COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

CLIPPING
9 de setembro
de 2020

159.163
CASOS

conﬁrmados do novo
coronavírus no
Maranhão, segundo a SES

148.259

PACIENTES

recuperados do novo
coronavírus no estado, de
acordo com boletim

187.765

CASOS

suspeitos da Covid-19
foram descartados no
estado desde março

Capital e interior

FUNDADORES: BANDEIRA TRIBUZI E JOSÉ SARNEY

R$ 2,00

São Luís, 9 de setembro de 2020 - Quarta-feira. Nº 20.944

Outros estados

www.oestadoma.com

R$ 4,00

DIRETOR DE REDAÇÃO: CLÓVIS CABALAU

Esportes

Alternativo

Juventude
e Sampaio
jogam
hoje pela
semifinal
do Estadual

Festival
Guarnicê
terá cinema
drive-in e
formato
híbrido

PÁGINA 7

PÁGINA 10

Paulo Soares

408 anos

Aniversário
de São Luís é
festejado
com shows
em praças
Na Praça da Mãe d’Água, em frente à
Catedral Metropolitana de São Luís,
quem deu o tom foi o cantor Fernando de Carvalho, no “Show Felicidade”. CIDADES 6

Pequenos negócios sustentam a
economia da capital maranhense
De acordo com o Sebrae, o segmento responde por cerca de 93% das empresas formais da
capital, empregando cerca de 300 mil trabalhadores, além de impulsionar o PIB local.
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Paulo Soares

Censura

Volta pra casa

Dallagnol é
punido pelo
CNPM por
atuação
política
POLÍTICA 2

Criminalidade

Bairros
são alvos da
Operação
Tornado
em Paço
Após quatro dias de realização da Operação Independência, que contabilizou 18 acidentes, 21 feridos e quatro óbitos nas estradas
maranhenses, a Polícia Rodoviária Federal acompanhou ontem o retorno de motoristas à capital maranhense. CIDADES 5
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Praia de São Marcos

Adolescente entra no
mar com grupo de
amigos e desaparece

Maranhão
recebe
investimento
para construi r
novas pontes

Buscas iniciaram na mesma hora, com a
ajuda de helicópteros do GTA e um jet ski
do Grupamento de Bombeiros. CIDADES 6
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Helicóptero do GTA ajudou nas buscas do adolescente que se afogou ontem na Praia de São Marcos
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POLÍTICA

CNMP pune Dallagnol
com censura por atuação
política contra Renan
Procurador Deltan Dallagnol, segundo o conselho, violou o dever funcional de
guardar o decoro ao interferir na disputa pela presidência do Senado em 2019
Divulgação

BRASÍLIA
O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) decidiu ontem
aplicar pena de censura ao procurador da República Deltan Dallagnol
em razão de publicações feitas pelo
ex-chefe da força-tarefa da Lava Jato
no Paraná com relação à eleição da
presidência do Senado, em 2019. Oito
conselheiros acompanharam o voto
do relator, conselheiro Otávio Luiz
Rodrigues Jr, que entendeu que Deltan violou o dever funcional de guardar o decoro ao interferir no pleito e
ainda mobilizar a opinião pública
contra o senador Renan Calheiros.
"O membro do Ministério Público
Federal sentiu-se no direito de interferir no processo eleitoral do Senado da República. Não eram meras
declarações de apreço ou desapreço
de um candidato, o que já abriria
margem para discussões sobre limites constitucionais das mensagens.
Ele foi além, incentivou uma campanha contra o sistema de votação
da mesa diretora da Câmara Alta do
parlamento sob o argumento de que
agir contrariamente equivaleria a fomentar a corrupção no país", registrou Rodrigues Júnior.

Dallagnol recebeu a
segunda pena mais
rígida do CNMP
Campanha
O conselheiro ponderou ainda que
o líder de tal "campanha" é uma
pessoa que se notabilizou como titular de uma operação que combate
a corrupção. "Tal ordem de fatos não
pode ser equiparada ao mero exercício da liberdade de expressão",
afirmou o relator
Seu voto foi acompanhado pelos
conselheiros Oswaldo D’Albuquerque, Sandra Krieger, Fernanda Ma-

O procurador Deltan Dallagnol, ex-chefe da força-tarefa da
Operação Lava Jato em Curitiba,
criticou a decisão do Conselho
Nacional do Ministério Público
que, nesta terça-feira, 8, lhe aplicou censura por publicações contra a eleição do ex-senador Renan
Calheiros ao Senado Federal em
2019.
"O Conselho Nacional do MP
me censurou hoje por ter defendido a causa anticorrupção nas
redes sociais, de modo proativo,
aguerrido e apartidário. Discordo
da decisão, que ainda há de ser

revertida", escreveu em sua conta
no Twitter.
A sanção imposta a Deltan, de
censura, é a segunda pena mais
grave que pode ser aplicada aos
procuradores - logo após a advertência.
Na prática, pode dificultar a
promoção ou benefícios de carreira dentro da Procuradoria durante o prazo de um ano. A condenação também constará na
"ficha" do procurador caso ele
seja julgado novamente no Conselhão, que poderá aplicar penas
mais duras. 

MAIS

Condenação branda
O senador Renan Calheiros
classificou como "branda" a
punição de censura imposta
ao procurador da República
Deltan Dallagnol. Em seu
perfil no Twitter, o
parlamentar disse que o
ex-chefe da Lava Jato foi
responsável por uma
"odiosa perseguição" contra
ele e que vai entrar com
uma ação civil para
Deltan Dallagnol foi condenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público por campanha contra Renan

rinela, Luciano Maia, Marcelo Weitzel, Sebastião Caixeta, Luiz Fernando
Bandeira e Rinaldo Reis.
Otávio Luis Rodrigues Júnior
pontuou que ao Ministério Público
cabe a tarefa de zelar pelo processo
eleitoral, sendo esperada postura
isenta. Nessa linha, considerou que
Deltan "ultrapassou os limites da
simples crítica" e atacou não só o senador Renan Calheiros, mas o Poder
Legislativo.
O conselheiro sinalizou ainda
que, ao dosar a pena imposta no
caso, levou em consideração a interferência na eleição, a mobilização da opinião pública contra Renan
e ainda a repercussão pública sobre
o caso.
Otávio lembrou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal
Luiz Fux que 'limpou a ficha' de Deltan, pontuando que punição anterior imposta ao ex-chefe da Lava Jato
não teve influência na avaliação da
sanção em debate. Em contrapartida citou o julgamento sobre o caso
do PowerPoint - material utilizado
na entrevista em que a primeira de-

núncia contra o ex-presidente Luis
Inácio Lula da Silva -, no qual o colegiado determinou que o procurador se abstivesse de usar equipamentos, instalações e recursos do
órgão para atividades políticas e político-partidárias.
A sanção imposta a Deltan, de
censura, é a segunda pena mais
grave que pode ser aplicada aos procuradores - logo após a advertência.
Na prática, pode dificultar a promoção ou benefícios de carreira
dentro da Procuradoria. A condenação também constará na "ficha"
da procuradora caso ela seja julgada
novamente no Conselhão, que poderá aplicar penas mais duras.
Ao acompanhar o relator, Luiz
Fernando Bandeira pontuou ainda
que Deltan manifestou opinião política indevida, a qual, segundo ele,
compromete a imagem e prestígio
do Ministério Público e demonstra
uma parcialidade de opinião, não se
tratando de meras manifestações
pessoais.
"Nesse caso, pela grande quantidade de postagens, deu pra enten-

der bem que ali estava tentando interferir realmente no que estava para
acontecer no Senado, na votação.
Entendo que não foi apenas uma
manifestação política, mas uma pregação política", registrou ainda o
corregedor nacional Rinaldo Reis.
Divergência
Somente o conselheiro Silvio
Amorim votou pelo arquivamento
do procedimento contra Deltan, sob
o entendimento de que o caso já
havia sido apreciado em procedimento arquivado pela Corregedoria
do Ministério Público Federal.
Amorim ponderou ainda que os
procuradores possuem a possibilidade de falar sobre questões que
dizem respeito ao Estado. "Evidentemente que as vezes são assuntos
complexos, mas nem por isso poderíamos ter como indevidas as manifestações a esse respeito", ponderou.
Na avaliação do conselheiro, nenhuma das manifestações de Deltan teria a possibilidade de influenciar o voto dos senadores.

Rodrigo Maia diz que projeto das
fake news será votado ainda este ano
Texto em questão veio do Senado Federal, onde foi aprovado desde junho; na proposta vinda dos
senadores, há previsão de rastreamento de mensagens reencaminhadas em aplicativos de conversa
Divulgação

BRASÍLIA
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou
ontem que os deputados devem
votar ainda neste ano o projeto
com medidas para combater a disseminação de conteúdo falso na
internet, as chamadas "fake news".
O Senado aprovou o texto em
junho. Agora, é a vez de os deputados analisarem a proposta.
Em linhas gerais, o projeto prevê
o rastreamento de mensagens
reencaminhadas em aplicativos de
conversa e que provedores de
redes sociais tenham sede no Brasil. Também estipula regras para
impulsionamento e propaganda
nas redes sociais.
Inicialmente, a proposta alterava o Código Penal criando punição para a disseminação de fake
news, mas esses trechos foram retirados do texto pelo relator.
Para o presidente da Câmara, o

Deltan diz que vai recorrer
de decisão do Conselho

manas a gente consegue, eu espero
que a gente consiga avançar”, afirmou Maia.
“Agora começa o processo eleitoral, mas com o modelo remoto
de votação a gente tem mais facilidade para continuar tocando a
pauta da Câmara dos Deputados”,
acrescentou.

Maia pretende
avançar ainda este
mês com a proposta

Para Rodrigo Maia, a proposta terá apoio da maioria dos deputados

fato de o Senado ter votado o projeto mostra que o "Congresso está
disposto e vai legislar sobre esse
tema" ainda neste ano.
“Eu acho que mais uma ou duas

semanas no máximo, o grupo de
trabalho vai ter uma proposta para
apresentar aos líderes, e a partir daí
mais umas duas semanas para
votar. Eu acho que em quatro se-

O presidente da Câmara disse
ainda acreditar que o projeto contará com o apoio da maioria dos
deputados.
“Eu acho que um texto bem
construído e bem dialogado, acho
que vai trazer a maioria da Câmara
para a sua aprovação. É o meu sentimento”, concluiu. 

reparação de danos morais
contra o procurador.
Já a força-tarefa da Lava
Jato no Paraná saiu em
defesa de seu ex-chefe
afirmando
"respeitosamente
discordar" da decisão do
colegiado e manifestando
"solidariedade e amplo e
irrestrito apoio" a Deltan
Dallagnol.
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CIDADES

Celebração marca aniversário
de São Luís e Nossa Senhora
Missa conduzida pelo padre Leonardo Helmann aconteceu ao fim da tarde de ontem, na
Igreja de São João; fieis seguiram protocolos de distanciamento social e usaram máscaras
Paulo Soares

S

ão Luís, que completou
ontem 408 anos, ganhou
uma celebração especial na
Igreja de São João Batista,
no centro da capital. O padre Leonardo Helmann rezou a Missa da
Natividade de Nossa Senhora, dentro da qual pediu graças à Ilha do
Amor e seus habitantes. A missa teve
início às 17h e os fieis precisaram seguir os protocolos sanitários de distanciamento e uso de máscaras.
Segundo o padre Leonardo Helmann, a celebração foi em dose
dupla. “Além de ser o aniversário de
São Luís, é também a data do nascimento de Nossa Senhora, que foi
algo extraordinário. Quando Joaquim e Ana não tinham mais a esperança de ter filhos, eles conseguiram a graça de ter uma filha, que
nasceu em Jerusalém e foi a escolhida por Deus para nos trazer Jesus,
o salvador da humanidade”, explicou.
O padre destacou que São Luís
completa 408 anos em meio a uma

ram entes queridos e outras sofreram com o coronavírus e ainda
estão reclusas, mas se cuidando e
preservando a vida delas e de seus
familiares. Que Deus nos proteja,
pois o que seria de São Luís sem
vidas?”.

São Luís completa
408 anos em meio a
uma pandemia

Leonardo Helmann celebrou missa, na Igreja de São João, em homenagem a São Luís e Nossa Senhora

grave pandemia, com sua população sofrendo, razão pela qual as ora-

ções para a cidade e seus habitantes são mais do que necessárias.

“Muitas pessoas estão sofrendo. Algumas estão desesperadas, perde-

São Luís festejada com shows
populares em logradouros

Operação Tornado
realiza abordagens

Aniversário de 408 anos da cidade foi marcado por apresentações de artistas maranhenses em
espaços de lazer, como o parque do Bom Menino e Praça Dom Pedro II, para evitar aglomerações
Paulo Soares

Uma celebração atípica e bem diferente dos anos anteriores. A programação em homenagem ao aniversário de 408 anos de São Luís foi
bem mais discreta e marcada por
apresentações pontuais de artistas
da terra em algumas praças. As
apresentações tiveram início por
volta das 9h e a programação aconteceu também à tarde e à noite. Devido à pandemia do novo coronavírus, shows maiores foram vetados pela Prefeitura, que preferiu
manifestações mais discretas para
que a data não passasse em branco.
Na Praça da Mãe d’Água, em
frente à Catedral Metropolitana de
São Luís, quem deu o tom foi o
cantor Fernando de Carvalho, durante duas horas ininterruptas do
“Show Felicidade”. Fernando entoou canções de compositores maranhenses e nordestinos, com destaque para João do Vale, Zeca Baleiro e Luiz Gonzaga.
“Foi uma honra para mim receber esse convite da Prefeitura de
São Luís e me apresentar nesta
linda praça, que é um dos pontos
turísticos mais belos de São Luís.
Todos os anos eu estou na programação do aniversário da minha cidade e isso para mim é um
presente. Afinal, tudo que sou devo a São Luís, minha terra”, disse
Fernando de Carvalho, que se

Fernando de Carvalho cantou em frente a Catedral Metropolitana de São Luís, na manhã de ontem

apresentou com os músicos Luiz
Júnior Maranhão, ao violão, e
Dark Brandão, na percussão.
No Parque do Bom Menino
também houve apresentações
musicais e a programação foi comandada pelos cantores Wilson
Aranha e Roberto Ricci. Aranha,
por exemplo, fez um passeio pela musicalidade nordestina. Apesar de poucas pessoas na plateia,
quem estava lá contou que a
apresentação alegrou o dia.
“Afinal, hoje é aniversário da
nossa cidade e apesar da pandemia, acho que vale a pena come-

Tráfego de caminhões
deixa buracos em via
Moradores denunciam que a Rua Nova Betel,
próximo da Av. Guajajaras, está cheia de buracos
Moradores da Rua Nova Betel, próximo à Avenida Guajajaras, no bairro Jardim São Cristóvão, estão indignados com a situação da via, repleta de buracos. As deformações
são originadas pelo intenso tráfego de caminhões de grande porte,
uma vez que a rua é endereço de
várias transportadoras. Os moradores entendem que a área não seria adequada para o vaivém constante de veículos pesados, razão

pela qual o asfalto não suporta o
peso e acaba cedendo.
“Aqui está cheio de transportadoras e a rua, por sua vez, está coberta por buracos. Os caminhões
de grande porte ficam estacionados na rua e impedem os pedestres
de caminhar, além de quebrarem
todo o asfalto. Em alguns trechos,
há água acumulada, o que dificulta ainda mais a passagem das pessoas e de veículos pequenos”, dis-

morar, ainda que de forma mais
contida, para não estimular as
aglomerações”, disse o universitário Victor Cavalcante.
A programação da Prefeitura
de São Luís foi pensada exatamente para estimular a celebração sem aglomerações.
Foi por isso que os pontos de
apresentações artísticas foram
centralizados nas praças, locais
onde as pessoas costumam caminhar, correr ou praticar esportes.
Na Praça da Bíblica, o show do
Ministério Vida em Comunhão

Bênçãos
O padre disse que a missa especial
de 8 de setembro foi para pedir graças e a salvação de todos que residem na capital maranhense. “Pedimos bênçãos, também, aos
governantes e aos médicos, enfermeiros, faxineiros, motoristas de
ambulâncias, enfim, a todos aqueles que estão no enfrentamento direto desta pandemia, que ainda não

acabou”.
A Igreja de São João Batista realiza missas diariamente, ao meiodia. O limite dentro do templo é de
120 pessoas, mas o padre explicou
que a lotação não ultrapassa 40 pessoas, durante a semana. E que o movimento de fieis fica ainda mais reduzido aos fins de semana. “É que
a maioria das pessoas que frequentam esta igreja trabalha no comércio e aproveita o horário do almoço
para rezar”, contou.
Desde que reabriu as portas, no
dia 1º de julho, a paróquia substituiu os bancos de madeira por cadeiras, para facilitar a disposição dos
assentos. “Ficou bem melhor e nos
dá mais segurança, pois neste período a gente vem até a igreja justamente para pedir proteção a Deus
e não para nos prejudicar em aglomerações. Estou pedindo também
paz e melhorias para a nossa cidade”, disse a aposentada Ana Rosa
Gouveia, moradora do centro da cidade.

começou depois às 18h30. Antes,
às 18h, foi inaugurada a Praça do
Vinhais, ao lado da Praça do Letrado, com show de Gabriela Marques Jazz e de Augusto Pellegrini
Jazz Quarteto.
Na Praça da Cohab Anil quem
comandou as homenagens foi o
cantor Tutuca Viana que, entre
outras, apresentou canções do álbum “Avessa Manhã”. O cantor
Mano Borges, conhecido por músicas como “Bangladesh”, “Você é
Tudo”, “Fácil de Entender” e
“Dandara”, por sua vez, animou o
público na Praça do Rio Anil.

Equipes do 13º Batalhão de PM realizaram
abordagens em bairros de São José de Ribamar
Bairros e avenidas com alta incidência de crimes no município de
Paço do Lumiar foram alvos da
Operação Tornado, realizada das
16h de segunda-feira (7) até a madrugada de ontem (8), data de aniversário da cidade, sob o comando do 13º Batalhão de Polícia Militar do Maranhão.
O objetivo da Operação Tornado foi realizar abordagens a veículos particulares e coletivos, além
de transeuntes que circulavam de
forma suspeita. Os policiais se espalharam por diversas localidades,
entre elas, Caúra, São Benedito, Vila Julinho, Vila Mangueirão, Vila
São José, São Raimundo, Vila Alcione, Mojó, Sarnambi, Moropóia,
São Judas Tadeu e Sítio do Apicum.
No total, as equipes do 13º Batalhão de Polícia Militar do Maranhão realizaram 45 abordagens,
sendo o maior número delas no Sítio do Apicum, com nove, no total.
A operação envolveu homens do
GMT 13º, Garra 13º e Rotam, mas
não houve apreensões ou conduções. Mais de 30 homens foram
mobilizados para a operação, segundo o comandante do Policiamento da Área Metropolitana II,
coronel Aritanã Lisboa
“Essa operação vem acontecendo há três semanas e foi deflagrada
logo após a operação em que conseguimos prender várias pessoas
em cumprimento de mandados.
Hoje (ontem), ainda fizemos uma

Divulgação

Abordagem e revista policial

prisão, fruto de investigação.
Afogamento
Na tarde de ontem, um grupo de
adolescentes se envolveu em um
incidente na Praia de São Marcos,
no perímetro da Barraca Natureba. Segundo informações da major Priscila Chahini, do Grupamento de Bombeiros Marítimos
(BPMAR), eram cinco adolescentes no total e um deles caiu em um
buraco e os outros tentaram salvar,
sendo que quatro conseguiram
sair da água.
Apenas um separou-se do grupo e até o fechamento desta edição estava desaparecido. As buscam iniciaram na mesma hora,
com a ajuda de helicópteros do
GTA e um jet ski.

Divulgação

se um morador, que preferiu não
ser identificado.
O morador disse ainda que
quem mora na via está preocupado com a situação. “Porque, além
de tudo, incomoda e representa riscos para as crianças do bairro.
Acreditamos que esta via não seja
local para caminhões estarem rodando. Por essa razão, gostaríamos
que as autoridades tomassem providências”.
A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) informou que serão destacadas equipes
de agentes da região, para checarem a situação e adotará as providências relativas ao disciplinamento do trânsito na área, incluindo autuações conforme cada
caso, de acordo com o que preco-

niza o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
A Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Públicos (Semosp), por
sua vez, informou que está executando várias frentes de trabalho na
cidade, por meio do programa "São
Luís em Obras", que inclui obras
de drenagem profunda e superficial. E ressaltou que a região do São
Cristóvão recebe, atualmente, um
grande volume de serviços do "São
Luís em Obras", com destaque para a construção da Ponte do Baixão,
com implantação de rede de drenagem profunda; e implantação de
nova camada asfáltica no Jardim
São Cristóvão II. A Semosp comunicou ainda que os serviços seguem avançando e chegarão a
outras áreas do bairro.

Asfalto da via está danificado pelo tráfego de veículos pesados

Cândido Mendes: MP pede afastamento do prefeito Mazinho
Leite
Publicado em 8 de setembro de 2020 por gilbertoleda
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O Ministério Público do Maranhão solicitou à Justiça o imediato afastamento de Mazinho Leite do cargo de prefeito de Cândido Mendes. O
pedido consta de com ação por ato de improbidade protocolada devido a irregularidades constatadas em licitação e contratos para reforma
de escolas municipais.
O caso já levou o gestor à prisão, no bojo da Operação Cabanos, deflagrada em agosto (reveja), mas ele acabou beneficiado por decisão
judicial que o tirou da cadeia (saiba mais).
Além do prefeito, são alvos da ação o MP a advogada Edna Maria Cunha Andrade, o servidor municipal Cleberson Sousa de Jesus, a
empresa Construtora Akrus LTDA e o empresário Reginaldo Gomes Melonio. As ilegalidades constatadas na licitação e nos contratos
envolveram o valor de R$ 1.427.787,82.
Como medida cautelar, o MPMA solicitou à Justiça, ainda, a decretação da indisponibilidade dos bens do prefeito e dos demais envolvidos,
no valor de R$ 1.427.787,82, para reparar, de forma solidária, o dano e garantir a execução da multa de até 100 vezes o valor da
remuneração recebida pelo agente público, em caso de condenação.
Foi requerida, ainda, a condenação dos citados à devolução aos cofres públicos do valor referente ao prejuízo causado ao erário municipal
pela fraude aos procedimentos licitatórios, cujo valor deve ser corrigido e acrescido dos juros legais, além de multa, conforme preconiza a
Lei nº 8429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
Caso a Justiça entenda aplicável, o MPMA requereu a aplicação de todas as penalidades dispostas no artigo 12 da Lei 8.429/92. Assinou a
manifestação ministerial o promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira.

08 Fraude em reforma de escolas faz o MP-MA pedir
SET

indisponibilidade de bens e o afastamento do
prefeito Mazinho Leite

Comente

MPMA pede afastamento do prefeito e indisponibilidade de bens

Devido a irregularidades constatadas em licitação e contratos para reforma de escolas municipais, o Ministério Público do Maranhão
ingressou, em 31 de agosto, com Ação por ato de improbidade contra o prefeito José Ribamar Leite de Araújo, mais conhecido
como Mazinho Leite, a advogada Edna Maria Cunha Andrade, o servidor municipal Cleberson Sousa de Jesus, a empresa
Construtora Akrus LTDA e o empresário Reginaldo Gomes Melonio. As ilegalidades constatadas na licitação e nos contratos
envolveram o valor de R$ 1.427.787,82.
Como medida cautelar, o MPMA solicitou à Justiça a decretação da indisponibilidade dos bens do prefeito e dos demais envolvidos,
no valor de R$ 1.427.787,82, para reparar, de forma solidária, o dano e garantir a execução da multa de até 100 vezes o valor da
remuneração recebida pelo agente público, em caso de condenação.
Também foi solicitado o afastamento de José Ribamar Leite de Araújo do cargo de prefeito de Cândido Mendes, pelo prazo de 180
dias ou outro que a Justiça decidir. Em caso de descumprimento foi sugerido o pagamento de multa diária no valor de R$ 5 mil.
Foi requerida ainda a condenação dos citados à devolução aos cofres públicos do valor referente ao prejuízo causado ao erário
municipal pela fraude aos procedimentos licitatórios, cujo valor deve ser corrigido e acrescido dos juros legais, além de multa,
conforme preconiza a Lei nº 8429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
Caso a Justiça entenda aplicável, o MPMA requereu a aplicação de todas as penalidades dispostas no artigo 12 da Lei 8.429/92.
Assinou a manifestação ministerial o promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira.
REFORMAS – Devido às más condições dos prédios da rede pública municipal, em reunião com representantes da Prefeitura,
realizada no dia 18 de maio de 2017,o MPMA firmou o Termo de Ajustamento de Conduta Nº 004/2017, no qual o Município se
comprometeu a adequar a estrutura física de todas as 54 escolas municipais da zona urbana e rural de Cândido Mendes.
Ao acompanhar o cumprimento do TAC, a Promotoria apurou que, para a realização das reformas acordadas, o Município promoveu
licitação na modalidade tomada de preços, na qual a Construtora Akrus LTDA, cujo responsável é Reginaldo Gomes Melonio, foi a
vencedora.
A empresa firmou dois contratos com a Prefeitura, o de nº 068/2017, no valor de R$ 658.893,91 e o contrato nº 069/2017, no valor
total de R$ 768.893,91. Os documentos foram assinados em abril de 2017, mas publicados somente em julho de 2018 no Diário
Oficial do Maranhão.

Ao realizar uma consulta ao Infoseg, o promotor de justiça percebeu também que a Construtora Akrus LTDA apesar de,
teoricamente, ter iniciado suas atividades em 2007, e de ter vencido a licitação no valor aproximado de R$ 1,5 milhão, a empresa
não possuía em seu quadro nenhum empregado nem qualquer veículo, sendo de pequeno porte. Também não há registro de existir
algum bem em nome da empresa.
Além disso, a construtora é registrada com uma atividade principal, mas contém várias outras secundárias. “Dessa forma, resta
evidente que esta empresa foi registrada apenas para poder competir em licitações municipais nas infinitas áreas constantes em
seu registro de atividades”, afirmou o promotor, na ação.
Ao visitar as obras in loco, foi verificado também, por meio de relatos de operários, que a verdadeira responsável pelas reformas era
a advogada Edna Maria Cunha Andrade, encarregada de realizar pagamentos, de vistoriar o local e de dialogar com os
trabalhadores.
“Mesmo não sendo detentora de cargo eletivo ou ocupante de função compatível com as prerrogativas que lhe são delegadas, a
advogada exercia, na época dos contratos, forte ingerência na administração municipal, interferindo em questões relativas a
orçamento, finanças, gestão de pessoas, e contratações de serviços terceirizados, vindo até a representar ativamente os interesses
da prefeitura”, explicou Fábio Santos de Oliveira.
Igualmente foi descoberto que Cleberson Sousa de Jesus, servidor comissionado da Prefeitura, era um dos responsáveis pela
execução da obra de reforma das escolas, passando-se por representante da Construtora Akros.
Ficou demonstrado que ele também realizava as compras de materiais para as obras, bem como contratava os funcionários. Os
pedreiros apontaram Cleberson de Jesus como o responsável por entregar, a mando de Edna Andrade, pagamentos em dinheiro
pelos trabalhos executados. Inclusive, na residência de Cleberson, foram localizados inúmeros documentos pertencentes à
empresa.
“No caso dos autos, restou evidente que a contratação da Construtora Akrus foi uma manobra do gestor municipal para simular uma
aparência de legalidade a uma operação de desvio de recursos públicos, concretizada por meio dos contratos de nº 069/2017 e
068/2017”m disse o promotor de justiça.
O representante do MPMA também ressaltou que a empresa nunca esteve à frente das reformas contratadas, visto que Edna Maria
Cunha Andrade, Cleberson e o prefeito eram as pessoas que de fato tratavam de todos os assuntos relacionados à obra, desde a
contração dos trabalhadores até a entrega dos materiais. Os empregados nunca tiveram nenhum contato com nenhum
representante legal da empresa.
SUPERFATURAMENTO – Também foi atestado que houve superfaturamento das obras, porque, conforme consta nos depoimentos
prestados por trabalhadores, o montante total do valor acertado para o pagamento dos pedreiros da reforma das escolas foi de R$
83mil, e os materiais utilizados teriam custado em torno de R$ 200 mil. “Dessa forma, o prefeito desviou aproximadamente R$ 1,2
milhão, já que efetivamente gastou R$ 280 mil.
Além disso, os materiais utilizados na obra eram comprados diretamente de uma loja de materiais de construção do próprio
município, com autorização de Cleberson Jesus, Edna Andrade e o prefeito. E muitas vezes eram trazidos materiais de São Luís,
por intermédio da advogada Edna Maria.
“Diante de todo o arcabouço probatório, não restam dúvidas de que José Ribamar Leite de Araújo, em concurso com os demais,
cometeu ato de improbidade administrativa, que causou o enriquecimento ilícito dos réus, dano ao erário, e atentou contra os
princípios fundamentais da administração pública, principalmente os da impessoalidade, moralidade, legalidade, economicidade,
eficiência e transparência”.
ESCOLAS – Nas reformas das escolas, Unidade Escolar Lêda Tajra e Unidade Escolar Iracy Teixeira, do Povoado Cajual, foram
encontradas diversas irregularidades que exemplificam a fraude. Para a primeira, por exemplo, foram previstos R$ 55.272,52 para
reposição de 874,14 m² de madeira. Apesar de destinar esse valor apenas para a troca das peças, foi constatada, durante uma
inspeção, a existência de alguns caibros em deterioração, demonstrando que as madeiras não foram integralmente trocadas.
Além disso, a sala onde deveria estar em funcionamento o refeitório, estava sendo usada como depósito de livros didáticos,
acondicionados no chão. Foi relatado, ainda, pela coordenadora do colégio que as crianças costumam comer em pé ou sentadas no
chão, porque o refeitório estava sendo utilizado com desvio de finalidade.
Quanto à Escola Iracy Teixeira, cuja obra foi licitada em R$ 467.318,98 em inspeção realizada no final de 2017, alguns
trabalhadores relataram desconhecer a construtora Akrus. Eles afirmaram que foram contratados por Edna Maria Cunha Andrade e
José Ribamar Leite de Araújo. Disseram, ainda, que os pagamentos eram frequentemente pagos com atraso, razão pela qual

abandonaram a obra sem acabar o serviço.
“Como se pode observar dos depoimentos e demais documentos mencionados, a empresa que venceu a licitação, Construtora
Akrus, foi utilizada pelo prefeito José Ribamar Leite de Araújo e por sua assessora jurídica Edna Maria Cunha Andrade apenas para
intermediar o desvio de recursos das contas públicas do Município de Cândido Mendes”, declarou o promotor de justiça.
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Devido a irregularidades constatadas em licitação e contratos para reforma de escolas municipais, o
Ministério Público do Maranhão ingressou, em 31 de agosto, com Ação por ato de improbidade contra
o prefeito José Ribamar Leite de Araújo, mais conhecido como Mazinho Leite, a advogada Edna Maria
Cunha Andrade, o servidor municipal Cleberson Sousa de Jesus, a empresa Construtora Akrus LTDA
e o empresário Reginaldo Gomes Melonio. As ilegalidades constatadas na licitação e nos contratos
envolveram o valor de R$ 1.427.787,82.
Como medida cautelar, o MPMA solicitou à Justiça a decretação da indisponibilidade dos bens do
prefeito e dos demais envolvidos, no valor de R$ 1.427.787,82, para reparar, de forma solidária, o
dano e garantir a execução da multa de até 100 vezes o valor da remuneração recebida pelo agente
público, em caso de condenação.
Também foi solicitado o afastamento de José Ribamar Leite de Araújo do cargo de prefeito de
Cândido Mendes, pelo prazo de 180 dias ou outro que a Justiça decidir. Em caso de descumprimento
foi sugerido o pagamento de multa diária no valor de R$ 5 mil.
Foi requerida ainda a condenação dos citados à devolução aos cofres públicos do valor referente ao
prejuízo causado ao erário municipal pela fraude aos procedimentos licitatórios, cujo valor deve ser
corrigido e acrescido dos juros legais, além de multa, conforme preconiza a Lei nº 8429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa).
Caso a Justiça entenda aplicável, o MPMA requereu a aplicação de todas as penalidades dispostas
no artigo 12 da Lei 8.429/92. Assinou a manifestação ministerial o promotor de justiça Fábio Santos de
Oliveira.
REFORMAS

Devido às más condições dos prédios da rede pública municipal, em reunião com representantes da
Prefeitura, realizada no dia 18 de maio de 2017,o MPMA firmou o Termo de Ajustamento de Conduta
Nº 004/2017, no qual o Município se comprometeu a adequar a estrutura física de todas as 54 escolas
municipais da zona urbana e rural de Cândido Mendes.
Ao acompanhar o cumprimento do TAC, a Promotoria apurou que, para a realização das reformas
acordadas, o Município promoveu licitação na modalidade tomada de preços, na qual a Construtora
Akrus LTDA, cujo responsável é Reginaldo Gomes Melonio, foi a vencedora.
A empresa firmou dois contratos com a Prefeitura, o de nº 068/2017, no valor de R$ 658.893,91 e o
contrato nº 069/2017, no valor total de R$ 768.893,91. Os documentos foram assinados em abril de
2017, mas publicados somente em julho de 2018 no Diário Oficial do Maranhão.
Ao realizar uma consulta ao Infoseg, o promotor de justiça percebeu também que a Construtora Akrus
LTDA apesar de, teoricamente, ter iniciado suas atividades em 2007, e de ter vencido a licitação no
valor aproximado de R$ 1,5 milhão, a empresa não possuía em seu quadro nenhum empregado nem
qualquer veículo, sendo de pequeno porte. Também não há registro de existir algum bem em nome da
empresa.
Além disso, a construtora é registrada com uma atividade principal, mas contém várias outras
secundárias. “Dessa forma, resta evidente que esta empresa foi registrada apenas para poder
competir em licitações municipais nas infinitas áreas constantes em seu registro de atividades”,
afirmou o promotor, na ação.
Ao visitar as obras in loco, foi verificado também, por meio de relatos de operários, que a verdadeira
responsável pelas reformas era a advogada Edna Maria Cunha Andrade, encarregada de realizar
pagamentos, de vistoriar o local e de dialogar com os trabalhadores.
“Mesmo não sendo detentora de cargo eletivo ou ocupante de função compatível com as
prerrogativas que lhe são delegadas, a advogada exercia, na época dos contratos, forte ingerência na
administração municipal, interferindo em questões relativas a orçamento, finanças, gestão de
pessoas, e contratações de serviços terceirizados, vindo até a representar ativamente os interesses
da prefeitura”, explicou Fábio Santos de Oliveira.

Igualmente foi descoberto que Cleberson Sousa de Jesus, servidor comissionado da Prefeitura, era
um dos responsáveis pela execução da obra de reforma das escolas, passando-se por representante
da Construtora Akros.
Ficou demonstrado que ele também realizava as compras de materiais para as obras, bem como
contratava os funcionários. Os pedreiros apontaram Cleberson de Jesus como o responsável por
entregar, a mando de Edna Andrade, pagamentos em dinheiro pelos trabalhos executados. Inclusive,
na residência de Cleberson, foram localizados inúmeros documentos pertencentes à empresa.
“No caso dos autos, restou evidente que a contratação da Construtora Akrus foi uma manobra do
gestor municipal para simular uma aparência de legalidade a uma operação de desvio de recursos
públicos, concretizada por meio dos contratos de nº 069/2017 e 068/2017”m disse o promotor de
justiça.
O representante do MPMA também ressaltou que a empresa nunca esteve à frente das reformas
contratadas, visto que Edna Maria Cunha Andrade, Cleberson e o prefeito eram as pessoas que de
fato tratavam de todos os assuntos relacionados à obra, desde a contração dos trabalhadores até a
entrega dos materiais. Os empregados nunca tiveram nenhum contato com nenhum representante
legal da empresa.
SUPERFATURAMENTO
Também foi atestado que houve superfaturamento das obras, porque, conforme consta nos
depoimentos prestados por trabalhadores, o montante total do valor acertado para o pagamento dos
pedreiros da reforma das escolas foi de R$ 83mil, e os materiais utilizados teriam custado em torno de

R$ 200 mil. “Dessa forma, o prefeito desviou aproximadamente R$ 1,2 milhão, já que efetivamente
gastou R$ 280 mil.
Além disso, os materiais utilizados na obra eram comprados diretamente de uma loja de materiais de
construção do próprio município, com autorização de Cleberson Jesus, Edna Andrade e o prefeito. E
muitas vezes eram trazidos materiais de São Luís, por intermédio da advogada Edna Maria.
“Diante de todo o arcabouço probatório, não restam dúvidas de que José Ribamar Leite de Araújo, em
concurso com os demais, cometeu ato de improbidade administrativa, que causou o enriquecimento
ilícito dos réus, dano ao erário, e atentou contra os princípios fundamentais da administração pública,
principalmente os da impessoalidade, moralidade, legalidade, economicidade, eficiência e
transparência”.
ESCOLAS
Nas reformas das escolas, Unidade Escolar Lêda Tajra e Unidade Escolar Iracy Teixeira, do Povoado
Cajual, foram encontradas diversas irregularidades que exemplificam a fraude. Para a primeira, por
exemplo, foram previstos R$ 55.272,52 para reposição de 874,14 m² de madeira. Apesar de destinar
esse valor apenas para a troca das peças, foi constatada, durante uma inspeção, a existência de
alguns caibros em deterioração, demonstrando que as madeiras não foram integralmente trocadas.
Além disso, a sala onde deveria estar em funcionamento o refeitório, estava sendo usada como
depósito de livros didáticos, acondicionados no chão. Foi relatado, ainda, pela coordenadora do
colégio que as crianças costumam comer em pé ou sentadas no chão, porque o refeitório estava
sendo utilizado com desvio de finalidade.
Quanto à Escola Iracy Teixeira, cuja obra foi licitada em R$ 467.318,98 em inspeção realizada no final
de 2017, alguns trabalhadores relataram desconhecer a construtora Akrus. Eles afirmaram que foram
contratados por Edna Maria Cunha Andrade e José Ribamar Leite de Araújo. Disseram, ainda, que os
pagamentos eram frequentemente pagos com atraso, razão pela qual abandonaram a obra sem
acabar o serviço.
“Como se pode observar dos depoimentos e demais documentos mencionados, a empresa que
venceu a licitação, Construtora Akrus, foi utilizada pelo prefeito José Ribamar Leite de Araújo e por
sua assessora jurídica Edna Maria Cunha Andrade apenas para intermediar o desvio de recursos das
contas públicas do Município de Cândido Mendes”, declarou o promotor de justiça.
Redação: Eduardo Júlio (CCOM-MPMA)

MPMA pede à Justiça afastamento do prefeito
de Cândido Mendes
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Além do prefeito, são alvos da ação uma advogada, um servidor municipal e um
empresário
O Ministério Público do Maranhão ingressou, em 31 de agosto, com Ação por ato de improbidade
contra o prefeito José Ribamar Leite de Araújo devido a irregularidades constatadas em licitação e
contratos para reforma de escolas municipais. Além do prefeito, são alvos da ação uma advogada, um
servidor municipal e um empresário.

De acordo com o MPMA, as ilegalidades constatadas em licitação e nos contratos envolveram o valor
de R$ 1.427.787,82. Diante disso, o Ministério Público pediu à a decretação da indisponibilidade dos
bens do prefeito e dos demais envolvidos, no valor de R$ 1.427.787,82, para reparar, de forma
solidária, o dano e garantir a execução da multa de até 100 vezes o valor da remuneração recebida pelo
agente público, em caso de condenação.
Além disso, foi requisitado o afastamento de José Ribamar Leite de Araújo do cargo de prefeito de
Cândido Mendes, pelo prazo de 180 dias ou outro que a Justiça decidir. Em caso de descumprimento
foi sugerido o pagamento de multa diária no valor de R$ 5 mil.
O MPMA ainda pediu a condenação dos citados à devolução aos cofres públicos do valor referente ao
prejuízo causado ao erário municipal pela fraude aos procedimentos licitatórios, cujo valor deve ser
corrigido e acrescido dos juros legais, além de multa, conforme a Lei nº 8429/92.
Caso a Justiça entenda aplicável, o MPMA requereu a aplicação de todas as penalidades dispostas no
artigo 12 da Lei 8.429/92.

Reformas
Devido às más condições dos prédios da rede pública municipal, em reunião com representantes da
Prefeitura, realizada no dia 18 de maio de 2017,o MPMA firmou o Termo de Ajustamento de Conduta
Nº 004/2017, no qual o Município se comprometeu a adequar a estrutura física de todas as 54 escolas
municipais da zona urbana e rural de Cândido Mendes.

Superfaturamento
De acordo com o MPMA, foi atestado que houve superfaturamento das obras, porque, conforme
consta nos depoimentos prestados por trabalhadores, o montante total do valor acertado para o
pagamento dos pedreiros da reforma das escolas foi de R$ 83mil, e os materiais utilizados teriam
custado em torno de R$ 200 mil.
O Imparcial

Denunciada duas vezes por demora em
processos, juizá de Cândido Mendes recebe
pedido de afastamento de Mazinho Leite
Publicado em 8 de setembro de 2020 por Werbeth Saraiva
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juizá Myllenne Sandra Cavalcante

Devido a irregularidades constatadas em licitação e contratos para reforma de escolas municipais, o Ministério Público do
Maranhão ingressou, em 31 de agosto, com Ação por ato de improbidade contra o prefeito José Ribamar Leite de Araújo,
mais conhecido como Mazinho Leite, a advogada Edna Maria Cunha Andrade, o servidor municipal Cleberson Sousa de
Jesus, a empresa Construtora Akrus LTDA e o empresário Reginaldo Gomes Melonio. As ilegalidades constatadas na
licitação e nos contratos envolveram o valor de R$ 1.427.787,82.
Como medida cautelar, o MPMA solicitou à Justiça a decretação da indisponibilidade dos bens do prefeito e dos demais
envolvidos, no valor de R$ 1.427.787,82, para reparar, de forma solidária, o dano e garantir a execução da multa de até
100 vezes o valor da remuneração recebida pelo agente público, em caso de condenação.
Também foi solicitado o afastamento de José Ribamar Leite de Araújo do cargo de prefeito de Cândido Mendes, pelo
prazo de 180 dias ou outro que a Justiça decidir. Em caso de descumprimento, foi sugerido o pagamento de multa diária
no valor de R$ 5 mil.
Foi requerida ainda a condenação dos citados à devolução aos cofres públicos do valor referente ao prejuízo causado ao
erário municipal pela fraude aos procedimentos licitatórios, cujo valor deve ser corrigido e acrescido dos juros legais,
além de multa, conforme preconiza a Lei nº 8429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
Caso a Justiça entenda aplicável, o MPMA requereu a aplicação de todas as penalidades dispostas no artigo 12 da Lei
8.429/92. Assinou a manifestação ministerial o promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira.
O problema é que segundo informações apuradas pelo blog, a juizá que responde pela Comarca de Cândido Mendes,
Myllenne Sandra Cavalcante, se encontra fora da cidade desde a prisão do gestor. Mazinho Leite comandou o município
de dentro de uma das celas do sistema penitenciário do Maranhão.
A juiza Myllenne Sandra Cavalcante já foi denunciada duas vezes na ouvidoria do TJ por demora de mais de 100 dias em
processos da comarca de Cândido Mendes.
“Diante da demora na manifestação do Poder Judiciário no processo nº 39912019 e considerando que o CNJ determina
que o processo judicial não poderá ficar mais de 100 dias sem movimentação, requer-se, que essa Ouvidoria comunique
o Juízo da Vara única da Comarca de Cândido Mendes para proceder com o deslinde do processo, tendo em vista que o
próprio juízo afirmou em reposta à solicitação nº 39912019 que o processo fora imediatamente concluso na data de 14 de
outubro de 2019, logo na data de hoje já faz cem dias da última movimentação”, explicou a denúncia.
O desempenho dos magistrados é avaliado por uma meta que deve chegar a 4, de acordo com o CNJ. Os cidadãos
podem acessar o aplicativo da Corregedoria Geral de Justiça e verificar a atuação dos juízes na cidades.
O espaço está aberto para os posicionamentos da Corregedoria-Geral de Justiça e da juíza Myllenne Sandra Cavalcante
Calheiros de Melo Moreira, caso queiram se manifestar sobre o fato.

Prefeito de São Luís Gonzaga, Dr. Júnior, realiza
contrato de quase R$ 500 mil para aquisição de
cestas básicas
Publicado em 8 de setembro de 2020 por Werbeth Saraiva

Em São Luís Gonzaga, o
prefeito Dr. Júnior já se antecipou e selou um contrato de quase meio milhão de reais para aquisição de cestas básicas,
caso a população que reside próximo ao Rio Mearim venha sofrer com enchentes.
O contrato vai render para empresa E A Silva Distribuidora EIRELI, que foi fundada em 2019, a quantia exata de R$
481.397,50 (quatrocentos e oitenta e um mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos). O objeto está
especificado como contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis, hortifrúti,
higiene e limpeza para doação em caso de enchente do Rio Mearim no Município.
O contrato foi assinado pela secretária de saúde, Maria do Perpetuo Socorro Raposo Martins Costa, e pelo representante
da empresa, Erisvaldo Alves Silva. A empresa está localizada no município de Imperatriz. O capital social da empresa é
de R$ 200 mil.
Do que se sabe é que, até o momento, não houve enchente e as cestas básicas não foram distribuídas. A população
exige um parecer do mandatário e questiona onde foram investidas as verbas do contrato.
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Governo Federal
retira urgência do
projeto de lei da
Reforma Tributária

Ciência mostra como
múmias e neandertais
fizeram parte da
evolução humana

O tipo de encaminhamento das
proposições determina o tempo de
tramitação nas diversas comissões.
Podem ser urgentes, de tramitação com
prioridade e de tramitação ordinária.
PÁGINA 2

Embora a escavação ainda seja peça
essencial das descobertas arqueológicas
e paleontológicas, o estudo de apetrechos
e fósseis foi facilitado por tecnologias que,
além de possibilitarem uma visualização
mais detalhada dos objetos. PÁGINA 7

NÚMERO ALARMANTE

Maranhão registra três
estupros por dia em 2020

Em todo o Maranhão foram 580 estupros até junho deste ano, de acordo com a Casa da Mulher Brasileira, uma média de 3,22 mulheres
violentadas sexualmente por dia no estado. Na capital, neste ano, até junho, foram registrados 38 casos de estupro, 10 de estupro de
vulnerável e 24 crimes de importunação sexual, segundo a Delegacia Especial da Mulher. PÁGINA 8

DIA DA VELOCIDADE: Veja dicas de filmes de ação sobre o tema
PÁGINA 12

Saiba como solicitar o salário-maternidade

Sampaio e Juventude abrem semi do Estadual

Para a pessoa segurada que tem vínculo com carteira de trabalho, o saláriomaternidade deve ser solicitado diretamente ao empregador. Em nenhum
caso é necessária a intermediação de advogado, despachante ou outra pessoa.
PÁGINA 2

O Tricolor entra em campo às 15h30 no Pinheirão, em São Mateus, para
enfrentar o Juventude, no primeiro jogo entre as equipes pela seminal do
Campeonato Maranhense. A segunda partida está marcada para o dia 16 de
setembro, no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís. PÁGINA 10

TEMPO E TEMPERATURA

APARTE
agora, Weverton?
APARTE ETransparentes
Antenas de alerta levantadas no círculo político em torno do governador Flávio Dino (PCdoB) diante das estratégias armadas pelo senador Weverton Rocha (PDT) com intuito de ampliar seu mapa eleitoral visando eleger o précandidato Neto Evangelista (DEM) à prefeitura de São Luís.

TÁBUA DE MARÉ
QUA 09/09/2020
04H26 ................ 0.5M
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23H02 ................ 6.0M
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ALTO DO TURU

APÓS A PANDEMIA

Capital terá novo
hospital estadual

Polícia acaba com festa
clandestina de facção

Localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, em São Luís, o Hospital de Cuidados
Intensivos (HCI) foi alugado pelo Governo do Estado em abril no auge da pandemia

A

rede pública de saúde do Maranhão vai dispor de uma nova e moderna unidade de
saúde dedicado a cirurgias.
Trata-se do Hospital Humberto Coutinho, que vai ser instalado onde hoje
funciona o Hospital de Cuidados Intensivos (HCI), primeira unidade exclusiva para assistência a pacientes
com o novo coronavírus no Estado.
Localizado na Avenida Jerônimo de
Albuquerque, em São Luís, o HCI foi
alugado pelo Governo do Estado em
abril deste ano no auge da pandemia.
Até então ele era um hospital privado
que estava com a maior parte dos seus
serviços desativados desde 2018. Em
poucos meses de funcionamento como equipamento da rede estadual de
saúde, o HCI se tornou referência no
tratamento de pacientes com sintomas graves da Covid-19.
O governador Flávio Dino anunciou que a criação do Hospital Humberto Coutinho integra as ações do Plano
Emergencial de Empregos (PEE) Celso Furtado, pacote econômico que
destina R$ 558 milhões para aquecer a
economia maranhense, gerando emprego e renda aos maranhenses entre
os meses de agosto e dezembro de
2020. “Estamos promovendo a desapropriação do HCI para transformálo em um hospital que eu estou denominando de Hospital Humberto Coutinho. Vai ser um novo hospital estadual, dedicado a cirurgias, ampliando
a nossa capacidade [de atendimento]
após, claro, o coronavírus terminar”,
aﬁrmou o governador.

FESTA TERIA SIDO ORGANIZADA POR UMA FACÇÃO CRIMINOSA
A Polícia Civil e militar do Maranhão interrompeu
uma festa clandestina que estava sendo realizada no
bairro Alto do Turu, em São Luís. De acordo com informações preliminares, a festa teria sido organizada por
uma facção criminosa.
A operação foi realizada pela Superintendência de
Polícia Civil da Capital. Durante a operação, foram apreendidas uma grande quantidade de drogas, e um homem foi preso em ﬂagrante comercializando cocaína no
local.

O HCI CONTA COM 51 LEITOS DE UTI, 58 DE ENFERMARIA E 559 PROFISSIONAIS DE SAÚDE

tado voltadas para a Saúde, setor que
vai receber R$ 31 milhões do Tesouro
Estadual para a construção de obras
como policlínicas em Presidente Dutra, Santa Inês e Açailândia, bem como o início das obras do Socorrão de
Imperatriz.
Segundo o PEE Celso Furtado, as
empresas que executarem as obras
estaduais como a do Hospital Humberto Coutinho ﬁcarão responsáveis
por oferecer as vagas de empregos.
Com os investimentos e as compras feitas pelo governo estadual via
PEE, a projeção é que o volume de
empregos gerados até o ﬁnal do ano
Geração de empregos
A obra de adequação do Hospital se mantenha no mesmo patamar alHumberto Coutinho se enquadra no cançado entre agosto e dezembro de
conjunto de ações do PEE Celso Fur- 2019, que foi de 62.927 admissões, se-

gundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. “A meta é fazer
com que, apesar da recessão brasileira, das diﬁculdades econômicas que o
Brasil atravessa, nós passamos, no
Maranhão, manter uma grande conquista, que é o chamado Caged positivo”, disse o governador sobre o PEE
Celso Furtado.

HCI

Gerenciado pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH), o HCI conta com 51 leitos de
UTI e 58 de enfermaria. No total, 559
proﬁssionais atuaram na linha de
frente no combate do novo coronavírus na unidade.

OPORTUNIDADES

Confira vagas de emprego disponíveis em São Luís

Uma jovem também foi presa portando drogas para
consumo próprio, muitos participantes da festa fugiram
abandonando as drogas que estavam em posse. Um dos
presos foi apresentado ao Plantão Cohatrac e logo após
a realização dos procedimentos de praxe foi encaminhado ao Sistema Penitenciário onde ﬁcará à disposição da justiça.

CAXIAS

Bebê é feito de refém
pelo próprio pai

O SUSPEITO FOI APREENDIDO COM ESPINGARDA E UMA FACA

POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS VÁRIAS EMPRESAS PARARAM AS CONTRATAÇÕES, MAS AGORA TUDO ESTÁ RETORNANDO
LUCIANA GOMES
Mesmo com o feriadão prolongado, não perca a oportunidade de tentar uma nova vaga de emprego. Na capital maranhense diversas vagas estão
abertas esperando por você. Por conta
da pandemia do novo coronavírus várias empresas pararam as contratações, mas agora tudo está retornando
e essa pode ser sua oportunidade.
Supervisor Comercial – Experiência em vendas; experiência em gestão
de equipes, habilidade em negociações, visitações, prospecção de novos
clientes. Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: vagas.slz2020@gmail.com
Auxiliar de serviços gerais – Ensino
médio completo; experiência na área

de limpeza hospitalar. Interessados
devem encaminhar currículo para o
e-mail:
rhconsultoriasaoluis@gmail.com
Serviços Gerais – O candidato interessado deve preencher formulário no
site da instituição www.coleiobiometria.com.br
Analista de controladoria – Ensino
superior completo em contabilidade;
desejável pós ou MBA em controladoria e ﬁnança. Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: vagas@ibrapp.com
Auxiliar de consultório – Interessados devem encaminhar currículo
para o e-mail: rh@clinicadafamiliama.com.br
Atendente – Interessados devem
encaminhar currículo para o e-

mail: rh@clinicadafamiliama.com.br
Técnico em enfermagem – Interessados devem encaminhar currículo
para o e-mail: rh@clinicadafamiliama.com.br
Serviços gerais – Interessados devem encaminhar currículo para o email: rh@clinicadafamiliama.com.br
Digitador – Ter experiência em digitação de laudos em clínicas ou hospitais; ensino médio completo; ter
curso especiﬁco na área. Interessados
devem encaminhar currículo para o
e-mail:
rh@clinicadafamiliama.com.br
Mecânico de ar condicionado automotivo e eletricista – Interessados
devem encaminhar currículo para o
e-mail:
automotivacontrata@gmail.com

No último sábado (5), a Polícia Militar realizou a prisão de um que após uma desavença familiar, manteve o
próprio ﬁlho refém, no bairro Seriema, no município de
Caxias no Maranhão.
De acordo com informações preliminares da polícia,
além de manter o bebê, o homem efetuou alguns disparos em direção do seu cunhado, mas uma vizinha acabou sendo atingida por engano.
A criança foi resgatada sem lesões. A mulher que baleada foi encaminhada para o hospital da cidade, onde
recebeu atendimento médico e se encontra estável.
Com o suspeito foram apreendidas uma espingarda e
uma faca. O homem foi encaminhado para a Delegacia
de Polícia Civil de Caxias.

Criança morta em Caxias

Troca de tiros resultou na morte de uma criança de oito anos, na cidade de Codó. Segundo a polícia, Lucas
Stênio Silva Moreira foi atingido com um tiro no fatal no
rosto.
Lucas Stênio, estava brincando na porta de casa,
quando dois indivíduos começaram a trocas tiros no
meio da rua. A criança chegou a ser levadas para o hospital, mas não resistiu ao ferimento.
Ainda de acordo com a polícia, os dois envolvidos foram identiﬁcados como ‘Jeﬁnho’, de 20 anos, que levou
três tiros , passou por cirurgia e não corre risco de vida e
‘Gabrielzinho’, que está foragido.
A polícia ainda investiga o motivo da troca de tiros entre os suspeitos, que resultou na morte da criança.

