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Alternativo

Duarte Júnior disse que
como ex-membro do
governo, também terá o
apoio de Dino. POLÍTICA 3

Pequenos negócios sustentam a
economia da capital maranhense

POLÍTICA 2

Dallagnol é
punido pelo
CNPM por
atuação
política

Censura

CIDADES 6

Bairros 
são alvos da
Operação
Tornado 
em Paço 

Criminalidade

GERAL 9

Maranhão
recebe
investimento
para construi r
novas pontes

Codevasf

Na Praça da Mãe d’Água, em frente à
Catedral Metropolitana de São Luís,
quem deu o tom foi o cantor Fer-
nando de Carvalho, no “Show Felici-
dade”.  CIDADES 6

408 anos

Aniversário
de São Luís é
festejado
com shows
em praças

confirmados do novo
coronavírus no
Maranhão, segundo a SES

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

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

187.765
CASOS PACIENTES CASOS

Festival
Guarnicê
terá cinema
drive-in e
formato
híbrido
PÁGINA 10

Juventude
e Sampaio
jogam 
hoje pela
semifinal 
do Estadual
PÁGINA 7

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. GERAL 9

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

Paulo Soares

Volta pra casa

Helicóptero do GTA ajudou nas buscas do adolescente que se afogou ontem na Praia de São Marcos

Divulgação

Adolescente entra no
mar com grupo de
amigos e desaparece

Praia de São Marcos

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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MAIS

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

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.

Condenação branda

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

BRASÍLIA

O Conselho Nacional do Ministé-
rio Público (CNMP) decidiu ontem
aplicar pena de censura ao procu-
rador 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 Del-
tan violou o dever funcional de guar-
dar 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 in-
terferir no processo eleitoral do Se-
nado da República. Não eram meras
declarações de apreço ou desapreço
de um candidato, o que já abriria
margem para discussões sobre limi-
tes constitucionais das mensagens.
Ele foi além, incentivou uma cam-
panha contra o sistema de votação
da mesa diretora da Câmara Alta do
parlamento sob o argumento de que
agir contrariamente equivaleria a fo-
mentar a corrupção no país", regis-
trou Rodrigues Júnior.

Campanha
O conselheiro ponderou ainda que
o líder de tal "campanha" é uma
pessoa que se notabilizou como ti-
tular de uma operação que combate
a corrupção. "Tal ordem de fatos não
pode ser equiparada ao mero exer-
cício da liberdade de expressão",
afirmou o relator

Seu voto foi acompanhado pelos
conselheiros Oswaldo D’Albuquer-
que, Sandra Krieger, Fernanda Ma-

rinela, Luciano Maia, Marcelo Weit-
zel, 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 se-
nador Renan Calheiros, mas o Poder
Legislativo.

O conselheiro sinalizou ainda
que, ao dosar a pena imposta no
caso, levou em consideração a in-
terferência na eleição, a mobiliza-
ção da opinião pública contra Renan
e ainda a repercussão pública sobre
o caso.

Otávio lembrou a decisão do mi-
nistro do Supremo Tribunal Federal
Luiz Fux que 'limpou a ficha' de Del-
tan, pontuando que punição ante-
rior imposta ao ex-chefe da Lava Jato
não teve influência na avaliação da
sanção em debate. Em contrapar-
tida 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 co-
legiado determinou que o procura-
dor se abstivesse de usar equipa-
mentos, instalações e recursos do
órgão para atividades políticas e po-
lítico-partidárias.

A sanção imposta a Deltan, de
censura, é a segunda pena mais
grave que pode ser aplicada aos pro-
curadores - logo após a advertência.
Na prática, pode dificultar a pro-
moção ou benefícios de carreira
dentro da Procuradoria. A conde-
nação também constará na "ficha"
da procuradora caso ela seja julgada
novamente no Conselhão, que po-
derá aplicar penas mais duras.

Ao acompanhar o relator, Luiz
Fernando Bandeira pontuou ainda
que Deltan manifestou opinião po-
lítica 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 quanti-
dade de postagens, deu pra enten-

der bem que ali estava tentando in-
terferir realmente no que estava para
acontecer no Senado, na votação.
Entendo que não foi apenas uma
manifestação política, mas uma pre-
gação 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 procedi-
mento arquivado pela Corregedoria
do Ministério Público Federal.

Amorim ponderou ainda que os
procuradores possuem a possibili-
dade de falar sobre questões que
dizem respeito ao Estado. "Eviden-
temente que as vezes são assuntos
complexos, mas nem por isso po-
deríamos ter como indevidas as ma-
nifestações a esse respeito", ponde-
rou.

Na avaliação do conselheiro, ne-
nhuma das manifestações de Del-
tan teria a possibilidade de influen-
ciar o voto dos senadores. 

Divulgação

BRASÍLIA

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), afirmou
ontem que os deputados devem
votar ainda neste ano o projeto
com medidas para combater a dis-
seminação de conteúdo falso na
internet, as chamadas "fake news".

O Senado aprovou o texto em
junho. Agora, é a vez de os depu-
tados 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 Bra-
sil. Também estipula regras para
impulsionamento e propaganda
nas redes sociais.

Inicialmente, a proposta alte-
rava o Código Penal criando puni-
ção para a disseminação de fake
news, mas esses trechos foram re-
tirados do texto pelo relator.

Para o presidente da Câmara, o

fato de o Senado ter votado o pro-
jeto 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-

manas a gente consegue, eu espero
que a gente consiga avançar”, afir-
mou Maia.

“Agora começa o processo elei-
toral, mas com o modelo remoto
de votação a gente tem mais faci-
lidade para continuar tocando a
pauta da Câmara dos Deputados”,
acrescentou.

O presidente da Câmara disse
ainda acreditar que o projeto con-
tará 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 sen-
timento”, concluiu. �

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

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

Divulgação

O procurador Deltan Dallag-
nol, 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 apli-
cou censura por publicações con-
tra a eleição do ex-senador Renan
Calheiros ao Senado Federal em
2019.

"O Conselho Nacional do MP
me censurou hoje por ter defen-
dido 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 ad-
vertência. 

Na prática, pode dificultar a
promoção ou benefícios de car-
reira dentro da Procuradoria du-
rante o prazo de um ano. A con-
denação também constará na
"ficha" do procurador caso ele
seja julgado novamente no Con-
selhão, que poderá aplicar penas
mais duras. �

Deltan diz que vai recorrer 
de decisão do Conselho

Maia pretende
avançar ainda este

mês com a proposta

Deltan Dallagnol foi condenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público por campanha contra Renan

Dallagnol recebeu a
segunda pena mais

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

Bairros e avenidas com alta inci-
dência de crimes no município de
Paço do Lumiar foram alvos da
Operação Tornado, realizada das
16h de segunda-feira (7) até a ma-
drugada de ontem (8), data de ani-
versário da cidade, sob o coman-
do do 13º Batalhão de Polícia Mi-
litar do Maranhão.

O objetivo da Operação Torna-
do foi realizar abordagens a veícu-
los particulares e coletivos, além
de transeuntes que circulavam de
forma suspeita. Os policiais se es-
palharam por diversas localidades,
entre elas, Caúra, São Benedito, Vi-
la Julinho, Vila Mangueirão, Vila
São José, São Raimundo, Vila Al-
cione, Mojó, Sarnambi, Moropóia,
São Judas Tadeu e Sítio do Apicum.

No total, as equipes do 13º Ba-
talhão de Polícia Militar do Mara-
nhão realizaram 45 abordagens,
sendo o maior número delas no Sí-
tio do Apicum, com nove, no total.
A operação envolveu homens do
GMT 13º, Garra 13º e Rotam, mas
não houve apreensões ou condu-
ções. Mais de 30 homens foram
mobilizados para a operação, se-
gundo o comandante do Policia-
mento da Área Metropolitana II,
coronel Aritanã Lisboa

“Essa operação vem acontecen-
do há três semanas e foi deflagrada
logo após a operação em que con-
seguimos prender várias pessoas
em cumprimento de mandados.
Hoje (ontem), ainda fizemos uma

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 Nature-
ba. Segundo informações da ma-
jor Priscila Chahini, do Grupa-
mento de Bombeiros Marítimos
(BPMAR), eram cinco adolescen-
tes 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 gru-
po e até o fechamento desta edi-
ção estava desaparecido. As bus-
cam iniciaram na mesma hora,
com a ajuda de helicópteros do
GTA e um jet ski.�

Operação Tornado
realiza abordagens

Tráfego de caminhões
deixa buracos em via  

Equipes do 13º Batalhão de PM realizaram
abordagens em bairros de São José de Ribamar

Moradores denunciam que a Rua Nova Betel,
próximo da Av. Guajajaras, está cheia de buracos

Uma celebração atípica e bem di-
ferente dos anos anteriores. A pro-
gramação em homenagem ao ani-
versário 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 acon-
teceu também à tarde e à noite. De-
vido à pandemia do novo corona-
vírus, shows maiores foram veta-
dos pela Prefeitura, que preferiu
manifestações mais discretas para
que a data não passasse em bran-
co.

Na Praça da Mãe d’Água, em
frente à Catedral Metropolitana de
São Luís, quem deu o tom foi o
cantor Fernando de Carvalho, du-
rante duas horas ininterruptas do
“Show Felicidade”. Fernando en-
toou canções de compositores ma-
ranhenses e nordestinos, com des-
taque para João do Vale, Zeca Ba-
leiro e Luiz Gonzaga.

“Foi uma honra para mim rece-
ber 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 pro-
gramação do aniversário da mi-
nha cidade e isso para mim é um
presente. Afinal, tudo que sou de-
vo a São Luís, minha terra”, disse
Fernando de Carvalho, que se

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 co-
mandada pelos cantores Wilson
Aranha e Roberto Ricci. Aranha,
por exemplo, fez um passeio pe-
la musicalidade nordestina. Ape-
sar 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 pande-
mia, acho que vale a pena come-

morar, ainda que de forma mais
contida, para não estimular as
aglomerações”, disse o universi-
tário Victor Cavalcante.

A programação da Prefeitura
de São Luís foi pensada exata-
mente para estimular a celebra-
ção sem aglomerações. 

Foi por isso que os pontos de
apresentações artísticas foram
centralizados nas praças, locais
onde as pessoas costumam ca-
minhar, correr ou praticar espor-
tes.

Na Praça da Bíblica, o show do
Ministério Vida em Comunhão

Moradores da Rua Nova Betel, pró-
ximo à Avenida Guajajaras, no bair-
ro Jardim São Cristóvão, estão in-
dignados com a situação da via, re-
pleta de buracos. As deformações
são originadas pelo intenso tráfe-
go de caminhões de grande porte,
uma vez que a rua é endereço de
várias transportadoras. Os mora-
dores entendem que a área não se-
ria adequada para o vaivém cons-
tante de veículos pesados, razão

pela qual o asfalto não suporta o
peso e acaba cedendo. 

“Aqui está cheio de transporta-
doras e a rua, por sua vez, está co-
berta por buracos. Os caminhões
de grande porte ficam estaciona-
dos na rua e impedem os pedestres
de caminhar, além de quebrarem
todo o asfalto. Em alguns trechos,
há água acumulada, o que dificul-
ta ainda mais a passagem das pes-
soas e de veículos pequenos”, dis-

se um morador, que preferiu não
ser identificado.

O morador disse ainda que
quem mora na via está preocupa-
do com a situação. “Porque, além
de tudo, incomoda e representa ris-
cos para as crianças do bairro.
Acreditamos que esta via não seja
local para caminhões estarem ro-
dando. Por essa razão, gostaríamos
que as autoridades tomassem pro-
vidências”.

A Secretaria Municipal de Trân-
sito e Transportes (SMTT) infor-
mou que serão destacadas equipes
de agentes da região, para checa-
rem a situação e adotará as provi-
dências relativas ao disciplina-
mento do trânsito na área, in-
cluindo autuações conforme cada
caso, de acordo com o que preco-

niza o Código de Trânsito Brasilei-
ro (CTB).

A Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Públicos (Semosp), por
sua vez, informou que está execu-
tando várias frentes de trabalho na
cidade, por meio do programa "São
Luís em Obras", que inclui obras
de drenagem profunda e superfi-
cial. E ressaltou que a região do São
Cristóvão recebe, atualmente, um
grande volume de serviços do "São
Luís em Obras", com destaque pa-
ra a construção da Ponte do Baixão,
com implantação de rede de dre-
nagem profunda; e implantação de
nova camada asfáltica no Jardim
São Cristóvão II. A Semosp comu-
nicou ainda que os serviços se-
guem avançando e chegarão a
outras áreas do bairro.�

começou depois às 18h30. Antes,
às 18h, foi inaugurada a Praça do
Vinhais, ao lado da Praça do Le-
trado, com show de Gabriela Mar-
ques 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 ál-
bum “Avessa Manhã”. O cantor
Mano Borges, conhecido por mú-
sicas como “Bangladesh”, “Você é
Tudo”, “Fácil de Entender” e
“Dandara”, por sua vez, animou o
público na Praça do Rio Anil.�

São Luís festejada com shows
populares em logradouros
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

Divulgação

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

Asfalto da via está danificado pelo tráfego de veículos pesados

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

S
ão Luís, que completou
ontem 408 anos, ganhou
uma celebração especial na
Igreja de São João Batista,

no centro da capital. O padre Leo-
nardo Helmann rezou a Missa da
Natividade de Nossa Senhora, den-
tro da qual pediu graças à Ilha do
Amor e seus habitantes. A missa teve
início às 17h e os fieis precisaram se-
guir os protocolos sanitários de dis-
tanciamento e uso de máscaras.

Segundo o padre Leonardo Hel-
mann, a celebração foi em dose
dupla. “Além de ser o aniversário de
São Luís, é também a data do nas-
cimento de Nossa Senhora, que foi
algo extraordinário. Quando Joa-
quim e Ana não tinham mais a es-
perança de ter filhos, eles conse-
guiram a graça de ter uma filha, que
nasceu em Jerusalém e foi a esco-
lhida por Deus para nos trazer Jesus,
o salvador da humanidade”, expli-
cou.

O padre destacou que São Luís
completa 408 anos em meio a uma

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

ram entes queridos e outras sofre-
ram 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?”.

Bênçãos
O padre disse que a missa especial
de 8 de setembro foi para pedir gra-
ças e a salvação de todos que resi-
dem na capital maranhense. “Pedi-
mos bênçãos, também, aos
governantes e aos médicos, enfer-
meiros, faxineiros, motoristas de
ambulâncias, enfim, a todos aque-
les que estão no enfrentamento di-
reto desta pandemia, que ainda não

acabou”.
A Igreja de São João Batista rea-

liza missas diariamente, ao meio-
dia. O limite dentro do templo é de
120 pessoas, mas o padre explicou
que a lotação não ultrapassa 40 pes-
soas, durante a semana. E que o mo-
vimento de fieis fica ainda mais re-
duzido aos fins de semana. “É que
a maioria das pessoas que frequen-
tam esta igreja trabalha no comér-
cio e aproveita o horário do almoço
para rezar”, contou.

Desde que reabriu as portas, no
dia 1º de julho, a paróquia substi-
tuiu os bancos de madeira por ca-
deiras, para facilitar a disposição dos
assentos. “Ficou bem melhor e nos
dá mais segurança, pois neste pe-
ríodo a gente vem até a igreja justa-
mente para pedir proteção a Deus
e não para nos prejudicar em aglo-
merações. Estou pedindo também
paz e melhorias para a nossa ci-
dade”, disse a aposentada Ana Rosa
Gouveia, moradora do centro da ci-
dade.�

“Muitas pessoas estão sofrendo. Al-
gumas estão desesperadas, perde-

ções para a cidade e seus habitan-
tes são mais do que necessárias.

Paulo Soares

São Luís completa
408 anos em meio a

uma pandemia

Celebração marca aniversário
de  São Luís e Nossa Senhora

Divulgação

Abordagem e revista policial



Cândido Mendes: MP pede afastamento do prefeito Mazinho
Leite
Publicado em 8 de setembro de 2020 por gilbertoleda

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.
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Fraude em reforma de escolas faz o MP-MA pedir
indisponibilidade de bens e o afastamento do
prefeito Mazinho Leite

08
SET

 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.
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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

NOTÍCIAS RELACIONADAS Promotoria Eleitoral emite recomendações aos partidos
políticos e pré-candidatos dos municípios da 19ª Zona
Eleitoral
 05/09/2020 - 08:44

Prefeitura Jaicós anula dispensa de licitação e rescinde
contrato de aquisição do Túnel de Descontaminação
 03/09/2020 - 09:25
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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)
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MPMA pede à Justiça afastamento do prefeito
de Cândido Mendes

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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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.

juizá Myllenne Sandra Cavalcante



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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Maranhão registra três 
estupros por dia em 2020
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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ
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APARTE       Transparentes         APARTE
QUA 09/09/2020

04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

Antenas de alerta levantadas no círculo político em torno do governador Flá-
vio Dino (PCdoB) diante das estratégias armadas pelo senador Weverton Ro-
cha (PDT) com intuito de ampliar seu mapa eleitoral visando eleger o pré-
candidato Neto Evangelista (DEM) à prefeitura de São Luís.

E agora, Weverton?

NÚMERO ALARMANTE

Governo Federal 
retira urgência do 
projeto de lei da 

Reforma Tributária 
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

Saiba como solicitar o salário-maternidade
Para a pessoa segurada que tem vínculo com carteira de trabalho, o salário-

maternidade deve ser solicitado diretamente ao empregador. Em nenhum 
caso é necessária a intermediação de advogado, despachante ou outra pessoa. 

PÁGINA 2

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

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

Ciência mostra como 
múmias e neandertais 

fizeram parte da 
evolução humana

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

Sampaio e Juventude abrem semi do Estadual
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

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

LU CI A NA GO MES

APÓS A PANDEMIA

Capital terá novo
hospital estadual

Ge ra ção de em pre gos

A
re de pú bli ca de saú de do Ma- 
ra nhão vai dis por de uma no- 
va e mo der na uni da de de 
saú de de di ca do a ci rur gi as. 

Tra ta-se do Hos pi tal Hum ber to Cou ti- 
nho, que vai ser ins ta la do on de ho je 
fun ci o na o Hos pi tal de Cui da dos In- 
ten si vos (HCI), pri mei ra uni da de ex- 
clu si va pa ra as sis tên cia a pa ci en tes 
com o no vo co ro na ví rus no Es ta do.

Lo ca li za do na Ave ni da Jerô ni mo de 
Al bu quer que, em São Luís, o HCI foi 
alu ga do pe lo Go ver no do Es ta do em 
abril des te ano no au ge da pan de mia. 
Até en tão ele era um hos pi tal pri va do 
que es ta va com a mai or par te dos seus 
ser vi ços de sa ti va dos des de 2018. Em 
pou cos me ses de fun ci o na men to co- 
mo equi pa men to da re de es ta du al de 
saú de, o HCI se tor nou re fe rên cia no 
tra ta men to de pa ci en tes com sin to- 
mas gra ves da Co vid-19.

O go ver na dor Flá vio Di no anun ci- 
ou que a cri a ção do Hos pi tal Hum ber- 
to Cou ti nho in te gra as ações do Pla no 
Emer gen ci al de Em pre gos (PEE) Cel- 
so Fur ta do, pa co te econô mi co que 
des ti na R$ 558 mi lhões pa ra aque cer a 
eco no mia ma ra nhen se, ge ran do em- 
pre go e ren da aos ma ra nhen ses en tre 
os me ses de agos to e de zem bro de 
2020.  “Es ta mos pro mo ven do a de sa- 
pro pri a ção do HCI pa ra trans for má-
lo em um hos pi tal que eu es tou de no- 
mi nan do de Hos pi tal Hum ber to Cou- 
ti nho. Vai ser um no vo hos pi tal es ta- 
du al, de di ca do a ci rur gi as, am pli an do 
a nos sa ca pa ci da de [de aten di men to] 
após, cla ro, o co ro na ví rus ter mi nar”, 
afir mou o go ver na dor.

A obra de ade qua ção do Hos pi tal 
Hum ber to Cou ti nho se en qua dra no 
con jun to de ações do PEE Cel so Fur-

HCI

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

ta do vol ta das pa ra a Saú de, se tor que 
vai re ce ber R$ 31 mi lhões do Te sou ro 
Es ta du al pa ra a cons tru ção de obras 
co mo po li clí ni cas em Pre si den te Du- 
tra, San ta Inês e Açai lân dia, bem co- 
mo o iní cio das obras do So cor rão de 
Im pe ra triz.

Se gun do o PEE Cel so Fur ta do, as 
em pre sas que exe cu ta rem as obras 
es ta du ais co mo a do Hos pi tal Hum- 
ber to Cou ti nho fi ca rão res pon sá veis 
por ofe re cer as va gas de em pre gos.

Com os in ves ti men tos e as com- 
pras fei tas pe lo go ver no es ta du al via 
PEE, a pro je ção é que o vo lu me de 
em pre gos ge ra dos até o fi nal do ano 
se man te nha no mes mo pa ta mar al- 
can ça do en tre agos to e de zem bro de 
2019, que foi de 62.927 ad mis sões, se- 

gun do o Ca das tro Ge ral de Em pre ga-
dos e De sem pre ga dos (Ca ged), do Mi- 
nis té rio da Eco no mia. “A me ta é fa zer 
com que, ape sar da re ces são bra si lei-
ra, das di fi cul da des econô mi cas que o 
Bra sil atra ves sa, nós pas sa mos, no 
Ma ra nhão, man ter uma gran de con- 
quis ta, que é o cha ma do Ca ged po si ti- 
vo”, dis se o go ver na dor so bre o PEE 
Cel so Fur ta do.

Ge ren ci a do pe la Em pre sa Ma ra- 
nhen se de Ser vi ços Hos pi ta la res (EM-
SERH), o HCI con ta com 51 lei tos de 
UTI e 58 de en fer ma ria. No to tal, 559 
pro fis si o nais atu a ram na li nha de 
fren te no com ba te do no vo co ro na ví-
rus na uni da de.

OPORTUNIDADES

Confira vagas de emprego disponíveis em São Luís

POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS VÁRIAS EMPRESAS PARARAM AS CONTRATAÇÕES, MAS AGORA TUDO ESTÁ RETORNANDO

Mes mo com o fe ri a dão pro lon ga- 
do, não per ca a opor tu ni da de de ten- 
tar uma no va va ga de em pre go. Na ca- 
pi tal ma ra nhen se di ver sas va gas es tão
aber tas es pe ran do por vo cê. Por con ta
da pan de mia do no vo co ro na ví rus vá- 
ri as em pre sas pa ra ram as con tra ta- 
ções, mas ago ra tu do es tá re tor nan do
e es sa po de ser sua opor tu ni da de.

Su per vi sor Co mer ci al – Ex pe ri ên- 
cia em ven das; ex pe ri ên cia em ges tão
de equi pes, ha bi li da de em ne go ci a- 
ções, vi si ta ções, pros pec ção de no vos
cli en tes. In te res sa dos de vem en ca mi- 
nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: va- 
gas.slz2020@gmail.com

Au xi li ar de ser vi ços ge rais – En si no
mé dio com ple to; ex pe ri ên cia na área

de lim pe za hos pi ta lar. In te res sa dos
de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o
e-mail: rh con sul to ri a sa o- 
luis@gmail.com

Ser vi ços Ge rais – O can di da to in te- 
res sa do de ve pre en cher for mu lá rio no
si te da ins ti tui ção www.co lei o bi o me- 
tria.com.br

Ana lis ta de con tro la do ria – En si no
su pe ri or com ple to em con ta bi li da de;
de se já vel pós ou MBA em con tro la do- 
ria e fi nan ça. In te res sa dos de vem en- 
ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-mail: va- 
gas@ibrapp.com

Au xi li ar de con sul tó rio – In te res- 
sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo
pa ra o e-mail: rh@cli ni ca da fa mi li a- 
ma.com.br

Aten den te – In te res sa dos de vem
en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-

mail: rh@cli ni ca da fa mi li a ma.com.br
Téc ni co em en fer ma gem – In te res-

sa dos de vem en ca mi nhar cur rí cu lo
pa ra o e-mail: rh@cli ni ca da fa mi li a-
ma.com.br

Ser vi ços ge rais – In te res sa dos de-
vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o e-
mail: rh@cli ni ca da fa mi li a ma.com.br

Di gi ta dor – Ter ex pe ri ên cia em di- 
gi ta ção de lau dos em clí ni cas ou hos-
pi tais; en si no mé dio com ple to; ter
cur so es pe ci fi co na área. In te res sa dos
de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o
e-mail: rh@cli ni ca da fa mi li a-
ma.com.br

Me câ ni co de ar con di ci o na do au-
to mo ti vo e ele tri cis ta – In te res sa dos
de vem en ca mi nhar cur rí cu lo pa ra o
e-mail: au to mo ti va con tra- 
ta@gmail.com

Cri an ça mor ta em Ca xi as

ALTO DO TURU

Polícia acaba com festa
clandestina de facção

FESTA TERIA SIDO ORGANIZADA POR UMA FACÇÃO CRIMINOSA

A Po lí cia Ci vil e mi li tar do Ma ra nhão in ter rom peu
uma fes ta clan des ti na que es ta va sen do re a li za da no
bair ro Al to do Tu ru, em São Luís. De acor do com in for- 
ma ções pre li mi na res, a fes ta te ria si do or ga ni za da por
uma fac ção cri mi no sa.

A ope ra ção foi re a li za da pe la Su pe rin ten dên cia de
Po lí cia Ci vil da Ca pi tal. Du ran te a ope ra ção, fo ram apre- 
en di das uma gran de quan ti da de de dro gas, e um ho- 
mem foi pre so em fla gran te co mer ci a li zan do co caí na no
lo cal.

Uma jo vem tam bém foi pre sa por tan do dro gas pa ra
con su mo pró prio, mui tos par ti ci pan tes da fes ta fu gi ram
aban do nan do as dro gas que es ta vam em pos se. Um dos
pre sos foi apre sen ta do ao Plan tão Coha trac e lo go após
a re a li za ção dos pro ce di men tos de pra xe foi en ca mi- 
nha do ao Sis te ma Pe ni ten ciá rio on de fi ca rá à dis po si- 
ção da jus ti ça.

CAXIAS

Bebê é feito de refém
pelo próprio pai

O SUSPEITO FOI APREENDIDO COM ESPINGARDA E UMA FACA

No úl ti mo sá ba do (5), a Po lí cia Mi li tar re a li zou a pri- 
são de um que após uma de sa ven ça fa mi li ar, man te ve o
pró prio fi lho re fém, no bair ro Se ri e ma, no mu ni cí pio de
Ca xi as no Ma ra nhão.

De acor do com in for ma ções pre li mi na res da po lí cia,
além de man ter o be bê, o ho mem efe tu ou al guns dis pa- 
ros em di re ção do seu cu nha do, mas uma vi zi nha aca- 
bou sen do atin gi da por en ga no.

A cri an ça foi res ga ta da sem le sões. A mu lher que ba- 
le a da foi en ca mi nha da pa ra o hos pi tal da ci da de, on de
re ce beu aten di men to mé di co e se en con tra es tá vel.

Com o sus pei to fo ram apre en di das uma es pin gar da e
uma fa ca. O ho mem foi en ca mi nha do pa ra a De le ga cia
de Po lí cia Ci vil de Ca xi as.

Tro ca de ti ros re sul tou na mor te de uma cri an ça de oi- 
to anos, na ci da de de Co dó. Se gun do a po lí cia, Lu cas
Stê nio Sil va Mo rei ra foi atin gi do com um ti ro no fa tal no
ros to.

Lu cas Stê nio, es ta va brin can do na por ta de ca sa,
quan do dois in di ví du os co me ça ram a tro cas ti ros no
meio da rua. A cri an ça che gou a ser le va das pa ra o hos- 
pi tal, mas não re sis tiu ao fe ri men to.

Ain da de acor do com a po lí cia, os dois en vol vi dos fo- 
ram iden ti fi ca dos co mo ‘Je fi nho’, de 20 anos, que le vou
três ti ros , pas sou por ci rur gia e não cor re ris co de vi da e
‘Ga bri el zi nho’, que es tá fo ra gi do.

A po lí cia ain da in ves ti ga o mo ti vo da tro ca de ti ros en- 
tre os sus pei tos, que re sul tou na mor te da cri an ça.

São Luís, quarta-feira, 9 de setembro de 2020
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