslz@outlook.com
Supervisor de relacionamento –
mail: vagasslz01@gmail.com
Técnico de enfermagem – Experi- Superior completo em administração,
LUCIANA GOMES

gestão comercial, hotelaria ou áreas
aﬁns. Interessados devem encaminhar
currículo
para
o
email: vagasslz01@gmail.com
Gerente de atendimento – Superior
completo em administração, gestão
comercial, hotelaria ou áreas aﬁns. Interessados devem encaminhar currículo
para
o
email: vagasslz01@gmail.com
Estágio em pedagogia – A partir do
4° período. Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: seletivodac@gmail.com
Serviços gerais – Necessário possuir experiência sólida em atividades
gerais.
Interessados devem encaminhar
currículo para o e-mail: rhmundodocelular@gmail.com
Operador de caixa – Necessário
possuir experiência na função.
Interessados devem encaminhar
currículo para o e-mail: rhmundodocelular@gmail.com

Ontem, segunda-feira (31), por volta das 12h, um trecho da Avenida dos Holandeses foi interditado por manifestantes, próximo à entrada Bairro Sol e Mar.
Segundo informações da polícia, os manifestantes
seriam ocupantes de um espaço que é considerado reserva ambiental. Na área de mais de 20 mil hectares já
estava pronto para receber mais de mil moradias. Por
volta das 14h, a avenida foi liberada para o trânsito. O
Batalhão da Polícia Ambiental foi responsável pela operação, com auxílio do 8º BPM.
Ainda segundo a polícia, a vegetação rasteira original
foi toda removida e a localidade já estava sendo chamada de Península do Olho d’Água.

