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Alternativo

Grupo do governador
Flávio Dino (PCdoB) já
demonstra sinais de
desmantelamento. POLÍTICA 3

Pessoa com sintoma de Covid-19
deve ter atendimento imediato

confirmados do novo
coronavírus no
Maranhão, segundo a SES

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

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

182.878
CASOS PACIENTES CASOS

Xama Teatro
apresenta 
“A carroça é
nossa” em
versão online  
PÁGINA 10

Orientação é do Ministério da Saúde e dos médicos que atuam na área, para evitar que a
doença avance, pois maioria da população tende a confundir os sintomas com os da gripe. CIDADE 5

Manutenção do veículo é indispensável para garantir segurança; no primeiro semestre, três veículos se incendiaram em São Luís

Lobo-Guará

Nota de R$ 200
começa a circular
no mercado
Segunda família de cédulas do
Real conta com elementos de
segurança mais modernos. GERAL 9

Divulgação/@fozzie_slz

Paulo Soares

Banco Central 

O engenheiro agrônomo e profes-
sor Marcos Carvalho, foi assassina-
do no dia 19 de junho deste ano, nas
proximidades da residência do seu
pai, em Viana.  POLÍCIA 8

Presa viúva
acusada de
encomendar
a morte do
marido

Crime em Viana

Com o feriado dos dias 7 e 8 de se-
tembro e o aumento da movimen-
tação, mais ônibus serão necessá-
rios para atender demanda de via-
gens por rodovias.  CIDADES 6

Procura
maior por
viagens pode
aumentar
frota em 65%

Corpo de Bombeiros informou que
os motoristas devem ter atenção, pois
as principais causas de incêndios vei-
culares são provenientes de altera-
ções na parte elétrica. CIDADES 6

Pane elétrica
e fluídos
vazando têm
causado
incêndios

Em veículos

Todos os meses, O Estado elege a melhor imagem enviada por leitor via Instagram. A
equipe do jornal votou e escolheu a foto de @fozzie_slz como destaque do mês de agosto.

Ele registrou pescadores no Espigão Costeiro, tendo ao fundo um belo pôr do sol. Quer
participar? Siga @oestadoma no Instagram, publique a foto no seu perfil pessoal e marque

a tag #LeitorOEstadoMA nos comentários.

Melhor Foto
AGOSTO

#leitorOEstadoMA

Divulgação

Campanha nacional, criada pelo
Governo Federal, visa estimular a
economia nas redes varejistas que
oferecem desconto de até 70% em
produtos e serviços.  GERAL 9

Shopping
adere a
Feirão
Nacional de
Descontos

Semana Brasil
Divulgação

Feriadão
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ESTADO 
MAIOR

Grupo autofágico

O grupo do governador Flávio Dino (PCdoB) demonstra
sinais nítidos de desmantelamento. Não precisou chegar
2022 para que o racha no grupo comunista fosse

evidenciado e ficasse público. Para alguns ainda aliados, Dino
não soube criar, verdadeiramente, um grupo. E, pelos cenários
atuais, o governador demonstra tão somente ter sido um
“divisor de águas”.

E o comentário tem todo sentido. Flávio Dino, em nome de
sua estratégia de formar um consórcio de candidatos em São
Luís, acabou apressando a disputa de 2022 que revelaria, de
fato, o desmembramento
interno de seu grupo.

Agora, na corrida pelo
comando da capital, Dino tem
sete nomes de sua base que
disputam. Destes, três estão
em rota de colisão direta. Neto
Evangelista (DEM) e Duarte
Júnior (Republicanos), que
devem protagonizar uma
disputa mais acirrada para
chegar ao segundo turno, e
Rubens Júnior (PCdoB), que
precisa derrubar esses dois
nomes para conseguir a vaga.

E nesta briga interna, a
autofagia vem marcando a guerra nas redes sociais,
principalmente. Até os apoiadores de cada pré-candidato são
motivos para críticas. Mas há um problema: os apoiadores em
questão também são da base de Dino, a exemplo de Josimar de
Maranhãozinho. E outros apoiadores foram buscados por
comunistas, como o caso do MDB, que foi cortejado pelo
PCdoB.

E no jogo da divisão para ganhar, no fim, pode haver efeitos
colaterais, e o desfecho das eleições em São Luís poderá ser
mesmo dia 15 de novembro.

• Apesar das fortes críticas, Braide disse que sempre “está de portas abertas”
para conversar sobre alianças.

• Ele não descartou nem mesmo um possível e improvável apoio de Wel-
lington à sua chapa. Para o deputado, ninguém deve mandar “no voto de
ninguém”.

• Enquanto isso, Wellington do Curso mantém o discurso de que buscará a
Justiça para conseguir ser candidato. Mesma tática usada em 2012, cujo re-
sultado não deu em nada.

E MAIS

O grupo do
governador
Flávio Dino está
em pleno
processo
autofágico nas
eleições de 2020

Os “pensantes”
Vem das “mentes pensantes” do PCdoB os memes e também “infor-

mações” para tentar reduzir o apoio que os ainda aliados do grupo de
Dino conseguiram para as eleições deste ano.

Os “pensadores” de Rubens Júnior tentam passar a ideia de que o co-
munista é o candidato único de Flávio Dino.

Enquanto seus colegas de grupo, mesmo sendo da base governista,
são colocados como adversários.

Decisão do vice
O DEM ainda articula internamente a decisão acerca do vice da cha-

pa de Neto Evangelista (DEM) na capital.
Com a chegada do MDB no palanque democrata, a disputa interna

acirrou-se ainda mais, apesar de os emedebistas não terem reivindica-
do a vaga de vice.

De acordo com o presidente do DEM, Juscelino Filho, o assunto de-
ve ter novidades nos próximos dias que antecedem a convenção da le-
genda.

Convenção
Aliado do DEM, o PSL não fará convenção junto com os Democra-

tas.
A direção Municipal da legenda publicou edital ontem agendando

para o dia 12 deste mês a reunião para definição de chapas majoritária
e também proporcional.

A convenção do PSL acontece das 9h às 14h e vai definir os nomes
dos 47 candidatos a vereador e confirmar apoio a Neto Evangelista.

Novo filiado
E ainda sobre o PSL, quem deverá se filiar à legenda será o ex-sena-

dor Lobão Filho. Ele deverá concorrer ao mandato de deputado federal
pelo PSL.

Há os rumores de que Lobão Filho assumiria o comando do partido
no Maranhão. Por enquanto, não há nada de concreto.

Caso não seja efetivado, o nome dele seria – pelo menos – o quarto a
ser colocado como possível presidente do PSL no estado após o adven-
to da eleição de Jair Bolsonaro pelo PSL.

Decisão
Em decisão monocrática, a Justiça determinou a cassação dos man-

datos da prefeita de Urbano Santos, Iracema Vale (PT), da vice, Darcy Al-
meida Melo (MDB) e do presidente da Câmara do Município, Tomaz de
Aquino (vulgo "Totó"), do PTN.

De acordo com a sentença, os citados cometeram abuso de poder
político e econômico, distribuindo cestas básicas e instalando caixas
d’água, por exemplo, por troca de votos.

A defesa da prefeita diz que as eleições de 2016 ocorreram de for-
ma legal dentro dos princípios democráticos previstos na Constitui-
ção Federal.

Traição?
Sobre “traição” de sua parte, o pré-candidato na capital, Eduardo Brai-

de (Podemos), disse à Mirante AM que quem deve explicações é o pró-
prio Wellington do Curso (PSDB).

Braide lembrou do movimento feito pelo PSB, em 2016, que abriu
mão da candidatura de Bira do Pindaré para subir no palanque do PP,
cuja chapa era liderada por Wellington.

“Naquela época, não vi Wellington falar em traição”, disse Eduardo
Braide.

DE OLHO

É O TETO DE gastos dos candidatos a prefeito
de São Luís para as eleições de 2020.

R$ 3,5 milhões

TCE analisa pedido de
sigilo em processo sobre
compra de respiradores
Advogados do secretário Carlos Lula entraram com pedido no tribunal para
colocar em sigilo representação que trata de compra de respiradores pelo Estado

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

O
Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão
(TCE-MA) deve analisar
nos próximos dias pedi-

do do secretário de Estado da Saú-
de do Maranhão, Carlos Lula, para
que seja decretado sigilo da trami-
tação de uma representação for-
mulada após a descoberta de que o
Governo do Maranhão pagou por
respiradores que não recebeu. Os
autos estão sob relatoria do conse-
lheiro Antônio Blecaute.

As compras, da ordem de R$ 9,3
milhões, foram feitas via Consórcio
Nordeste, e importaram em calote
de mais de R$ 5 milhões.

O requerimento de sigilo do
processo foi feito por Lula, por
meio dos seus advogados, ainda no
mês de agosto. Ele alega que, ao le-
vantar o caráter público dos autos,
o TCE estaria ajudando a resguar-

dar a lisura de um procedimento
parecido já em curso no Ministério
Público Federal da Bahia (MPF-BA)
- estado onde está sediado o Con-
sórcio Nordeste.

"Tais fatos estão sendo apurados
em Inquérito no Ministério Público
Federal da Bahia, de tal modo, ne-
cessários se faz a adoção de caráter
sigiloso aos fatos aqui apurados, vez
que há a necessidade de proteção
do interesse público, bem como a
imprescibilidade de resguardo a li-
sura do procedimento em curso no
Ministério Público Federal/Bahia”,
diz a petição do titular da SES, que
aponta, ainda, possível mácula às
apurações na Bahia caso o procedi-
mento no TCE do Maranhão siga
público.

“Em que pese necessário e per-
tinente o controle externo realiza-
do por este tribunal, necessário que
esta fiscalização não macule o inte-
resse privado e o público abarcado
no Inquérito averiguado no âmbi-
to do Ministério Público Federal”.

Calotes
Foi também no mês de agosto

que SES confirmou que o governo
Flávio Dino (PCdoB) tomou um ca-
lote de R$ 490 mil do Consórcio
Nordeste ao tentar efetuar a segun-
da compra de respiradores por meio
do colegiado de governadores. Este
foi o segundo calote do governo ma-
ranhense.

A informação consta de outra
manifestação do secretário Carlos
Lula, encaminhada ao órgão de
controle externo por advogados,
nos autos da mesma representa-
ção da qual se pede sigilo agora.

Segundo o documento en-
viado ao TCE, na segunda ten-

tativa de compra – pela qual o
Estado deveria receber 40 res-
piradores – a gestão comunista
enviou R$ 4.371.840,00, ao Con-
sórcio Nordeste, que deveria en-
tão proceder à aquisição.

O negócio, no entanto, seria
efetuado em Euro, moeda cor-
rente na União Europeia, já que
o fornecedor estava na Alema-
nha. Assim, quando houve recu-
sa da empresa em fornecer aos
estados brasileiros, o Consórcio
Nordeste decidiu devolver o que
os governadores já haviam re-
passado.

Ocorre que, no momento da
devolução, a moeda europeia ha-
via se desvalorizado e o Maranhão
recebeu de volta, portanto, não os
R$ 4,3 milhões pagos inicialmen-
te, mas R$ 3.877.906,31 - um de-
ságio de R$ 493.933,69.

“Ressalte-se que o deságio de
R$ 493.933,69 (quatrocentos e no-
venta e três mil, novecentos e trin-
ta e três reais e sessenta e nove cen-
tavos) é resultante de diferença
cambial em razão da desvaloriza-
ção do real perante ao euro no in-
tervalo de tempo entre a trans-fe-
rência e a devolução”, diz o escritó-
rio de advocacia que representa
Carlos Lula no caso. .�

Braide reage a Wellington 
após tucano falar em “traição”
De acordo com o pré-candidato do Podemos, Wellington do Curso foi convidado para compor
vice da chapa em 2020 e não aceitou, pois tentaria se candidatar a deputado federal em 2022

THIAGO BASTOS
Da editoria de Política

O
pré-candidato a prefeito
na capital maranhense,
Eduardo Braide (Pode-
mos), reagiu às críticas

recebidas pelo deputado estadual
Wellington do Curso (PSDB). 

Em entrevista na manhã de on-
tem ao programa Ponto Final, da
Mirante AM, Braide disse que a trai-
ção adjetivada pelo tucano foi da
parte de Wellington, reafirmando
que o apoio do PSDB ao seu proje-
to político em 2020 estava alinhado
dois anos antes e confirmou que
Wellington recusou convite feito pa-
ra ser vice na chapa encabeçada pe-
lo Podemos.

Segundo Braide, nos últimos me-
ses, após supostamente concordar
em compor a base de apoio do pré-
candidato na majoritária deste ano,
Wellington desistiu da ideia. “Não
sei o que aconteceu, fiz o convite ini-
cialmente para ele [Wellington] ser
o meu companheiro de chapa este
ano. Ele [Welington] disse que recu-
saria, pois tentaria ser candidato a
[deputado] federal em 2022. Depois

disso, sua postura mudou”, afirmou
Braide.

De acordo com o pré-candidato,
Wellington deve explicações sobre
o tema. “Quando, em 2016, o PSB
abriu mão de candidatura própria,
que seria encabeçada por Bira do
Pindaré, para aceitar compor chapa
com o PP, indicando Roberto Rocha
Júnior para ser seu vice, não vi o de-
putado Wellington falar em traição.
Ninguém pode dizer aqui que foi en-
ganado por ninguém, pelo contrá-
rio. Quem deve explicações sobre o
porquê de descumprir acordos pré-

estabelecidos é o próprio deputado
Wellington”, afirmou Braide.

Braide lembrou ainda que, em
2018, durante a sua pré-candidatu-
ra ao governo maranhense, abriu
mão do projeto para apoiar Rober-
to Rocha (então candidato à época).
Segundo o pré-candidato do Pode-
mos, foi neste período que se con-
solidou a parceria tucana com sua
participação na majoritária ludovi-
cense este ano.

Portas abertas
Apesar da réplica em tom crítico,

Braide não fechou as portas para o
parlamentar tucano. Segundo ele,
um futuro acordo não está descar-
tado. “O deputado [Wellington] é
uma pessoa que eu gosto, que eu
respeito. Eu sempre estive aberto a
conversas, tentei conversar com o
parlamentar. As nossas portas esta-
rão abertas para qualquer diálogo.
Ninguém é dono de voto de nin-
guém”, afirmou Braide. 

Relembre
O mal-estar entre Braide e Welling-
ton foi escancarado na sexta-feira
(28 de agosto) quando o presidente
municipal do PSDB, Roberto Rocha
Júnior, anunciou de forma oficial o
apoio da sigla em âmbito local ao
projeto Braide na capital. Na segun-
da-feira (1º), ao usar a tribuna da Ca-
sa, Wellington do Curso disse que foi
alvo de traição.

Ele se referiu a Braide como co-
varde. “E olha que eu apoiei o Brai-
de no segundo turno, em 2016, eu
não acreditava que Braide fosse ser
covarde, ao ponto de me atacar, ao
ponto de retirar a minha pré-candi-
datura com um golpe baixo, um gol-
pe rasteiro”, afirmou Wellington.�

Carlos Lula afirma que já há uma investigação sendo feita pelo Ministério Público Federal da Bahia

MAIS

O primeiro calote ocorreu
quando o Estado pagou,
de forma antecipada, 
R$ 4,9 milhões por 30
respiradores que nunca
chegaram da China. Esta
compra também foi feita
por meio do Consórcio
Nordeste. E apesar dos
calotes, o governador
Flávio Dino (PCdoB)
garante que não houve
irregularidades nos
procedimentos.

Calote 1

Divulgação

Divulgação

Braide confirmou que convidou tucano para ser vice em sua chapa

Compras do MA
foram feitas via
Consórcio NE
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Procura intensa por
passagens para o feriado, faz
empresas preverem aumento
na frota de ônibus de 65%
CIDADES 6

Busca ao posto de saúde deve ocorrer
nos primeiros sintomas da Covid-19
Orientação é do Ministério da Saúde e dos médicos que atuam na área, para evitar que a
doença avance; a maioria da população tende a confundir os sintomas com os da gripe comum

Q
uanto antes o paciente
procurar um posto de
saúde, aos primeiros si-
nais da Covid-19, mais

chances ele terá de reverter o qua-
dro. A dica é a principal reco-
mendação do Ministério da Saúde
atualmente, que está estimulando
esse comportamento, inclusive
pelas redes sociais. Os principais
sintomas da doença são febre, dor
de cabeça, cansaço ou perda de
olfato e de paladar. 

Segundo a médica infectolo-
gista Maria dos Remédios Freitas
Carvalho Branco, os sintomas da
gripe comum, geralmente apare-
cem em períodos chuvosos, razão
pela qual se deve ficar atento
quando eles forem observados em
outras épocas e, principalmente,
durante a pandemia.

“Como vivenciamos este pe-
ríodo de pandemia, devemos nos
precaver e imaginar que os sinais
de uma gripe possam indicar que
se trata de Covid-19. É que a maio-
ria das pessoas, por achar que é
uma gripe normal, acaba procu-
rando atendimento apenas
quando a situação já se agravou”,
disse a médica.

A população passou a agir
dessa maneira após as recomen-
dações do Ministério da Saúde via
campanha “fique em casa”, ou
seja, orientando a população a
procurar os postos de saúde ape-
nas em casos de sintomas mais
graves. “Há ainda o fato de que a
maioria das pessoas fica cons-
trangida de ir ao posto de saúde

para relatar um sintoma brando.
É por isso que muitos não vão”,
complementou a médica.

A infectologista frisou que o
comprometimento pulmonar
pode ser silencioso, daí a impor-
tância de se verificar a saturação
de oxigênio. Ela disse que, por en-
quanto, a melhor maneira de se
prevenir é usar máscaras.
“Quando a pessoa que transmite
e a que recebe o vírus estão de
máscara, a carga viral é bem

Sistema Hapvida, é promover
mais conforto e segurança ao be-
neficiário, que pode ter acesso, no
conforto de casa, à consulta mé-
dica, avaliação de sintomas e, se
necessário, receita médica e ates-
tado. Inclusive, podem ser reali-
zadas novas consultas para o
acompanhamento da evolução do
paciente.

“Quando os sintomas são mui-
tos graves, as pessoas devem bus-
car uma unidade hospitalar, caso
contrário, por meio da telecon-
sulta, o médico vai avaliar o pa-
ciente e solicitar, se preciso, que
vá até uma unidade para um tra-
tamento mais específico. Isso evita
a ida desnecessária a uma emer-
gência quando apresentam sin-
tomas leves que podem ser trata-
dos em casa”, enfatiza.

A transmissão do coronavírus
acontece de uma pessoa doente para
outra a partir do contato próximo,
por meio de aperto de mão, gotícu-
las de saliva, espirro, tosse, catarro e
de objetivos ou superfícies conta-
minadas, como celulares, mesas, ta-
lheres, maçanetas, brinquedos e te-
clados de computador.�

menor e as chances de aparece-
rem sintomas mais leves são
maiores”, acrescentou.

A Secretaria de Estado da Saúde
(SES) esclareceu que, desde o iní-
cio da pandemia, os pacientes
com quadro gripal leve são orien-
tados a procurar as Unidades Bá-
sicas de Saúde, de gestão dos mu-
nicípios, para início do  tratamento
dos sintomas. 

Em maio, a SES reforçou a as-
sistência a estes pacientes com a

abertura de ambulatórios da
Covid-19 nas cidades de São Luís,
Bacabal, Lago da Pedra, Impera-
triz, Santa Inês, Chapadinha, Ca-
rutapera, Barreirinhas, Lago dos
Rodrigues, Pinheiro e Presidente
Dutra. Juntos, a rede ambulatorial
da Secretaria realizou mais de 150
mil atendimentos.

Teleatendimento 
Uma maneira de se descobrir se
os sintomas estão relacionados à

doença é por meio do teleatendi-
mento, tanto na rede pública
quanto na privada. O Sistema
Hapvida, por exemplo, oferece te-
leconsulta para pacientes com
sintomas do novo coronavírus e
de urgência simples. Em todo o
sistema, já foram realizadas,
desde abril, mais de 85 mil con-
sultas, para pacientes das cinco
regiões do Brasil.

Segundo o médico infectolo-
gista do Hapvida, Fernando Cha-
gas, um sintoma muito associado
à Covid-19 é a perda do olfato e do
paladar, aumentando a suspeita
da presença do coronavírus.
“Outro sintoma que é tido como
oculto para coronavírus ocorre na
pele. Isso é o que chamamos de
exantema, que são manchas que
se espalham pela pele e se asse-
melham àquelas da dengue, po-
dendo vir a gerar coceira, mas de
um modo geral, não coça e não é
um sintoma tão comum. É só um
sintoma a mais que pode ser de-
senvolvido ou não”, destacou.

A ideia, como explica José Lu-
ciano Monteiro Cunha, diretor
corporativo de Telemedicina do

CAMINHÕES OCUPAM VIA NO JARDIM SÃO CRISTOVÃO

Moradores da Rua Nova Betel, no Jardim São
Cristóvão, reclamam que diversos caminhões de
transportadoras estacionam na via, quase
tomando todo o espaço, prejudicando o tráfego
de veículos menores e até mesmo impedindo o
pedestre de caminhar pelo local. Segundo eles,
como os caminhões são pesados, boa parte da
rua está ficando com o asfalto danificado, cheia
de buracos, além da água de esgoto, que escorre
a céu aberto. “Somos obrigados a andar na lama,
porque o espaço da rua está tomado pelos
caminhões”, reclama um morador que não quis
se identificar. Procurada por O Estado, a
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes
(SMTT) informou, em nota, que vai destacar
equipes de agentes da região, para checarem a
situação citada, e adotará as providências
relativas ao disciplinamento do trânsito na área,
incluindo autuações conforme cada caso, de
acordo com o que preconiza o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB). 

Fotos/Divulgação

Divulgação

FIQUE ATENTO AOS SINAIS
Principais sintomas da
Covid-19
� Tosse
� Febre
� Coriza
� Dor de garganta
� Dificuldade para respirar

� Perda de olfato
� Alteração do paladar
� Náuseas, vômitos e
diarreia
� Cansaço
� Diminuição do apetite
� Falta de ar

AOS PRIMEIROS
sintomas, a pessoa
deve ir ao posto,
para evitar que a
doença se agrave
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Viúva é presa sob suspeita de
tramar a morte do marido

Arma de fogo, munição e apare-
lhos eletrônicos foram apreen-
didos pela Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) durante vistorias a
ônibus nas estradas federais e
sendo que uma das abordagens
ocorreu na última terça-feira, 1,
no KM 236 da BR 316, na cidade
de Peritoró.

A PRF informou que nesse lo-
cal foi abordado um ônibus de

turismo, que vinha de São Paulo
com destino ao município de Ca-
xias, inclusive, estava com a tam-
pa do motor levantada. Os poli-
ciais realizaram uma revista no
veículo e encontraram um revól-
ver calibre 32 com numeração
raspada dentro de uma bolsa.

Ainda segundo a polícia, a ar-
ma de fogo estava enrolada em
uma flanela e dentro de um dos

bolsos de uma calça jeans havia
munições de calibres diversos.
O proprietário da bolsa foi pre-
so por posse ilegal de arma de
fogo e apresentado na Delegacia
de Polícia Civil de Peritoró.

Os policiais ainda nesse dia
abordaram um ônibus, no KM
129 da BR 010, em Estreito, e
encontraram vários aparelhos
eletrônicos como celulares, re-
lógios, caixa de som, carrega-

dores e baterias. Esse ônibus vi-
nha da capital paulista e a car-
ga está avaliada em torno de R$
1 milhão.

Ainda de acordo com a PRF,
os responsáveis pelos produtos

não apresentaram notas fiscais
e podem responder pelo crime
de descaminho. O material
apreendido foi levado para a se-
de da Delegacia da Polícia Fede-
ral, na cidade de Imperatriz.�

PRF apreende
arma de fogo 
e eletrônicos
Os policiais abordaram ônibus com carga
apreendida e avaliada em de R$ 1 milhão

A prisão ocorreu no bairro Apicum e a detida foi levada para a SHPP, na Beira-Mar; o engenheiro agrônomo e
professor Marcos Carvalho, Marcos de Dulcídio, foi morto a tiros nas proximidades da residência de seu pai, em Viana

C
elma Menezes Mendes Car-
valho foi presa ontem  (2)
em cumprimento de ordem
judicial, no bairro  Apicum,

acusada de ser a mandante do as-
sassinato do próprio esposo, o en-
genheiro agrônomo e professor Mar-
cos Carvalho, o Marcos de Dulcídio.
O crime ocorreu no dia 19 de junho
deste ano nas proximidades da resi-
dência do pai da vítima, localizada
na área central da cidade de Viana.

O delegado Pedro Fernandes,
que é assessor da Superintendên-
cia da Polícia Civil do Interior
(SPCI), declarou que esse caso está
sendo investigado pela equipe da
Delegacia Regional de Viana e ficou
constatado que a viúva do profes-
sor Marcos de Dulcídio estava en-
volvida nesse crime.

Ainda segundo o delegado, a po-
lícia solicitou ao Poder Judiciário a
prisão da suspeita e ontem foi cum-
prida. Celma Carvalho foi abordada
na residência de um dos seus fami-
liares, na capital, e conduzida até a
sede da Superintendência de Ho-
micídio e Proteção a Pessoas (SHPP),
mas, até o período da tarde não ti-
nha sido ouvida pela polícia devido
ao fato de ter passado mal e ter sido
levada para hospital em São Luís.

Crime
A polícia informou que Marcos de

Dulcídio foi seguido por dois ho-
mens, de nomes não revelados, na
noite do dia 19 de junho deste ano,
que o aguardava na praça princi-
pal de Viana. A vítima levou três ti-
ros e um deles atingiu a cabeça. Ele
ainda chegou a ser levado para o
hospital da cidade, mas, morreu
antes de ser submetido a trata-
mento cirúrgico.

Os criminosos fugiram em uma
motocicleta, de marca e placa não
identificadas. A polícia também in-
formou que populares chegaram a
olhar os acusados seguindo a víti-
ma como ainda o ato criminoso foi
registrado por meio de câmara de
pontos comerciais, localizado no
centro desse município.

Caso da morte de idosa
A equipe da SHPP ainda ontem es-
tava aguardando o resultado dos
exames periciais a que o corpo de
Fátima Maria Evangelista dos San-
tos, de 65 anos, foi submetido pe-
los peritos do Instituto de Crimi-
nalística (Icrim). Ela estava desa-
parecida há cinco meses e foi en-
contrada morta na terça-feira (1º),
no cemitério da Maioba, em Paço
do Lumiar. Duas pessoas foram
presas por ocultação de cadáver,
furto e estelionato. Entre os deti-
dos, um pré-candidato a vereador,
Leandro Santos.

O delegado Felipe César, que
preside esse inquérito, disse que es-
tá no aguardo do laudo pericial pa-
ra saber a causa morte da idosa co-
mo até mesmo para tipificar o ca-
so como latrocínio ou homicídio.
Ainda ontem a residência da víti-
ma, localizada no Centro, foi peri-

ciada pelos peritos do Icrim.
Felipe César também informou

que esse caso vinha sendo investi-
gado há três meses e na manhã de
terça-feira (1º), foi preso em cum-
primento de ordem judicial o pré-
candidato a vereador, na área do
Calhau. Ele é suspeito de ter efe-

tuado saques na conta bancária da
idosa no valor de R$ 180 mil e usan-
do os documentos da vítima para
realizar compras.

Ainda na terça-feira, a polícia
prendeu o outro envolvido, identi-
ficado como Adailton, no centro da
cidade. O delegado disse que esse
detido se apresentava como sobri-
nho da idosa. Já o pré-candidato a
vereador contou para a polícia que
o corpo da idosa estava enterrado
no cemitério da Maioba e tinha pa-
go um valor de R$ 800 a três covei-
ros realizarem o sepultamento. O
corpo da idosa foi resgatado e leva-
do para o Instituto Médico Legal
(IML), no Bacanga, para ser autop-
siado e até o período da tarde de
ontem não tinha sido liberado pa-
ra os familiares

Prisões
Criminosos foram presos no inte-
rior do estado. Somente ontem fo-
ram retirados de circulação dois cri-
minosos em Miranda do Norte e
acusados de tráfico de entorpecen-
te. Em poder deles, foram apreen-
didos cocaína e crack.

A polícia informou que a abor-
dagem foi feita no Bairro Novo e o
material apreendido estava pronto
para ser comercializado. Os detidos
foram apresentados na delegacia
da cidade onde tomaram as devi-

das providências. A droga apreen-
dida vai ser encaminhada para o
Instituto de Criminalística (Icrim),
na capital, para ser periciada.

Ainda nessa cidade, a polícia
prendeu um homem, de 24 anos,
na última segunda-feira (31). Se-
gundo a polícia, esse criminoso,
além de ser suspeito de tráfico de
droga, também é acusado de asso-
ciação para o tráfico, receptação do-
losa e corrupção de menores.

A polícia informou que esse de-
tido chefiava as “bocas de fumo”, lo-
calizadas na localidade Esquina da
Mangueira, inclusive, usava meno-
res de idade como “aviãozinho”. Ele
também estava em liberdade con-
dicional mediante uso de tornoze-
leira eletrônica, sendo que havia ar-
rancado nos últimos dias.

Mais prisões
A polícia ontem prendeu um acu-
sado de homicídio doloso em cum-
primento de ordem judicial, em Ba-
cabal. Ele é acusado de ter assassi-
nado um adolescente, de 17 anos,
no bairro Trizidela e foi ocasionado
devido a disputa de território por
faccionados.

Também ontem foi preso José
Marco Campos Pereira, na cidade
de Vargem Grande, que era foragi-
do do Complexo Penitenciário de
Pedrinhas. ..�

Divulgação

Mundo

Trump repudia protestos;
Joe Biden vai ressaltar
segurança em escolas
Donald Trump acusa democratas de fomentarem os protestos violentos; crise
de saúde, que já matou mais de 184 mil americanos, foi ofuscada por tumultos 

WASHINGTON

O  candidato democrata à Presi-
dência dos Estados Unidos, Joe
Biden, tentará redirecionar o
foco da corrida eleitoral para o
novo coronavírus e a maneira
como o presidente Donald
Trump, que busca a reeleição,
lida com a pandemia durante um
evento de campanha sobre a rea-
bertura segura das escolas nesta
quarta-feira (2).

A crise de saúde, que já matou
mais de 184 mil norte-america-

nos, foi ofuscada nos últimos
dias por tumultos civis em Por-
tland, no Oregon, e Kenosha, no
Wisconsin, onde policiais balea-
ram Jacob Blake nas costas na se-
mana passada, desencadeando
protestos.

Biden e o republicano Trump
defendem argumentos conflitan-
tes no debate sobre qual candi-
dato consegue manter o país em
segurança. Trump visitou Kenosha
na terça-feira (2) e acusou demo-
cratas de fomentarem os protes-
tos às vezes violentos contra a in-

justiça racial e a brutalidade poli-
cial, que abalam a nação há meses
desde a morte do negro George
Floyd sob custódia da polícia de
Mineápolis.

Mas agora que milhões de alu-
nos dos ensinos primário e se-
cundário de todo o país iniciam
um novo ano letivo, seja virtual ou
presencialmente, a campanha de
Biden planeja realizar uma entre-
vista coletiva com especialistas
médicos na cidade de Wilming-
ton, no Delaware, onde mora,
nesta quarta-feira (3), delineando

como as escolas podem reabrir
correndo o mínimo de risco.

Visões diferentes
Reabrir as escolas em meio à
pandemia também é uma das
maiores prioridades de Trump,
mas a equipe de Biden insiste que
ele a pleiteia de forma irrespon-
sável. "Ele não está ouvindo es-
pecialistas ou cientistas", disse
Symone Sanders, uma conse-
lheira de Biden. "Ele está se-
guindo em frente e tentando rea-
brir escolas porque acha que

ajudará com sua reeleição."
Biden pediu ao Congresso que

autorize mais financiamento para
auxiliar distritos escolares esta-
duais e municipais com dificul-
dades para proporcionar serviços
a estudantes em meio à retração
econômica.

Nesta quarta-feira, Trump via-
jará à Carolina do Norte - que,
assim como o Wisconsin, é um es-
tado chave na eleição presiden-
cial - e falará durante a comemo-
ração do 75º aniversário do fim da
Segunda Guerra Mundial.�

Divulgação

A Polícia Rodoviária informou que, nesse local, foi abordado um ônibus de turismo, que vinha de São Paulo com destino ao município de Caxias  

Engenheiro agrônomo e professor Marcos Carvalho foi assasssinado

Reuters via Agência Brasil

Donald Trump e Joe Biden defendem argumentos conflitantes

SAIBA MAIS 

Os confrontos que
deixaram três mortos
em protestos
antirracistas nos EUA 
alimentaram temores de
uma escalada de violência.
Tudo isso entre uma crise
econômica, eleições,
uma pandemia e a pior
agitação social desde os
anos 1960.
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com 208 mil vagas  

Ano XCIV   Nº 36.179  |   SÃO LUÍS-MA, QUINTA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2020   |   CAPITAL E INTERIOR  R$ 2,00 @imparcialonline @oimparcial 98 98232-0262@OImparcialMA

TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ

w w w. o i m p a rc i a l . c o m . b r

APARTE       Transparentes         BASTIDORES
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Azul volta à 
voar para

 Imperatriz
 PÁGINA 9

TECNOLOGIA
UFMA  vai  fazer 
nanossatélite 
com a Agência 

Espacial Brasileira
A Agência Espacial Brasileira (AEB), au-

tarquia vinculada ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI), assinou, no 
mês de agosto, um Termo de Execução Des-
centralizada (TED) com a Universidade Fe-
deral do Maranhão (UFMA), que estabelece 
a capacitação técnica e desenvolvimento de 
um projeto de nanossatélite, da categoria de 
cubsats.         PÁGINA 9

OPORTUNIDADE

O concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que vai oferecer mais de 208 mil vagas temporárias, está confirmado para o ano que vem. 
A informação foi dada durante a apresentação do Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2021 na última segunda-feira, dia 31 de agosto. PÁGINA 9

Segunda fase do Tegram é inaugurada
Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram), localizado no Porto do Itaqui, que faz parte do maior complexo portuário do Brasil, teve sua segunda fase de ino-

vação inaugurada, ontem, quarta-feira (2). A expectativa é uma maior viabilização nas movimentações de grãos, redimensionados para mais de 12 milhões de 
toneladas ao ano. Inaugurada pelo governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), juntamente com o presidente do Porto do Itaqui, Ted Lago e o diretor do 

Consórcio Tegram, Marcos Bertoni, a realização foi feita através de uma coletiva de imprensa, e o governador do MA, afirma ver o projeto como bem sucedido.

F   U   T   E   B   O  L 

Sérgio Frota na
 pressão: “quem não 
servir vai embora”

SÃO LUÍS 408 ANOS
Comemoração deste 

ano será on-line

PÁGINA 11

PÁGINA 12

MORTE DE IDOSA
Corpo de vítima 

 passa por perícia
PÁGINA 10

Congresso recebe 
proposta de Reforma 

administrativa  
 PÁGINA 9
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Setembro verde I

Se tem bro é de di ca do à pre ven ção do cân- 
cer co lor re tal, e o Hos pi tal Uni ver si tá rio da
UF MA não po dia dei xar pas sar em bran co
uma cau sa tão im por tan te sem aler tar a po- 
pu la ção. Além do mês de se tem bro, foi es co- 
lhi da a cor ver de pa ra cons ci en ti zar a so ci e-
da de so bre es se cui da do. O cân cer co lor re tal
é um tu mor que aco me te o in tes ti no gros so e
vem se tor nan do uma do en ça ca da vez mais
in ci den te na po pu la ção bra si lei ra.

Setembro verde II

O che fe do Ser vi ço de Co lo proc to lo gia do
HU-UF MA, João Ba tis ta Bar re to, res sal tou a
im por tân cia de aler tar a po pu la ção. “Há bi-
tos sau dá veis e pre ven ção são es sen ci ais pa-
ra evi tar es se ti po de cân cer. A po pu la ção
pre ci sa ser in for ma da e se cons ci en ti zar so-
bre a do en ça. Es sa é uma opor tu ni da de de
sen si bi li zar e pro mo ver a pre ven ção, mos- 
tran do que ape nas um exa me de co lo nos co- 
pia po de ser de ter mi nan te”.

Na ma nha des ta quar ta-fei ra, 2, o
vi ce-go ver na dor Car los Bran dão, em
com pa nhia do pre si den te da Agên cia
Exe cu ti va Me tro po li ta na (AGEM), Lí -
vio Cor rêa, fez a en tre ga, do Mu ro de
Con ten ção Cór re go Azul, no Cru zei ro
do Anil, em São Luís. A obra é re sul -
ta do de par ce ria for ma da en tre o Go -
ver no do Es ta do, via AGEM, com a
Pre fei tu ra de São Luís. O Mu ro de
Con ten ção Cór re go Azul é com pos to
por du as es tru tu ras, sen do que, em
uma de las, a es tru tu ra é du pla e so -
mam cer ca de 310 me tros no to tal.
Ca da uma des sas cons tru ções foi
ins ta la da em um la do do cór re go. 

Com atra ções ar tís ti -
cas pa ra to dos os apre -
ci a do res da mu si ca li -
da de ma ra nhen se e
bra si lei ra, vem aí o
even to “SLZ 408
anos”. A re che a da
agen da acon te ce rá por
meio de li ves, de 5 a 8
de se tem bro, com a
apre sen ta ções da can -
to ra Al ci o ne, Ri ta Ben -
ne dit to, Ze ca Ba lei ro,
Cé sar Nas ci men to (fo -
to) e Tião Car va lho. A
re a li za ção é da Co car
Pro du ções, por meio
da Lei de In cen ti vo à
Cul tu ra.

O can tor Ri car do Bon -
dim, de Gra jaú – MA,
apre sen ta as 17h des ta
sex ta-fei ra, 4, o Poc ket
Show, por meio do ca -
nal Cen tro Cul tu ral
Ban co do Nor des te no
Youtube. O ar tis ta pro -
me te con ta gi ar o pú -
bli co com a ri que za de
rit mos do Ma ra nhão,
to can do o que há de
me lhor na mú si ca raiz
nor des ti na, pa ra o pú -
bli co em ge ral. O show
faz par te da pro gra ma -
ção de re a ber tu ra dos
Cen tros Cul tu rais Ban -
co do Nor des te. 

Parque Rangedor

O Par que Es ta du al do Ran ge dor, equi pa men- 
to pú bli co que vi rou re fe rên cia pa ra quem bus- 
ca di ver são, es por te e la zer gra tui tos, vai co me-
mo rar seu pri mei ro ani ver sá rio, 8 de se tem bro,
dia que a ci da de de São Luís co me mo ra 408 anos
de fun da ção. Com cer ca de 120 hec ta res de ex- 
ten são, a Uni da de de Con ser va ção Am bi en tal
on de o Par que do Ran ge dor foi ins ta la do é uma
ver da dei ra com bi na ção en tre saú de e na tu re za,
já que mais de 90% da sua área to tal são de ma ta
pre ser va da e pro te gi da pe lo pla no de ma ne jo do
Par que.

Campanha do Bem

Aber ta na ma nhã des ta ter ça-fei ra, 1º, no Par- 
que Bom Me ni no, a Cam pa nha Re de do Bem,
pro mo vi da pe lo Cen tro de Apoio Ope ra ci o nal
dos Di rei tos Hu ma nos do Mi nis té rio Pú bli co. A
cam pa nha é re a li za da em par ce ria com o Fó rum
Es ta du al de Pre ven ção da Au to mu ti la ção e do
Sui cí dio, ten do em vis ta a dis cus são so bre o Se- 
tem bro Ama re lo, mês de di ca do à pre ven ção do
sui cí dio e a va lo ri za ção da vi da. Du ran te o even- 
to, foi re a li za do o plan tio de mu das de ipês. A
ação vi sa des per tar na so ci e da de a im por tân cia
da na tu re za na pre ven ção de do en ças psí qui cas.

Vagas de trainees

Es tão aber tas, até 30 de se tem bro, as ins cri- 
ções pa ra dois pro gra mas de con tra ta ção de
trai ne es da Va le: o Glo bal Trai nee Pro gram e o
Pro gra ma Trai nee Es pe ci a lis ta em En ge nha ria e
Ge o lo gia. O ob je ti vo é atrair ta len tos re cém-gra- 
du a dos que de se jam ocu par po si ções de li de- 
ran ça e es te jam ali nha dos com o pro ces so de
trans for ma ção cul tu ral da em pre sa, que tem fo- 
co na di ver si da de. São cer ca de 30 va gas pa ra
trai ne es glo bais e mais de 100 va gas de trai ne es
es pe ci a lis tas dis tri buí das em di ver sas ci da des
do país on de a Va le atua.

Pra curtir

A 43ª edi ção do Fes ti -
val Guar ni cê de Ci ne -
ma, o prin ci pal even -
to do au di o vi su al ma -
ra nhen se e um dos
mai o res e mais an ti -
gos do país, com re a -
li za ção en tre os di as
14 e 21 de ou tu bro,
de vi do à pan de mia
da co vid-19, se rá di fe -
ren te.

O even to ocor re rá no
for ma to hí bri do, sen -
do apre sen ta do de
for ma vir tu al, e com a
aber tu ra e en cer ra -
men to no an ti go con -
cei to de ci ne ma dri -
ve-in, em que a exi bi -
ção é fei ta com um
te lão em um gran de
es ta ci o na men to, on -
de os par ti ci pan tes
as sis tem den tro de
seus veí cu los.

O ser ta ne jo Gust ta vo
Li ma re ve lou ter me -
do de pe gar o no vo
co ro na ví rus. Du ran te
uma li ve com o re -
pór ter Thi a go Ro cha
no Ins ta gram, o can -
tor con tou que es tá
pre o cu pa do pe lo fa to
de uma boa par te de
sua equi pe ter con -
traí do a do en ça.

Nes ta se gun da-fei ra,
7 de se tem bro, Dia da
In de pen dên cia do
Bra sil, o Ca pi tal Ini ci -
al fa rá sua se gun da
trans mis são ao vi vo, a
CCBB Li ve – Ca pi tal
Ini ci al, às 19h, com
trans mis são no
Youtube da ban da.

No se tlist, uma se le -
ção de hits que o Ca -
pi tal Ini ci al acu mu -
lou ao lon go dos
anos, co mo “Olhos
Ver me lhos”, “Na -
tasha”, “A Sua Ma nei -
ra”, “In de pen dên cia” e
mui to mais.

São Luís, quinta-feira, 3 de setembro de 2020
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o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e Instituto de
Criminalística (Icrim) para exames genéticos

SAU LO DU AI LI BE

En ten da o ca so

PL des fi lia pré-can di da to

CASO R$ 180 MIL

Corpo de idosa
passa por exames

A
Po lí cia Ci vil, atra vés da Su pe- 
rin ten dên cia de Ho mi cí di os e
Pro te ção à Pes soa (SHPP,)
con ti nua os pro ce di men tos

in ves ti ga ti vos no ca so do as sas si na to
da ido sa de 65 anos, que te ve seu cor- 
po en ter ra do clan des ti na men te em
um ce mi té rio, na ci da de de Pa ço do
Lu mi ar, re gião me tro po li ta na de São
Luís.

Após o cor po da ví ti ma ter si do re ti- 
ra do do ja zi go, ele foi en ca mi nha do
pa ra o Ins ti tu to Mé di co Le gal (IML) e
Ins ti tu to de Cri mi na lís ti ca (Icrim) pa- 
ra exa mes ge né ti cos, co mo DNA e ou- 
tros. Tam bém es tá sen do in ves ti ga do
se ela foi as sas si na da e co mo te ria si- 
do mor ta.

O ob je ti vo do exa me de DNA é pa ra

que a po lí cia te nha a to tal con fir ma- 
ção de que o ca dá ver en con tra do se ja
da eco no mis ta Fá ti ma Ma ria Evan ge- 
lis ta dos San tos, de sa pa re ci da des de
de mar ço des te ano.

O de le ga do Fe li pe Cé sar, que co- 
man da as in ves ti ga ções do ca so, re ve- 
lou que os sus pei tos en vol vi dos fa zi- 
am vá ri os sa ques com os car tões da
ví ti ma. “Os en vol vi dos re a li za ram vá- 
ri os sa ques da con ta da ví ti ma en tre
R$ 1.000 e R$ 3.000 até a to ta li da de de
cer ca de R$ 180 mil”, re ve lou o de le ga- 
do.

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão cum- 
priu o man da do de pri são tem po rá- 
ria, e bus ca e apre en são de um ho- 
mem, que é pré-can di da to a ve re a dor
de São Luís e era fi li a do no PL. Ele é
sus pei to de ter fei to sa ques, em va lo- 
res que so ma dos che gam a R$ 180 mil,
da con ta ban cá ria de Fá ti ma Ma ria
Evan ge lis ta dos San tos.

Se gun do a Po lí cia, o sus pei to foi
pre so em um con do mí nio no bair ro
do Ca lhau, área no bre de São Luís. No
lo cal tam bém fo ram en con tra dos al- 
guns car tões ban cá ri os da ví ti ma, que
pos sui um pa trimô nio de al to va lor,
en tre di nhei ro, bens e imó veis.

De acor do com in for ma ções, a ví ti- 
ma era mo ra do ra do Cen tro de São
Luís e es ta va de sa pa re ci da des de o úl- 
ti mo mês de mar ço

As in ves ti ga ções reu ni ram ele men- 
tos su fi ci en tes de vá ri as ações cri mi- 
no sas do pre so que é can di da to a ve- 
re a dor na ca pi tal ma ra nhen se, afir ma
a Po lí cia.

Ape sar da re a li za ção do man da do,
a Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os e
Pro te ção à Pes soa con ti nua in ves ti- 
gan do o ca so, a fim de lo ca li zar o pa- 

ra dei ro da ví ti ma e aper fei ço ar os in- 
dí ci os de au to ria.

O Par ti do Li be ral (PL) de ci diu des-
fi li ar um pré-can di da to a ve re a dor
sus pei to de es tar en vol vi do na mor te
de uma ido sa de 65 anos.

De acor do com in ves ti ga ções da
Po lí cia Ci vil, Fá ti ma Ma ria foi en ter ra-
da no mês de ju nho em uma co va ro- 
sa, no bair ro Mai o ba, Pa ço do Lu mi ar,
na Gran de Ilha de São Luís.

O do cu men to de des fi li a ção foi as- 
si na do on tem, quar ta-fei ra (2) pe la
pre si den te es ta du al do par ti do, Fa bi a- 
na Vi lar Ro dri gues. No tex to, o par ti do
ain da afir ma que as ati tu des do sus-
pei tos são in dig nas e a des fi li a ção é
de vi do a vi o la ção dos de ve res par ti dá- 
ri os e es ta tu to na ci o nal.

MARANHÃO

DPE tira cobrança a quilombolas

OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SOLEDADE RECEBERAM TÍTULO DE RECONHECIMENTO DE TERRA EM 2019

A atu a ção da De fen so ria Pú bli ca do
Es ta do (DPE-MA) na pro mo ção de di- 
rei tos de co mu ni da des tra di ci o nais
ob te ve uma im por tan te vi tó ria. 

De for ma ex tra ju di ci al, o Nú cleo de
Di rei tos Hu ma nos (NDH) da ins ti tui- 
ção con se guiu afas tar a co bran ça de
um tri bu to re fe ren te à trans mis são ou
do a ção de imó veis, que foi apli ca do
ir re gu lar men te a uma co mu ni da de
qui lom bo la, re co nhe ci da pe lo go ver- 
no es ta du al ano pas sa do.

A re que ren te, re pre sen ta da pe la
DPE/MA, é a As so ci a ção da Co mu ni- 
da de Qui lom bo la dos Ne gros Pe que- 
nos Pro du to res Ru rais da Re gião So le- 
da de, lo ca li za da em Ser ra no, que em
19 de no vem bro de 2019, re ce beu o tí- 
tu lo de re co nhe ci men to de do mí nio

re fe ren te ao imó vel cons ti tuí do por
ter ras tra di ci o nal men te ocu pa das por
co mu ni da des qui lom bo las, ou tor ga- 
do pe la Se cre ta ria de Es ta do da Agri- 
cul tu ra Fa mi li ar e pe lo Ins ti tu to de
Co lo ni za ção e Ter ras do Ma ra nhão.

Ocor re que em 16 de ju nho de 2020,
hou ve o lan ça men to do Im pos to so- 
bre a Trans mis são “Cau sa Mor tis” e
Do a ção, de Quais quer Bens ou Di rei- 
tos – ITCD, no mon tan te de qua se R$
17 mil. Con si de ran do-se le sa da, a As- 
so ci a ção, en tão, pro cu rou a De fen so- 
ria, que sub me teu o te ma a uma con- 
sul ta in ter na jun to a Se cre ta ria de Es- 
ta do da Fa zen da (Se faz).

O ca so foi acom pa nha do pe lo de- 
fen sor pú bli co Je an Nu nes, que con- 
tes tan do a apli ca ção do tri bu to, ale- 

gou que “a con ces são do tí tu lo de pro- 
pri e da de à co mu ni da de de re ma nes-
cen te de qui lom bo não se en qua dra
na hi pó te se le gal nem de do a ção e
nem de trans mis são, já que sua na tu- 
re za é o de re co nhe ci men to de um di- 
rei to, cons ti tu ci o nal men te as se gu ra- 
do no art. 68 do ADCT, de do mí nio co- 
le ti vo so bre o ter ri tó rio tra di ci o nal-
men te ocu pa do”.

Con for me pa re cer re fe ren te à con- 
sul ta, a Se faz, aco lhen do o pe di do da
DPE/MA, afas tou a pos si bi li da de de
co bran ça do im pos to, uma vez que
“não há a in ci dên cia do ITCD na ou- 
tor ga de tal tí tu lo, já que não ocor reu o
fa to ge ra dor do im pos to, qual se ja, a
trans mis são de quais quer bens e di- 
rei tos em ra zão de mor te ou do a ção”.

LU CAS PRA ZE RES

Pre so com ar ma

ESTREITO

PRF apreende carga
avaliada em  R$ 1 milhão

A CARGA NÃO TINHA NOTA FISCAL E FOI APREENDIDA PELA PRF

Uma rá pi da ação da equi pe da Po lí cia Ro do viá ria Fe- 
de ral (PRF) no Ma ra nhão, abor dou um ôni bus no mu ni- 
cí pio de Es trei to, in te ri or do Ma ra nhão, na al tu ra do Km
129 da BR-010.

Du ran te a fis ca li za ção do veí cu lo, os agen tes da PRF
avis ta ram gran de quan ti da de de mer ca do ria, que es ta- 
ria ava li a da em cer ca de R$ 1 mi lhão.

Se gun do a po lí cia, ôni bus vi nha de São Pau lo e te ria
co mo des ti no a ci da de de Ca xi as, re gião dos Co cais, no
Ma ra nhão.  Fo ram en con tra dos di ver sos ti pos de ele trô- 
ni cos, co mo: ce lu la res, re ló gi os, cai xa de som, car re ga- 
do res e ba te ri as.

To da a mer ca do ria foi en ca mi nha da à Re cei ta Fe de ral
em Im pe ra triz. Os res pon sá veis pe los pro du tos não
apre sen ta ram no tas fis cais dos ar ti gos e po dem res pon- 
der pe lo cri me de des ca mi nho.

po li ci ais da PRF tam bém pren de ram um ho mem por
vi a jar com uma ar ma de fo go, em um ôni bus de tu ris mo.
Os agen tes fi ze ram uma abor da gem em um ôni bus na
BR-316, no mu ni cí pio de Pe ri to ró. A po lí cia en con trou
em uma das ba ga gens um re vól ver ca li bre 32 en ro la do
em uma fla ne la e em uma cal ça je ans.

A PRF se de pa rou com o ôni bus de tu ris mo que vi nha
de São Pau lo com des ti no a Ca xi as. A equi pe en tão pro- 
ce deu a uma ve ri fi ca ção dos pas sa gei ros e su as res pec ti- 
vas ba ga gens, en con tran do em uma de las o re vól ver ca- 
li bre 32. O sus pei to foi le va do pa ra a De le ga cia da Po lí cia
Ci vil de Pe ri to ró pa ra se rem to ma das as de vi das pro vi- 
dên ci as.

MARANHÃO

Mais de mil famílias
recebem Ligação Nova

AS GAMBIARRAS FORAM RETIRADAS DOS POSTES DE ENERGIA

Um for ne ci men to de ener gia elé tri ca de qua li da de,
den tro dos pa drões téc ni cos e de se gu ran ça, pro por ci o- 
na me lho ri as na vi da da po pu la ção. A Vi la União, co mu- 
ni da de lo ca li za da no bair ro Mu ti rão do mu ni cí pio de Ti- 
mon, pas sou re cen te men te por uma obra de “Re gu la ri- 
za ção de Gam bi ar ras”, re a li za da pe la Equa to ri al Ma ra- 
nhão que ago ra ga ran te se gu ran ça e con for to dos cli en- 
tes da lo ca li da de. Es ta re gu la ri za ção sig ni fi ca que to do o
bair ro ago ra con ta com ener gia elé tri ca se gu ra e den tro
dos pa drões de qua li da de.

An tes, a ener gia elé tri ca des sas fa mí li as era ir re gu lar.
Mas, com o in ves ti men to de mais de R$ 500 mil, foi pos- 
sí vel re a li zar es sa obra que con tem plou 266 uni da des
con su mi do ras, den tre re si dên ci as e es ta be le ci men tos
co mer ci ais, o que sig ni fi ca li ga ção de qua li da de pa ra
mais de 1.300 pes so as.

As li ga ções ir re gu la res, fa mo sas gam bi ar ras, são re des
im pro vi sa das que re pre sen tam sé ri os ris cos pa ra a co- 
mu ni da de, de vi do a sua cons tru ção não res pei tar os pa- 
drões de qua li da de e se gu ran ça, ge ran do trans tor nos
co mo: ener gia de pés si ma qua li da de, im pos si bi li da de
de li gar e uti li zar equi pa men tos, além de ofe re cem ris- 
cos po ten ci ais de cho ques e aci den tes fa tais.

Já Wel ling ton Fei to sa, de 27 anos, con ta o que mu dou
de pois da im ple men ta ção da re de no va. “Tan to na ques- 
tão dos be ne fí ci os quan to da qua li da de dos ser vi ços
me lho rou 100%. Eu sou tes te mu nha! No meu pró prio lar
a gen te usa va re de clan des ti na. Sem fa lar dos ris cos que
re pre sen ta va pa ra os nos sos fi lhos, além da quei ma de
ele tro do més ti cos. Até água ge la da a gen te não ti nha,
pois a ener gia não aguen ta va. Me lho rou 100%”, con fir- 
ma Wel ling ton Fei to sa, mo ra dor da Vi la União.

Ao to do, a obra con tou com mais de 8 km de re de, 118
pos tes, seis trans for ma do res e faz par te de um con jun to
gran de de obras que vêm sen do re a li za das no Ma ra- 
nhão, com in ves ti men to na or dem de R$ 5,1 mi lhões.

São Luís, quinta-feira, 3 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Começa nesta segunda-feira  (23),
vacinação de grupos alvos contra gripe

Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Serão três etapas em 
datas e para públicos diferentes. Ao todo, cerca de 67 milhões de pessoas devem ser vacinadas.
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Acordo de cooperação entre 
MPMA e Sema agilizará 
processos da área ambiental

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) e a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente (Sema) assinaram, na manhã desta 
quarta-feira, 2, um acordo de cooperação técnica que permite 
o acesso ao Cadastro Ambiental Rural (CAR). O documento foi 
assinado pelo procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau; 
pelo secretário de estado de Meio Ambiente, Diego Rolim; e 
pelo coordenador do Centro de Apoio Operacional de Meio 
Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural (CAO-UMA), 
Fernando Barreto.
O Cadastro Ambiental Rural é uma ferramenta de registro 
público eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais. 
O sistema integra informações das propriedades e posses 
rurais referentes a Áreas de Preservação Permanente (APP), 
de uso restrito, de Reserva Legal, remanescentes de florestas 
e outras formas de vegetação nativa. Essa base de dados 
permite o controle, monitoramento, planejamento ambiental 
e econômico além do combate ao desmatamento.
O documento assinado nesta quarta-feira também prevê o 
acesso do Ministério Público aos sistemas e bases de dados 
de licenciamento ambiental existentes na Sema. O acordo não 
prevê o repasse de recursos financeiros entre as instituições e 
tem prazo de vigência indeterminado.
Para Fernando Barreto, o documento é um marco na 
transparência ambiental, pois permite o compartilhamento 
de informações públicas entre o MP e a Secretaria de Meio 
Ambiente. “Isso vai encurtar o tempo de conhecimento das 
informações e quanto mais rápido se conhece as informações 
mais depressa se pode verificar se há desconformidades e tentar 
corrigi-las”, explicou.
O secretário Diego Rolim afirmou que o trâmite das informações 
será facilitado, por não existir a necessidade de envio de ofícios 
e requisições. “O Ministério Público terá amplo acesso para 
analisar e fiscalizar os processos que tramitam na Secretaria, 
otimizando os processos e sugerindo melhorias nos sistemas”, 
avaliou.
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, ressaltou a 
importância do acordo no sentido de que haverá a possibilidade 
de oferecer respostas mais rápidas à sociedade. “Temos o 
nosso foco na garantia dos direitos do cidadão. E um ambiente 
saudável, preservado, é necessário para que haja qualidade de 
vida para todos”, afirmou.
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Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e 
trabalhadores da saúde. Serão três etapas em datas e para públicos diferentes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRA H1N1

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

conscientização relacionadas 
ao coronavírus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Banco Central apresenta 
nova cédula de R$ 200

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 22 e 23 De MarçO De 2019 | DOMingO e SegunDa - Feira

Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e 
trabalhadores da saúde. Serão três etapas em datas e para públicos diferentes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRA H1N1

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

conscientização relacionadas 
ao coronavírus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O Banco Central apresentou 
nesta quarta-feira (2) a nova 
cédula de R$ 200, que passa a 
ter valor legal imediatamente 
e começa a circular conforme 
a demanda. Ao todo, serão 
disponibilizadas 450 milhões 
de unidades da nota até o fim 
do ano.

Para o presidente do BC, 
Roberto Campos Neto, a in-
trodução da nova cédula era 
fundamental para evitar um 
eventual desabastecimento do 
papel-moeda frente ao aumen-
to da demanda por dinheiro 
em espécie desde o início da 
pandemia do novo coronavírus.

“O momento singular que 
estamos vivendo trouxe os mais 
diversos desafios, e um deles 
foi um aumento expressivo na 
demanda da sociedade brasi-
leira por dinheiro em espécie. 
O aumento foi verificado no 
Brasil desde o início da pande-
mia, mas não foi exclusividade 
do nosso país. Outras nações 
viveram fenômeno semelhante. 

Em momentos de incerteza, 
é natural que as pessoas bus-
quem a garantia de uma reserva 
em dinheiro”, afirmou, durante 
o discurso de lançamento do 
novo modelo.

A cédula de R$ 200 traz co-

res cinza e sépia predominantes 
e homenageia o lobo-guará, 
animal típico da fauna do cer-
rado brasileiro, e atualmente 
ameaçado de extinção. A nota 
tem o mesmo formato e di-
mensões da cédula de R$ 20 

(14,2cm x 6,5cm). A decisão de 
manter o formato, segundo o 
BC, é para melhor adaptação 
aos caixas eletrônicos e demais 
equipamentos automáticos que 
aceitam e fornecem cédulas de 
dinheiro.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Indústria e setor de serviços divergem 
sobre reforma tributária

sobre valor agregado, alguns 
setores de serviços como saúde 
e educação, além dos produ-
tos da cesta básica, recebam 
uma devolução de parte do 
imposto pago. Imposto único 
O novo imposto sobre valor agre-
gado teria a função de substituir 
tributos sobre o consumo como 
PIS, Cofins e ICMS e tem nomes 
diferentes em cada proposta em 
tramitação. O setor de serviços 
diz que será prejudicado por uma 
alíquota única  porque, como se 
trata de imposto não cumulativo, 
em cada etapa da produção será 
descontado o imposto pago na 
fase anterior  — daí a necessida-
de de uma alíquota maior para 
manter a arrecadação

A Confederação Nacional 
de Serviços e a Confederação 
Nacional da Indústria deixaram 
bem claro, nesta quarta-feira (2), 
que atuam em campos opostos 
na discussão sobre a reforma 
tributária. Representantes das 
duas entidades participaram 
de audiência da comissão mista 
que trata do tema no Congres-
so.

O setor de serviços quer co-
meçar o debate pela desone-
ração da folha de pagamento 
das empresas com a criação de 
um tributo semelhante à antiga 
CPMF com alíquota de 0,81% 
sobre saques. Já a indústria é 
contrária à CPMF e defende que, 
na criação do novo imposto 

Nota tem coloração cinza e homenageia lobo-guará, ameaçado de extinção.



Imperatriz: prefeitura debate aulas
presenciais com entidades..
POSTED ON 02/09/2020  BY MARCO AURÉLIO D'EÇA

Dialogar com as instituições que promovem a educação e a proteção da infância e
juventude, bem como aulas não presenciais e plataforma on-line foram temas de
reunião, na última sexta-feira, 28 de agosto.

Articulada pela Secretaria Municipal de Educação, Semed, em parceria com a
Defensoria Pública do Maranhão, representada pelo Defensor Fábio Carvalho, o
encontro contou com entidades como Conselhos Tutelares área I e II, Conselho
Municipal de Educação, CME, Associação de Gestores das Escolas Municipais,
Agesmi, Sindicato dos trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, Steei, equipe
técnica da Semed e convite ao Ministério Público.

A reunião ocorreu de forma on-line, com iniciativa do próprio secretário de Educação,
José Antonio Pereira, a fim de apresentar as demandas relacionadas às aulas remotas
e conhecer as preocupações das instituições diante da conjuntura atual. “Realizamos
essa roda de conversa com objetivo de sincronizar nossas atividades com toda a rede
de apoio para trabalharmos de forma conjunta no que for necessário para garantir os
direitos das nossas crianças e jovens”, destacou José Antonio Pereira.
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O secretário de Educação apresentou diagnóstico das aulas não presenciais com uso
da plataforma on-line, como ferramenta que propiciou a retomada das atividades
letivas para o Ensino Fundamental durante esse período de pandemia da Covid-19.
Cerca de 75% de todos os alunos matriculados na rede de ensino já utilizam de forma
contínua o ambiente virtual, o que supera as estimativas iniciais dos estudos da
Secretaria.

“Sabíamos dos desafios que enfrentaríamos diante de um universo de 45 mil alunos e
mais de 3 mil professores vinculados à rede municipal. Demos um passo grandioso
para garantir a continuidade da aprendizagem dos nossos alunos. Além da plataforma,
as atividades impressas e um olhar diferenciado para cada aluno com dificuldades
também foi pensado por toda equipe. Tínhamos a noção de que não ofereceríamos a
perfeição em tudo, mas fizemos o mais difícil que foi começar e agora é aperfeiçoar os
processos”, frisou o secretário.

Foi assegurado a manifestação de todos os participantes com ênfase na busca de
construir caminhos para superar os desafios da fase atual, principalmente relacionados
às dificuldades dos alunos; casos de evasão escolar; famílias desestruturadas, no qual
será estritamente importante a parceria dos Conselhos Tutelares e todas as questões
que impedem o acesso livre à educação por crianças e jovens.

“Quero parabenizar pela plataforma utilizada, que se assemelha à rede participar e
ressaltar que os números são muito positivos. Sabemos que a plataforma também
funciona como um canal de comunicação entre estudantes e escola, onde podem até
dar sinais de possíveis problemas familiares. No entanto, devemos ressaltar que a
plataforma foi muito bem-vinda e agora é unirmos as instituições e sabermos onde
cada uma dessas podem ajudar nesse processo e que ações podemos trazer para que
as famílias também estejam inseridas nessa realidade”, destacou o defensor público
Fábio Carvalho.



Juiz cassa prefeita, vice e presidente da Câmara
de Urbano Santos
Publicado em 2 de setembro de 2020 por gilbertoleda

O juiz Guilherme Valente de Sousa, da 73ª Zona Eleitoral determinou a cassação da prefeita de Urbanos Santos, Iracema
Vale (PT), e da sua vice, Darcy Ameida (MDB), além do presidente da C6amara Municipal, vereador Tomaz de Aquino
Estrela Neto, o “Totó”. Eles foram condenados por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2016. A sentença
declara também a inelegibilidade do trio pelo prazo de oito anos.

As determinações ainda dependem de confirmação pelo TRE, no caso das inelegibilidades, e do TSE, no caso da
cassação dos diplomas.

Iracema Vale, Darcy Almeida e Totó foram acusados de distribuir tijolos, cestas básicas, passagens e oferecer
abastecimento d’água em troca de votos nas últimas eleições.

Segundo a ação eleitoral, a prefeita e sua vice também promoveram a exoneração de mais de 200 servidores
comissionados para contratar pessoal alinhado ao seu projeto político.

Para o magistrado responsável pelo caso, as condutas tiveram forte interferência no resultado eleitoral daquele ano, já
que a petista elegeu-se com pouco mais de 1,6 mil votos de vantagem sobre o segundo colocado.
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Prefeita e vice de Urbano
Santos tem diplomas
cassados por compra de
votos
02/09/2020 15h54 02/09/2020 15h54

A prefeita de Urbano Santos, Iracema Vale, teve
o diploma cassado pelo juiz da 73ª Zona
Eleitoral.

A vice prefeita, Darcy Almeida, e o presidente da
Câmara, vereador Tomaz de Aquino Estrela
Neto, o ” Totó”, também tiveram os diplomas
cassados.

Segundo a decisão, os gestores foram
condenados por compra de votos nas eleições
de 2016. Além disso, foram declarados
inelegíveis.

A prefeita, vice e o presidente da Câmara foram
julgados por distribuir tijolos, cestas básicas,
passagens e oferecer abastecimento d’água em
troca de votos nas últimas eleições.

Além disso, os gestores também promoveram a
exoneração de mais de 200 servidores
comissionados para contratar pessoal alinhado
ao seu projeto político.

Para confirmar a sentença, os processos irão passar pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
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Grajaú: TJ mantém condenação de Mercial
Arruda por não prestar contas
Publicado em 2 de setembro de 2020 por gilbertoleda

A 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve nesta semana sentença proferida pela Justiça de
1º grau em Grajaú que condenou o prefeito Mercial Arruda por improbidade administrativa.

O gestor não prestou contas de um convênio firmado com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), ainda no ano de
2006, para implantação de um sistema de abastecimento d’água nos povoados Bela Estrada, Sambaíba, Cidade Alta e
Remanso.

Segundo a decisão, Arruda perdeu os direitos políticos por três anos e deve pagar multa de 50 vezes o valor do salário
que recebe como prefeito.
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Investigação sobre Fred Campos por supostaInvestigação sobre Fred Campos por suposta
lavagem de dinheiro avança no MP Eleitorallavagem de dinheiro avança no MP Eleitoral
Procedimento apura se pré-candidato a prefeito de Paço do Lumiar teria oferecido vantagens aProcedimento apura se pré-candidato a prefeito de Paço do Lumiar teria oferecido vantagens a
moradores de um condomínio que fica na cidade. Também há suspeita de corrupção eleitoralmoradores de um condomínio que fica na cidade. Também há suspeita de corrupção eleitoral

O Ministério Público Eleitoral no Maranhão recebeu, na semana passada,O Ministério Público Eleitoral no Maranhão recebeu, na semana passada,
ofício e certidão sobre informações solicitadas ao 2º Ofício Extrajudicial deofício e certidão sobre informações solicitadas ao 2º Ofício Extrajudicial de
Paço do Lumiar pela promotora Najda Veloso Cerqueira, no bojo de um procedimentoPaço do Lumiar pela promotora Najda Veloso Cerqueira, no bojo de um procedimento
preparatório instaurado no último dia 19, para apurar suposta corrupção eleitoral e lavagem depreparatório instaurado no último dia 19, para apurar suposta corrupção eleitoral e lavagem de
dinheiro envolvendo o advogado Fred Campos, pré-candidato a prefeito do município pelo PL.dinheiro envolvendo o advogado Fred Campos, pré-candidato a prefeito do município pelo PL.

O procedimento consta como “concluso” para deliberações da promotora, que responde pela 93ª ZonaO procedimento consta como “concluso” para deliberações da promotora, que responde pela 93ª Zona
Eleitorado do Maranhão.Eleitorado do Maranhão.
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Conforme mostrou o ATUAL7Conforme mostrou o ATUAL7, indícios preliminares que levaram o MP Eleitoral a abrir a investigação, indícios preliminares que levaram o MP Eleitoral a abrir a investigação
apontam que Fred Campos estaria oferecendo vantagens no posto de Gasolina Júlia Campos II, de suaapontam que Fred Campos estaria oferecendo vantagens no posto de Gasolina Júlia Campos II, de sua
propriedade, aos moradores de um condomínio localizado em Paço.propriedade, aos moradores de um condomínio localizado em Paço.

Um dos trechos de print de uma rede social, anexado aos autos, promete que “cada unidade pode cadastrar aUm dos trechos de print de uma rede social, anexado aos autos, promete que “cada unidade pode cadastrar a
quantidade de veículos que quiser e o condomínio receberá R$ 0,10 (dez centavos) por litro abastecido”.quantidade de veículos que quiser e o condomínio receberá R$ 0,10 (dez centavos) por litro abastecido”.

A investigação tem o prazo de 60 dias, mas pode ser concluída antes.A investigação tem o prazo de 60 dias, mas pode ser concluída antes.
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Pré-candidata a prefeita de
Pedreira é acionada por
propaganda antecipada
02/09/2020 17h00

Em Representação por propaganda eleitoral antecipada, a Promotoria da 9ª Zona de Pedreiras,
solicitou, em 31 de agosto, que a pré-candidata à Prefeitura do município pelo Partido Solidariedade,
Vanessa Maia, abstenha-se, até 26 de setembro, de realizar passeatas, carreatas, comícios ou
eventos com aglomerações e práticas eleitorais proibidas.

Formulado pela titular da Promotoria, Marina Carneiro Lima de Oliveira, o pedido foi motivado pela
realização, em 29 de agosto, no bairro do Diogo, na cidade, de um evento de lançamento da pré-
candidatura da esposa do prefeito de Trizidela do Vale, Fred Maia.

A Lei das Eleições (Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997) e as Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral nºs 23.610/2019 e nº 23.624/2020 permitem propaganda eleitoral somente a partir de 27 de
setembro de 2020.

Entretanto, na ocasião, foram divulgados jingles de campanha e o número do partido e feitos
discursos com pedidos implícitos de votos e convites de acesso a redes sociais. Além disso, o evento
teve participação de grande quantidade de pessoas sem tomar medidas preventivas contra o novo
coronavírus, como distanciamento mínimo e uso de máscaras.
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Muitas pessoas usavam camisas nas cores laranja e azul, em referência ao Partido Solidariedade. A
decoração continha balões nas cores laranja e branco, cartazes com a hastag (#amulhervemai) e
painel com o número 77 (número do partido), também na cor laranja.

Em blogs locais e na página da pré-candidata no Instagram, foram divulgados vídeos com jingles,
elementos típicos de campanha. Também foi publicado um vídeo em que, acompanhada de sua
comitiva (incluindo seu marido), Vanessa Maia discursou e fez promessas de campanha, dizendo “Eu
vim foi pra resolver”.

“As cenas nos vídeos e fotos vistos são típicas de candidatos em pleno período de campanha
eleitoral, mas a campanha sequer está autorizada. Um total desrespeito às regras do pleito, que
visam ao equilíbrio das eleições”, enfatiza a promotora eleitoral.

Chamam a atenção elementos como a aglomeração de pessoas; falas ao microfone, com
amplificador de som; estruturas de palco e iluminação; cadeiras enfileiradas para o público e a
ausência de respeito ao distanciamento social e uso de máscaras.

“Não há qualquer dúvida sobre o contexto de promoção eleitoral e de divulgação da pré-candidatura
da representada, diante de tantos elementos que identificam seu propósito, qual seja, o de fazer
propaganda em período vedado”, afirma a promotora eleitoral.

A realização de propaganda eleitoral antecipada por Vanessa Maia tem sido comum. Em 22 de
agosto, ela e seu marido lideraram uma “motocada” (grupo de motoqueiros percorrendo algum local
em conjunto) pelas ruas de Pedreiras, com carro de som tocando o jingle da pré-candidata, além de
realização de buzinaço.

“A representada fez levar ao conhecimento do público em geral a sua candidatura no próximo pleito,
utilizando meios vedados para o período, exaltando suas qualidades pessoais e invocando o apoio
de seus eleitores, antes da data fixada pela legislação”, diz a representante do Ministério Público
Eleitoral.



Justiça determina suspensão do concurso publico do
Município a pedido do MPMA

Devido a inúmeras irregularidades apontadas em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério
Público do Maranhão, a Justiça determinou, em 27 de agosto, a suspensão do concurso público
para o ingresso de servidores na Prefeitura de Presidente Vargas. Formulou a manifestação
ministerial o promotor de justiça André Charles Alcântara Martins Oliveira, da Comarca de
Vargem Grande, da qual Presidente Vargas é termo judiciário. A decisão, em caráter liminar, foi
assinada pelo juiz Paulo de Assis Ribeiro.

Com a suspensão, o Município de Presidente Vargas e o Instituto Somar Ltda. estão proibidos de
realizar qualquer ato administrativo com a finalidade de dar continuidade às etapas restantes do
certame. Em caso de descumprimento da determinação, foi estabelecido o pagamento de multa
no valor de R$ 200 mil.

IRREGULARIDADES



Na ACP o Ministério Público apontou várias ilegalidades cometidas pelo Município e pelo
Instituto Somar Ltda., responsável pela elaboração das provas do certame, durante etapas do
concurso.

Entre as irregularidades, constam: utilização de provas e questões plagiadas da internet, bem
como de questões idênticas em provas realizadas em horários diferentes; divulgação de gabaritos
de forma equivocada, com retificação por duas vezes; publicação de resultados com nomes de
candidatos incluídos em lista de cargos para os quais não concorreram; dificuldade ou
impossibilidade de interposição de recursos contra o resultado preliminar; inobservância do
calendário proposto pelo edital; divulgação de resultado com aprovação de parentes do gestor
municipal e de pessoas ligadas à administração pública.

Também foram verificadas a divulgação de novo calendário e realização de etapas do concurso
durante fase crítica da pandemia do Covid-19 no município, inviabilizando e prejudicando a
participação de candidatos; ineficiência da comissão de concurso, dificultando a entrega de
recursos e a entrega de títulos, muitos não computados no resultado; além de excesso de
questões anuladas.

Em virtude de tantas irregularidades, vários candidatos compareceram ao plantão central de
polícia para registrar ocorrência e provocar a apuração dos fatos. Depois de tomar conhecimento
dos fatos, o MPMA encaminhou ofícios ao Instituto Somar para prestar esclarecimentos, sem,
contudo, obter resposta satisfatória.

Na decisão, o juiz destacou que os vícios apontados atentam contra os princípios administrativos
previstos na Constituição Federal, na Lei 8.666/93 e na Lei 9.784/99, entre os quais: supremacia
do interesse público, legalidade, isonomia, eficiência, moralidade e impessoalidade.

“Diante do apontamento e demonstração de tantas irregularidades e da fase avançada em que se
encontra o concurso público, permitir o prosseguimento do certame, com grande possibilidade
de anulação diante dos vícios demonstrados, causará mais prejuízos e insegurança jurídica às
partes e ao erário, do que o deferimento de sua suspensão na presente decisão”, ressaltou.

O município de Presidente Vargas fica localizado a 166 km de São Luís.



Concurso público em Presidente Vargas é
suspenso a pedido do Ministério Público
Publicado em 2 de setembro de 2020 por Redação

Devido a inúmeras irregularidades apontadas em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Maranhão, a
Justiça determinou, em 27 de agosto, a suspensão do concurso público para o ingresso de servidores na Prefeitura de
Presidente Vargas. Formulou a manifestação ministerial o promotor de justiça André Charles Alcântara Martins Oliveira,
da Comarca de Vargem Grande, da qual Presidente Vargas é termo judiciário. A decisão, em caráter liminar, foi assinada
pelo juiz Paulo de Assis Ribeiro.

Com a suspensão, o Município de Presidente Vargas e o Instituto Somar Ltda estão proibidos de realizar qualquer ato
administrativo com a finalidade de dar continuidade às etapas restantes do certame. Em caso de descumprimento da
determinação, foi estabelecido o pagamento de multa no valor de R$ 200 mil.

IRREGULARIDADES

Na ACP o Ministério Público apontou várias ilegalidades cometidas pelo Município e pelo Instituto Somar Ltda,
responsável pela elaboração das provas do certame, durante etapas do concurso.

Entre as irregularidades, constam: utilização de provas e questões plagiadas da internet, bem como de questões idênticas
em provas realizadas em horários diferentes; divulgação de gabaritos de forma equivocada, com retificação por duas
vezes; publicação de resultados com nomes de candidatos incluídos em lista de cargos para os quais não concorreram;
dificuldade ou impossibilidade de interposição de recursos contra o resultado preliminar; inobservância do calendário
proposto pelo edital; divulgação de resultado com aprovação de parentes do gestor municipal e de pessoas ligadas à
administração pública.
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Pedreiras: Pré-candidata a prefeita Vanessa
Maia sofre Representação eleitoral por
propaganda antecipada
Publicado em 2 de setembro de 2020 por Redação

Em Representação por propaganda eleitoral antecipada, a Promotoria da 9ª Zona de Pedreiras, solicitou, em 31 de
agosto, que a pré-candidata à Prefeitura do município pelo Partido Solidariedade, Vanessa Maia, abstenha-se, até 26 de
setembro, de realizar passeatas, carreatas, comícios ou eventos com aglomerações e práticas eleitorais proibidas.

Formulado pela titular da Promotoria, Marina Carneiro Lima de Oliveira, o pedido foi motivado pela realização, em 29 de
agosto, no bairro do Diogo, na cidade, de um evento de lançamento da pré-candidatura da esposa do prefeito de Trizidela
do Vale, Fred Maia.

A Lei das Eleições (Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997) e as Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral nºs
23.610/2019 e nº 23.624/2020 permitem propaganda eleitoral somente a partir de 27 de setembro de 2020.

Entretanto, na ocasião, foram divulgados jingles de campanha e o número do partido e feitos discursos com pedidos
implícitos de votos e convites de acesso a redes sociais. Além disso, o evento teve participação de grande quantidade de
pessoas sem tomar medidas preventivas contra o novo coronavírus, como distanciamento mínimo e uso de máscaras.

CAMPANHA ANTECIPADA

Muitas pessoas usavam camisas nas cores laranja e azul, em referência ao Partido Solidariedade. A decoração continha
balões nas cores laranja e branco, cartazes com a hashtag #amulhervemai e painel com o número 77 (número do
partido), também na cor laranja.

Em blogs locais e na página da pré-candidata no Instagram, foram divulgados vídeos com jingles, elementos típicos de
campanha. Também foi publicado um vídeo em que, acompanhada de sua comitiva (incluindo seu marido), Vanessa Maia
discursou e fez promessas de campanha, dizendo “Eu vim foi pra resolver”.
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“As cenas nos vídeos e fotos vistos são típicas de candidatos em pleno período de campanha eleitoral, mas a
campanha sequer está autorizada. Um total desrespeito às regras do pleito, que visam ao equilíbrio das eleições”,
enfatiza a promotora eleitoral.

Chamam a atenção elementos como a aglomeração de pessoas; falas ao microfone, com amplificador de som; estruturas
de palco e iluminação; cadeiras enfileiradas para o público e a ausência de respeito ao distanciamento social e uso de
máscaras.

“Não há qualquer dúvida sobre o contexto de promoção eleitoral e de divulgação da pré-candidatura da
representada, diante de tantos elementos que identificam seu propósito, qual seja, o de fazer propaganda em
período vedado”, afirma a promotora eleitoral.

MOTOCADA

A realização de propaganda eleitoral antecipada por Vanessa Maia tem sido comum. Em 22 de agosto, ela e seu marido
lideraram uma “motocada” (grupo de motoqueiros percorrendo algum local em conjunto) pelas ruas de Pedreiras, com
carro de som tocando o jingle da pré-candidata, além de realização de buzinaço.

“A representada fez levar ao conhecimento do público em geral a sua candidatura no próximo pleito, utilizando
meios vedados para o período, exaltando suas qualidades pessoais e invocando o apoio de seus eleitores, antes
da data fixada pela legislação”, diz a representante do Ministério Público Eleitoral.



Pré-candidata a prefeita de Pedreiras sofre
Representação por propaganda antecipada
Publicado em 2 de setembro de 2020 às 10:40 | Comentar

Pré-candidata Vanessa Maia

Em Representação por propaganda eleitoral antecipada, a Promotoria da 9ª Zona de Pedreiras,
solicitou que a pré-candidata à Prefeitura do município pelo Partido Solidariedade, Vanessa Maia,
abstenha-se, até 26 de setembro, de realizar passeatas, carreatas, comícios ou eventos com
aglomerações e práticas eleitorais proibidas.

Formulado pela titular da Promotoria, Marina Carneiro Lima de Oliveira, o pedido foi motivado pela
realização, em 29 de agosto, no bairro do Diogo, na cidade, de um evento de lançamento da pré-
candidatura da esposa do prefeito de Trizidela do Vale, Fred Maia.

A Lei das Eleições (Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997) e as Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral nºs 23.610/2019 e nº 23.624/2020 permitem propaganda eleitoral somente a partir de 27 de
setembro de 2020.

Entretanto, na ocasião, foram divulgados jingles de campanha e o número do partido e feitos discursos
com pedidos implícitos de votos e convites de acesso a redes sociais. Além disso, o evento teve
participação de grande quantidade de pessoas sem tomar medidas preventivas contra o novo
coronavírus, como distanciamento mínimo e uso de máscaras.
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Campanha antecipada

Muitas pessoas usavam camisas nas cores laranja e azul, em referência ao Partido Solidariedade. A
decoração continha balões nas cores laranja e branco, cartazes com a hastag (#amulhervemai) e painel
com o número 77 (número do partido), também na cor laranja.

Em blogs locais e na página da pré-candidata no Instagram, foram divulgados vídeos com jingles,
elementos típicos de campanha. Também foi publicado um vídeo em que, acompanhada de sua
comitiva (incluindo seu marido), Vanessa Maia discursou e fez promessas de campanha, dizendo “Eu
vim foi pra resolver”.

Em discurso, a pré-candidata disse que “se seu marido ajudava qualquer um que pedia apoio a ele,
por que ele não faria o mesmo em relação a ela?”. Por isso, ele pedia votos para ela.

Chamam a atenção elementos como a aglomeração de pessoas; falas ao microfone, com amplificador
de som; estruturas de palco e iluminação; cadeiras enfileiradas para o público e a ausência de respeito
ao distanciamento social e uso de máscaras.

A realização de propaganda eleitoral antecipada por Vanessa Maia tem sido comum. Em 22 de agosto,
ela e o marido lideraram uma “motocada” (grupo de motoqueiros percorrendo algum local em
conjunto) pelas ruas de Pedreiras, com carro de som tocando o jingle da pré-candidata, além de
realização de buzinaço.



Urgente! Prefeita de Urbano Santos, Iracema Vale é
cassada
Publicado em 2 de setembro de 2020 às 15:05 | Comentar

Prefeita Iracema Vale

O juiz Eleitoral titular da 73ª Zona Eleitora, Guilherme Valente Soares Amorim De Sousa, proferiu
ação de cassação ao mandato da prefeita do município de Urbano Santos, Iracema Vale, em virtude de
ter buscado benefícios eleitorais por intermédio da captação ilícita de sufrágio, realizada por diversas
condutas eleitoreiras no município.

Segundo a decisão do juiz, a prefeita teria realizado a distribuição de cestas básicas em povoado do
município, além da realização de serviços e obras em Caixa D´água localizada no Conjunto
Habitacional Bandeiras, na Rodovia MA-224, próximo ao Conjunto Habitacional “Campos Belos”.

Iracema Vale ainda chegou a praticar a conduta vedada de contratar e exonerar 266 servidores
temporários, para serviços não essenciais, no período entre os 03 meses anterior ao dia das eleições de
2016.

Diante do exposto, o juiz determinou a cassação da chapa da prefeita e inelegibilidade dos direitos
políticos por um período de 8 anos. Na decisão, o juiz condicionou que a prefeita deve permanecer no
cargo até uma eventual confirmação do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, a restrição de
inelegibilidade só passará a surtir efeito após a confirmação do Tribunal Regional Eleitoral – TRE.
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Na mesma decisão, o juiz também determinou a cassação da vice-prefeita e do vereador e Presidente
da Câmara Municipal de Urbanos Santos, Totó.



Com várias ilegalidades, concurso público é
suspenso em Presidente Vargas
Publicado em 2 de setembro de 2020 às 20:45 | Comentar

Prefeito Wellington Uchoa

O juiz Paulo de Assis Ribeiro suspendeu o concurso público para o ingresso de servidores na Prefeitura
de Presidente Vargas devido a inúmeras irregularidades apontadas em Ação Civil Pública proposta
pelo Ministério Público do Maranhão, através do promotor de Justiça André Charles Alcântara
Martins Oliveira.

Foram apontadas várias ilegalidades cometidas pelo Município, comandado pelo prefeito Wellington
Uchoa, e pelo Instituto Somar Ltda., responsável pela elaboração das provas do certame, durante
etapas do concurso, entre elas a utilização de provas e questões plagiadas da internet, bem como de
questões idênticas em provas realizadas em horários diferentes; divulgação de gabaritos de forma
equivocada, com retificação por duas vezes; publicação de resultados com nomes de candidatos
incluídos em lista de cargos para os quais não concorreram; dificuldade ou impossibilidade de
interposição de recursos contra o resultado preliminar; inobservância do calendário proposto pelo
edital; divulgação de resultado com aprovação de parentes do gestor municipal e de pessoas ligadas à
administração pública.
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Também foram verificadas a divulgação de novo calendário e realização de etapas do concurso durante
fase crítica da pandemia do Covid-19 no município, inviabilizando e prejudicando a participação de
candidatos, e a ineficiência da comissão de concurso, dificultando a entrega de recursos e a entrega de
títulos, muitos não computados no resultado, além de excesso de questões anuladas.

Em virtude de tantos problemas, vários candidatos compareceram ao plantão central de polícia para
registrar ocorrência e provocar a apuração dos fatos. Depois de tomar conhecimento da questão, o
MPMA encaminhou ofícios ao Instituto Somar para prestar esclarecimentos, sem, contudo, obter
resposta satisfatória.

Na decisão, o juiz destacou que os vícios apontados atentam contra os princípios administrativos
previstos na Constituição Federal na Lei 8.666/93 (Lei das Licitações e Contratos) e na Lei 9.784/99
(Lei de Procedimento Administrativo), entre os quais: supremacia do interesse público, legalidade,
isonomia, eficiência, moralidade e impessoalidade.

Com a suspensão do concurso, o Município de Presidente Vargas e o Instituto Somar Ltda estão
proibidos de realizar qualquer ato administrativo com a finalidade de dar continuidade às etapas
restantes do certame. Em caso de descumprimento da determinação, foi estabelecido o pagamento de
multa no valor de R$ 200 mil.
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