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Escolha de vice de Neto
Evangelista não teria
passado por processo 
de diálogo. POLÍTICA 3

Aumento na tarifa
de aplicativos gera
reclamação em SL

GERAL 9

Vendas no
Maranhão
aumentaram
3,8 % no mês
de julho

Comércio

CIDADES 6

Ações fazem
alusão ao
Dia Mundial
de Prevenção
ao suicídio

Setembro Amarelo

confirmados do
novo coronavírus
no Maranhão,
segundo a SES

160.968 recuperados do 
novo oronavírus no
estado, de acordo
com boletim

150.971
CASOS PACIENTES

Usuários do serviço de aplicativos de transporte contam que, nas
últimas semanas, perceberam alteração no valor; Procon vai atuar. CIDADES 5
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Rio Sunset Live é
destaque do programa 

Escritora Mary del
Priore participa de live

Sampaio foca no jogo
contra o Operário/PR

Alerta a banhistas

27 acidentes com 
caravelas este ano
nas praias de SL
Segundo Grupamento de Bombeiros,
maioria das pessoas que sofre
queimaduras por contato com o
animal marinho é de crianças. GERAL 9

Presença de Caravelas nas praias aumenta nesse período

Balões no 24º BIS simbolizam ação de prevenção ao suicídio 

Paulo Soares
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Paulo Soares

Paulo Soares

Maranhão tem queda na média
móvel de mortes por Covid-19 

Apesar do recuo, especialistas dizem que ainda é preciso ter cautela com os dados, mesmo sendo notícias 
animadoras, já que os casos são recentes e que durante feriados, o número de registros é menor; também é 

necessário que a população se proteja e evite aglomerações como essa na Rua Grande (foto). CIDADES 5

Alternativo EsportesPapo Alternativo
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ESTADO 
MAIOR

Sem diálogo

A
o contrário do que foi anunciado pelo presidente
estadual do DEM, Juscelino Filho, a escolha do vice de
Neto Evangelista não passou por um processo de

diálogo. A reunião propagada se reduziu a telefonemas a
membros dos partidos aliados, já com um perfil definido de
quem poderia ser companheiro de chapa do democrata.

Juscelino, ao telefone, disse que o perfil deveria ser de uma
mulher, negra, evangélica e que tivesse trabalho comunitário
em São Luís. Nomes do PSL e PTB chegaram até a serem
sugeridos, mas não havia qualquer outro nome que se
encaixasse tão bem quanto o
de Luzimar Lopes. Isso
porque o perfil apresentado
aos aliados foi exatamente o
da pedetista.

Assim, o PDT conseguiu
concretizar seu acordo inicial
de ocupar a vaga de vice na
chapa de Neto Evangelista.

O PTB não se preocupou
em argumentar, porque o
presidente da legenda,
deputado Pedro Lucas
Fernandes, é aliado de
primeira hora de Weverton
Rocha. O PSL até tentou
contestar, mas recuou quando percebeu que a decisão
já estava tomada. O MDB já havia aberto mão de
disputar a vaga.

Resta saber agora se a escolha do PDT terá o peso
necessário para a campanha eleitoral. Luzimar é militante do
PDT, assistente social e é do Coroadinho.

• O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) inaugurou as novas instalações do Fó-
rum Eleitoral João Boabaid de Oliveira Itapary, sede das zonas 16ª (Itapecu-
ru e Cantanhede) e da 109ª (Anajatuba e Miranda do Norte).

• O PSTU confirmou ontem o nome do professor Hertz Dias como candi-
dato a prefeito de são Luís pela legenda.

• O partido, em convenção, oficializou ainda Jayron Mesquita como candi-
dato a vice-prefeito.

E MAIS

O DEM acabou não
estabelecendo o
diálogo e decidiu
impor aos demais
aliados a indicação
do PDT de
Weverton Rocha

Marcado
O pré-candidato Eduardo Braide (Podemos) definiu a data de sua

convenção. Ele marcou para a segunda-feira, 14.
No evento, a sua candidatura a prefeito será oficializada, assim com

sua chapa, que é composta pelo Podemos, PSDB, PSC, PMN e PSD.
O que Braide não anunciou foi o nome de seu companheiro de cha-

pa. As especulações são de que o vice do pré-candidato venha do seg-
mento religioso.

Ataque
O pré-candidato do PCdoB, Rubens Júnior, mantém o lema de se co-

locar como o nome do governador Flávio Dino na disputa pela Prefei-
tura de São Luís.

Além disso, o comunista anda fazendo constantes comparações dos
currículos dos aliados de seus adversários.

É uma estratégia para tentar sair de um dígito nas pesquisas de opi-
nião, mesmo que tenha como alvo os seus colegas de grupo político.

Confirmado
Ainda sobre Rubens Júnior, se havia alguma dúvida sobre o nome de

seu vice, o deputado federal e coordenador da campanha do comunis-
ta, Márcio Jerry, dirimiu.

Em postagem nas redes sociais, Jerry confirmou a convenção do
PCdoB para domingo, 13, e também confirmou o vereador Honorato
Fernandes como o vice de Rubens Júnior.

Lembrando que o PT vai oficializar o apoio à pré-candidatura do co-
munista hoje, em reunião remota no início da noite.

Agenda política
Os membros da bancada do Maranhão em Brasília estão de cabeça

nas agendas eleitorais no Maranhão.
Até a próxima quarta, 16, quando acaba o prazo para realização de

convenções, deputados federais e senadores estarão no estado.
Eles estão por aqui e as sessões e debates estão acontecendo nor-

malmente no Congresso Nacional.

Ausentes também
Mas não é somente a bancada federal que se voltou completamen-

te aos compromissos políticos eleitorais.
Os deputados estaduais também estão concentrados neste período

de convenções. Alguns como pré-candidatos e outros como apoiado-
res.

São mais de oito deputados estaduais que estão disputando o man-
dato de prefeito nas eleições deste ano em todo o Maranhão.

Improbidade
O Ministério Público do Maranhão (MP) ingressou com uma Ação

Civil Pública de improbidade administrativa contra a prefeita de Satu-
binha, Dulce Maciel Pinto da Cunha.

Segundo o órgão de fiscalização, a gestora, em 2018, promoveu a rea-
lização de festa de Carnaval no município, contrariando a instrução do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA).

Na ocasião, havia atraso salarial de servidores da Prefeitura e isso im-
pedia a gestão de realizar festas de Carnaval.

DE OLHO

A PREFEITO de São Luís ainda não anunciaram seus
companheiros de chapa: Eduardo Braide e Bira do
Pindaré. A previsão é de que os dois façam o anúncio
no dia da convenção.

2 PRÉ-CANDIDATOS 

Luzimar Lopes é apresentada
como vice por Neto Evangelista
Conhecida como Nega do Coroadinho, ela tem 48 anos, é assistente social e fortemente ligada à
militância histórica do PDT; ela venceu embate com nomes apresentados pelo PTB, PSL e MDB

GILBERTO LÉDA
Da Editoria de Política

O deputado estadual Neto Evange-
lista, pré-candidato do DEM à Pre-
feitura de São Luís, anunciou on-
tem, durante evento na sede esta-
dual do PDT, uma militante pede-
tista como pré-candidata a vice-pre-
feita da sua chapa.

Luzimar Lopes, assistente social
moradora do Coroadinho e forte-
mente ligada à militância do parti-
do, foi a escolhida. Ela é conhecida
como Nêga do Coroadinho. “Vai ser
a próxima vice-prefeita de São Luís,
porque nós seremos eleitos”, desta-
cou o parlamentar.

Segundo ele, trata-se de uma
“companheira capitada” para auxi-
liá-lo na gestão em caso de vitória
nas eleições deste. “Vou precisar de
uma pessoa que representa a cida-
de, que me ajude a construir a ci-
dade de São Luís junto comigo, por-
que eu não quero vice-prefeita ape-
nas para foto”, afirmou.

Definição
A definição de Luzimar Lopes ocor-
reu após uma rodada de conversas
entre lideranças de todos os parti-
dos do arco de alianças do demo-
crata. Praticamente todos - além do
DEM e do PDT, fazem parte do gru-
po o MDB, o PSL e o PTB - almeja-
vam a vaga.

“Todos os partidos que vieram
somar conosco sabiam que esse
projeto principal era vencer as elei-

ções. Discutimos juntos, fizemos
análises importantes na cidade. O
MDB, entendeu, o PTB entendeu,
o PSL entendeu, e toda essa dis-
cussão num conjunto. Não existe
imposição, existe diálogo”, garantiu
Evangelista.

Discurso
Em discurso, Luzimar Lopes agra-
deceu a confiança dos militantes e
pontuou que, por ser moradora da
periferia da cidade, conhece bem os
problemas que capital ainda en-
frenta. “Conheço na pele as neces-
sidades dessa cidade”, destacou ela,
que é moradora do Coroadinho.

“Tenho a certeza de que sere-
mos vitoriosos, pois Deus está co-
nosco. Sou uma mulher que vem
da periferia [o Coroadinho], sou
mãe solteira [de trigêmeos] e creio
que represento essas pessoas. Eu
sou aquela mulher que não se dei-
xa vencer. Digo que não foi fácil,
mas sempre pensei que pudésse-
mos construir um lugar melhor”,
completou.

Luzimar falou um pouco sobre
sua trajetória e afirmou que lutará
por dias melhores para São Luís.
“Iniciei meu trabalho em um clube
de mães. Cuidávamos das crianças
para as mães pudessem trabalhar.
E, hoje, Neto, você terá a voz de
uma mulher que faz política para
todos. Essa luta não é minha, não é
de Neto. Essa luta é nossa. Vamos
buscar o melhor para nossa cida-
de”, concluiu. �

MAIS

Formada em Assistência
Social, Luzimar Lopes
Correa tem 48 anos. É
militante, mãe solteira de
quatro filhos, evangélica,
negra e moradora do
bairro Coroadinho.

Perfil

Divulgação

Luzimar Lopes
é da militância 

do PDT

Chapa de Neto tem
DEM, PDT, PSL,

PTB e MDB

Em ato político, Neto Evangelista apresentou a pedetista Luzimar Lopes 

Bancada prioriza agenda
eleitoral e se dedica a
convenções nas bases 
Deputados federais e senadores, que atuam em Brasília, se concentram na
articulação política com pré-candidatos na fase final do prazo para convenções

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

S
enadores da República e
deputados federais que
integram a bancada ma-
ranhense no Congresso

Nacional se dedicam à intensifi-
cação da agenda eleitoral que fi-
naliza nos próximos dias o pe-
ríodo regular para a realização das
convenções partidárias. 

Com a agenda de pré-campa-
nha cheia, os parlamentares têm
deixado o trabalho regular em
Brasília em segundo plano. Du-
rante as convenções partidárias,
as legendas definem os candida-
tos para a disputa das eleições
municipais deste ano.

Somente nas últimas 48 horas,
pelo menos 8 membros da ban-
cada maranhense participaram
ativamente ou protagonizaram
agendas de pré-campanha na
condição de pré-candidatos, na
capital e no interior do estado. 

Ontem, por exemplo, o sena-
dor Weverton Rocha coordenou
uma entrevista coletiva na sede
do PDT, com a convocação da mi-
litância do partido, para anunciar
a correligionária, Luzimar Lopes,
como candidata a vice na chapa
do deputado estadual e pré-can-
didato do DEM, Neto Evangelista.

A senadora Eliziane Gama (Ci-
dadania), por sua vez, tem acom-
panhado o pré-candidato a pre-
feito, deputado federal Rubens
Júnior (PCdoB), que também in-
tegra a bancada em Brasília, em
agenda com lideranças da Igreja
Assembleia de Deus. 

A convenção do PCdoB que de-
finirá o nome de Rubens para o
pleito será realizada no próximo

domingo, dia 13. Eliziane e o de-
putado federal Márcio Jerry
(PCdoB), coordenador da pré-
campanha do comunista, partici-
parão do ato. Jerry também tem
participado de algumas agendas
de Rubens na capital.

Série
Juscelino Filho (DEM), por sua
vez, tem participado de uma
série de convenções partidárias
no interior do estado. Na última
semana ele percorreu, por exem-
plo, os municípios de Trizidela
do Vale, na apresentação de
Deibson Balé e Gustavo Brandão
na composição da chapa majo-
ritária. Em seguida, ele se deslo-
cou a cidade de Humberto de
Campos, onde participou da
convenção e consolidou o nome
de Luís Fernando Santos para a

disputa do pleito. 
André Fufuca (Progressistas)

tem participado de extensa
agenda de pré-campanha com
aliados. Na terça-feira ele partici-
pou da convenção que apresen-
tou Gabriel Tenório em Matões.
Antes disso ele já havia partici-
pado de agenda em Peritoró,
Santa Luzia, Pinheiro e Lago da
Pedra. No próximo domingo, ele
também estará no evento do
PCdoB. 

Edilázio Júnior (PSD), por sua
vez, participou da convenção que
oficializou Fred Campos como
candidato a prefeito em Paço do
Lumiar, além de agendas em Ba-
curituba, Anapurus, Barra do
Corda e na capital. 

Eduardo Braide (Podemos),
pré-candidato a prefeito, também
tem intensificado uma agenda de

compromissos de pré-campanha
na capital. Ele tem visitado co-
munidades, lideranças e espaços
públicos para apresentar-se como
opção em São Luís. �

Divulgação

Deputado Edilázio Júnior é um dos membros da bancada do Maranhão que tem participado de convençõesno MA

MAIS

O prazo final para a
realização das convenções
partidária ficou fixado
pela Justiça Eleitoral em
16 de setembro. Até lá,
partidos políticos poderão
definir candidatos a
prefeito, vice e a vereador
que serão apresentados ao
eleitorado durante o
período de campanha. 

Prazo
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Ação Resgate ocorre no
centro da cidade em alusão
ao Dia Mundial de
Prevenção ao Suicídio
CIDADES 6

No entanto, especialistas apontam que a queda expressiva tem relação com a
baixa notificação, que é comum por causa dos feriados ocorridos esta semana

N
esta quinta-feira (10),
o Brasil apresentou a
terceira queda conse-
cutiva na média móvel

de mortes por Covid-19, e o Ma-
ranhão acompanha essa ten-
dência. Em análise dos últimos
sete boletins da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), até o fe-
chamento desta edição (3 a 9 de
setembro), a média móvel de
mortes no estado, ficou em -21%,
no cenário nacional, esse nú-
mero está em -25%. Porém, é
preciso ter cautela com os dados,
mesmo sendo notícias anima-
doras, já que os registros são re-
centes, para afirmar que esta é a
tendência da pandemia no Bra-
sil, apontam especialistas, além
de que durante feriados, o nú-
mero de registros é menor, por-
tanto, é preciso esperar os nú-
meros dos próximos boletins
epidemiológicos.

Dos oito estados nordestinos
que se encontram em situação
de queda no número de mortes,
o Maranhão fica em última co-
locação, apenas o Ceará apre-
sentou tendência de aumento no
número de novas mortes, na úl-
tima atualização do consórcio de
veículos de imprensa.

O Estado, entrou em contato
com o professor e infectologista,
Antônio Augusto de Moura da
Silva, que também, é coordena-
dor do inquérito sorológico pro-
duzido pela SES, em parceria com

a Universidade Federal do Mara-
nhão, e ele expressou sua opinião,
sobre a atual situação epidemio-
lógica da pandemia, no estado.

desde antes do feriado”, explica
o professor.

Em nota, a SES disse que, de
acordo com o Covid-19 Analy-
tics, o Maranhão apresenta ritmo
de contágio abaixo 1 há 83 dias,
se tornando o único estado da
federação com mais de dois
meses nesta faixa. No momento,
o Maranhão apresenta ritmo de
0,92. “Até agora, com base na
avaliação dos casos positivos,
taxa de ocupação e ritmo de
contágio, não há evidências de

segunda onda no Maranhão”,
afirma a secretaria.

Em São Luís
Até a quinta-feira (10), São Luís
contabilizava 1.218 óbitos por
Covid-19, em uma semana,
foram apenas, 11 novas mortes
registradas na capital. Quanto ao
número de leitos de UTI dispo-
níveis, são 14, espalhados pelo
Hospital Universitário, já os lei-
tos clínicos, são 68, sendo 52 no
Hospital Universitário, 5 no Hos-
pital da Criança, e 11 na UPA
Zona Rural. Contando os quatro
hospitais, são até esta data, 26
leitos ocupados por pacientes
com coronavírus.

Casos positivos confirmados
pela Secretaria Municipal de
Saúde (Semus), são 19.386, des-
ses, 59 foram nas últimas 24h
(dia 9 de setembro).

Fiscalização
Com a queda nos números de
mortes pela Covid-19, muitas
pessoas acreditam que a pande-
mia já tenha passado, porém, é
preciso ter atenção, e cumprir
com todas as normas já estabe-
lecidas, como manter o distan-
ciamento social, e o uso contí-
nuo de máscaras, sejam elas
caseiras ou não, o importante é
não esquecê-las ao sair de casa.

No estado, é possível ver em
uma rápida caminhada pelas
ruas, que a quantidade de pes-
soas não utilizando máscaras é
muito grande, inclusive no fe-
riadão que aconteceu nos dias 7
e 8 de setembro, praias ficaram
lotadas, e a grande maioria nes-
ses locais, não utilizavam a pro-
teção.

A SES, ressaltou em nota, que
a fiscalização das medidas sani-
tárias de prevenção ao novo co-
ronavírus tem participação de
diversos órgãos, sobretudo, as
Vigilâncias Municipais. “Ainda
assim, semanalmente a Secreta-
ria mantém a orientação quanto
ao distanciamento social e uso
de máscaras, por meio das redes
sociais e demais mídias de co-
municação”, informou.�

Temos de aguardar mais uns dias
para ver se essa tendência de
queda se confirma. Entretanto,
a queda já vem acontecendo

“Os feriados sempre interfe-
rem nos dados, pois nem todos
os laboratórios e serviços de
saúde funcionam nos feriados.

Paulo Soares

ATENÇÃO
O que é média móvel?
Para calcular a média
móvel, basta somar o
número de casos ou mortes
do dia com o dos 6 dias
anteriores.
Para saber a tendência, é
preciso calcular a variação
percentual das médias
móveis em um intervalo de
14 dias. Por exemplo, a
média móvel do dia 14
será comparada com a
média móvel do dia 1º.
Se este percentual for de
até 15%, é considerado
estável. Se for acima de
15% positivos, está em
crescimento. Se for mais
de 15% negativos, está em
queda.

Paulo Soares

Usuários de transporte por apli-
cativo, em São Luís, relatam que
têm observado, nas últimas se-
manas, alteração de preços nas ta-
rifas praticadas. Segundo alguns
ouvidos por O Estado, os preços
das corridas parecem ter dispa-
rado na capital. Trajetos curtos,
que antes custavam R$ 7,00, por
exemplo, agora custam o dobro.

“Antes, eu pagava cerca de R$
20,00 para o meu filho ir ou voltar,
daqui onde moro, no Jardim El-
dorado, até a área do Maiobão.
Agora, o mesmo percurso não sai
por menos de R$ 35,00”, contou o
jornalista Juliano Martins, que cos-
tuma usar o aplicativo Uber.

A enfermeira Josélia Martins
também disse que, há uma se-
mana, percebeu alteração de pre-
ços nas viagens que costuma fazer,
sempre no mesmo trajeto, ou seja,
do bairro Vinhais para o São Fran-
cisco, onde trabalha. “Percebi um
aumento em torno de cinco reais
e até achei que fosse devido ao dia,
na primeira vez que paguei o valor
a mais. No entanto, depois, fui per-
cebendo que, realmente, havia au-
mentado”, relatou Josélia Martins.

Pedro Ramalho, que costuma
se deslocar do São Francisco para
o bairro Turu, relatou aumento de
tarifa. Ele disse que, aos fins de

semana, paga até R$ 50,00, valor
que tem sido uma constante, com
poucas variações. “Conversei com
vários condutores e eles me dis-
seram que houve uma redução no
número de motoristas, devido à
pandemia, o que pode ser uma
explicação para esse aumento.
Estou pagando praticamente o
preço do táxi. Pior ainda, porque
tenho de ficar esperando entre
três ou quatro horas para baixar
o valor. Saio 18h do trabalho e fico

esperando até por volta das 22h,
que é quando reduz um pouco
mais”, contou.

Lucas de Carvalho, que é mo-
torista por aplicativo, disse que,
durante a pandemia, observou
que muitos motoristas abando-

naram o serviço, temendo a con-
taminação por coronavírus e de-
vido à redução significativa do
número de usuários. “Acredito
que, com isso, a oferta foi redu-
zida e os valores das viagens au-
mentam”, analisou.

Acompanhamento
O Instituto de Promoção e Defesa
ao Cidadão e Consumidor do Ma-
ranhão (Procon/MA) informou
que acompanha a evolução dos

preços elevados, os preços voltam
ao normal.

Motoristas voluntariamente se
tornaram parceiros da Uber e têm
a opção de escolher quando esta-
rão disponíveis na plataforma,
conforme informações do site. O
mecanismo do Preço Dinâmico
ajuda a equilibrar a oferta e a de-
manda na plataforma, pois, de um
lado, incentiva os motoristas par-
ceiros a estarem disponíveis em
uma determinada região e, de
outro, desincentiva o aumento da
demanda momentaneamente
com o aumento dos preços, por
exemplo, após o fechamento de
bares no sábado à noite ou du-
rante uma tarde chuvosa. Assim,
nos usuários podem confiar que
não ficam na mão.

Para a plataforma 99, segundo
informou a Assessoria de Im-
prensa da empresa, é prioridade
oferecer uma boa experiência
para passageiros e motoristas par-
ceiros. “Trabalhamos com ferra-
mentas e campanhas para equili-
brar oferta e demanda, para que
motoristas estejam disponíveis
onde há maior concentração de
passageiros”, disse a Assessoria.

As tarifas da 99, conforme a As-
sessoria de Imprensa, seguem
uma dinâmica que varia de
acordo com a cidade e considera
a disponibilidade de motoristas
na região no momento da cha-
mada, tempo de deslocamento e
quilômetros rodados. Nas sazo-
nalidades, no entanto, quando
ocorre maior número de solicita-
ções, as tarifas sobem para que a
plataforma atraia ainda mais mo-
toristas parceiros, reduzindo,
assim, o tempo de espera. .�

preços praticados pelas empresas
prestadoras do serviço e que ins-
taurou procedimento administra-
tivo para apurar a ocorrência de
possível prática abusiva.

O órgão reforçou que, con-
forme o Art. 39 do Código de De-
fesa do Consumidor, é prática abu-
siva o aumento injustificado de
preços, o que é definido a partir de
informações técnicas como os va-
lores cobrados nas corridas e os
custos nelas envolvidos.

Informou ainda que, até o mo-
mento, não foram formalizadas re-
clamações individuais contra as
empresas de transporte por apli-

cativo. O Procon/MA reiterou que,
ao perceber os aumentos abusi-
vos e se sentir lesado, o consumi-
dor pode fazer sua reclamação ao
Procon por meio do site www.pro-
con.ma.gov.br e pelo app Pro-
con/MA.

Segundo o site da Uber,
quando a demanda por viagens
aumenta, os preços variam para
incentivar que mais motoristas
parceiros se conectem ao aplica-
tivo e, assim, usuários possam
contar com uma viagem sempre
que precisarem. Se a oferta de
motoristas parceiros subir sufi-
cientemente (por causa dos maio-
res ganhos que os parceiros
podem ter fazendo viagens nes-
ses locais e horários), e o número
de solicitações cair por causa dos

Aumento de tarifas do transporte
por aplicativos gera reclamações
Quem usa o serviço conta que, nas últimas semanas, percebeu alteração significativa no valor das viagens;
Procon-MA informou que instaurou procedimento administrativo para apurar possível prática abusiva

Pessoas reclamam que valores de viagens via aplicativo estão com preços acima dos praticados  anteriormente 

-21%-21%
É A MÉDIA móvel no Maranhão

-25%-25%
É A MÉDIA móvel no Brasil

Maranhão acompanha queda
nacional na média móvel 
de mortes por coronavírus

NÚMERO 
de mortes por

Covid-19  mostram
queda, mas ainda é
necessário seguir

medidas sanitárias
de prevençao

Não foram
formalizadas
reclamações

Muitos motoristas
abandonaram 

o serviço



6 CIDADES São Luís, 11 de setembro de 2020. Sexta-feira  O Estado do Maranhão

Eduardo Viegas foi morto com 9 tiros

Ação Resgate aconteceu na área do Mercado Central para atender pessoas em situação de rua e a comunidade

Palestras sob a temática do Setembro Amarelo estão sendo realizadas no 24º Batalhão de Infantaria de Selva

Somente neste ano já ocorreram 46 casos de suicídio na Ilha; ciclo de palestra sobre valorização
da vida é realizado no 24º BIS como sendo uma das ações da campanha Setembro Amarelo

Q
uarenta e seis casos de
suicídio ocorreram
desde  janeiro até o mês
de agosto deste ano, na

Grande Ilha, segundo a polícia, um
aumento de 28% dos casos, em re-
lação ao mesmo período de 2019,
que teve o registro de 36 casos. So-
mente no mês passado, foram nove
ocorrências de suicídio e um caso
já foi registrado neste mês na Re-
gião Metropolitana de São Luís. Em
alusão ao Dia Mundial de Preven-
ção ao Suicídio, dia 10 de setembro,
o Centro de Atenção Psicossocial de
Álcool e Drogas (CAPS AD) do
Monte Castelo e a Polícia Civil rea-
lizaram nesta quinta-feira (10), mais
uma edição da Ação Resgate, no
Mercado Central, área do Centro.

O diretor do CAPS AD do Monte
Castelo, Marcelo Costa, informou
que esta foi a 14ª edição da Ação Res-
gate neste ano, a oitava somente na
região do Mercado Central. “Esse
local da cidade é onde há maior nú-
mero de moradores de rua e usuá-
rios de drogas”, frisou Marcelo Costa,
ressaltando da necessidade de
atendê-los.

Ele ainda declarou que nessa edi-
ção da Ação Resgate estavam sendo
oferecidos vários serviços para a co-
munidade, como aferição de pressão
arterial, vacinação, teste de glicemia,
HIV e Covid-19, além de orientação
psicológica. “Há uma psicóloga para
orientar a comunidade, inclusive, in-
formar o local onde existe tratamento
gratuito”, frisou.

O delegado Joviano Furtado, que
também é um dos coordenadores da

Ação Resgate, disse que a polícia vem
acompanhando os casos de suicídio
na Ilha e as 46 ocorrências deste ano
representam um aumento de 28%
dos casos em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. “Há uma pos-
sibilidade de o aumento dos casos de
suicídio ter relação com o isolamento
durante o período de pandemia”, ex-
plicou Joviano Furtado.

Em relação à Ação Resgate, o de-
legado informou que durante as edi-
ções realizadas ao longo deste ano,
mais de 60 usuários de entorpecen-
tes foram encaminhados para fazer
o tratamento de forma voluntária na
clínica. “A retirada dos dependentes
químicos, contribui, de certa forma,
com a redução da violência nas ruas”,
disse o delegado.

Setembro Amarelo
O Centro de Valorização da Vida
(CVV) e as Forças Armadas e Auxi-
liares iniciaram ontem (10), um ciclo
de palestras sobre a prevenção ao sui-
cídio e valorização da vida, como
uma das atividades relacionadas a
campanha do Setembro Amarelo.
Dados da Organização Mundial da
Saúde (OMS) mostram que, em todo
o país, foram registrados 13.467 sui-
cídios durante o ano passado, dos
quais 10.203 foram cometidos por
homens.

O evento ocorreu na sede do 24º
Batalhão de Infantaria de Selva (24º
BIS), no João Paulo. A tenente do
Exército Joseane Moraes informou
que as palestras serão ministradas
ao longo deste mês com a finalidade
de apresentar aos militares das For-

ças Armadas e Auxiliares dados re-
lacionados ao suicídio no país, for-
mas de prevenção e estratégias de
valorização da vida. “Não devemos
nos preocupar em observar apenas
o visual ou o financeiro, mas tam-
bém o psicológico e afirmar que a
vida é algo de suma importância”,
afirmou a tenente.

A coordenadora do CVV de São
Luís, Melissa Claudino, disse que o
suicida não deseja tirar a sua vida,
mas apenas tenta aliviar a sua dor,
então, é necessário que o ser humano
conceda atenção ao seu próximo. “É
importante ouvir seu próximo e con-
ceder um pouco de atenção”, frisou.

Ela declarou que no decorrer deste
mês, a CVV estará realizando várias
palestras nas escolas, órgãos públi-
cos, universidades e hospitais, em ati-
vidades da campanha Setembro
Amarelo, que tem como objetivo pre-
venir e reduzir os casos de suicídio
no Brasil.

Ainda de acordo com Melissa
Claudino, a CVV é uma ong que atua
no apoio emocional e na prevenção
do suicídio, por meio do telefone 188
e também por chat, e-mail e pes-
soalmente. É membro fundador do
Befrienders Worlwide e ativo junto a
Associação Internacional para Pre-
venção do Suicídio como também a
Associação Brasileira de Estudos e
Prevenção do Suicídio e outros ór-
gãos internacionais que atuam pela
causa. “A CVV atende mais de 12 mil
pessoas diariamente por telefone,
em todo o país e, no Maranhão,
cerca de 1.200 atendimentos”, fri-
sou Melissa Claudino.�

Fotos/Paulo Soares

Ação Resgate faz alusão ao Dia
Mundial de Prevenção ao Suicídio

Divulgação

A Superintendência de Homicídio e
Proteção a Pessoas (SHPP) está in-
vestigando o assassinato do empre-
sário José Eduardo Viegas Costa, de 39
anos. De acordo com a polícia, ele foi
morto a tiros durante uma discussão
com o médico veterinário Daniel Leite
Cardoso, dentro de uma clínica onde
o suspeito trabalhava, no Monte Cas-
telo, na noite de quarta-feira (9). A mo-
tivação teria sido uma discussão por
causa do valor da consulta de um gato.

O superintendente da SHPP,
Lúcio Rogério, declarou que a defesa
entrou em contato ontem com a po-
lícia e informou que o suspeito iria
se apresentar nas próximas horas na
sede da SHPP, localizada na Avenida
Beira-Mar. A polícia já ouviu algu-
mas testemunhas e estava no
aguardo do resultado de exames pe-
riciais feitos pelos peritos do Insti-
tuto de Criminalística.

O delegado George Marques, que
foi ao local do crime, disse que a ví-
tima era proprietária de uma pizza-
ria, no São Francisco. Na terça-feira
(8), Eduardo Viegas levou seu gato

para fazer um procedimento na clí-
nica veterinária e pagou R$ 500,00.
No dia seguinte, ao retornou ao local
em companhia de sua esposa, para
buscar o animal, o casal foi recebido
por dois médicos veterinários, um
deles Daniel Leite. Ainda segundo o
delegado, o empresário reclamou do
valor cobrado pelos veterinários e exi-
giu uma nota fiscal. Houve uma dis-
cussão, filmada pelo celular de
Eduardo Viegas.

O delegado disse que o empresá-

rio teria desferido um soco no rosto
do veterinário. Em seguida, Daniel
Leite sacou de uma pistola 380 e efe-
tuou nove tiros contra a vítima.
Eduardo Viegas foi baleado nos bra-
ços, mãos e na cabeça, enquanto, a
sua esposa foi atingida na mão. Os
socorristas do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência (Samu)
foram acionados e constataram a
morte do empresário. A outra vítima
foi levada para o hospital, mas não
corre risco de morte.

O corpo do empresário foi re-
movido para o Instituto Médico
Legal (IML), no Bacanga, para ser
autopsiado e ontem liberado para
os familiares. O delegado contou
que os peritos do Instituto de Cri-
minalística recolheram nove cáp-
sulas de 380 no local do crime e o
acusado fugiu, levando a arma uti-
lizada no assassinato.

Ainda ontem, a clínica Veteriná-
ria emitiu nota lamentando o fato,
fornecendo algumas informações
e prestando condolências à famí-
lia da vítima.�

Vinte e oito pessoas foram presas
ontem durante a Operação Frater-
nidade realizada pela Polícia Civil na
cidade de Coroatá. Segundo a polí-
cia, os detidos fazem parte de uma
organização criminosa, chefiada por
três irmãos, especializada em tráfi-
co de droga.

O cerco contou com a participa-
ção de 102 policiais das unidades
da Superintendência de Investiga-
ções Criminais (Seic), Superinten-
dência de Repressão ao Narcotráfi-
co (Senarc) e do Grupo de Respos-
ta Tática (GRT). A polícia informou
que 22 prisões foram em cumpri-
mento de ordem judicial e sendo

que seis em flagrante.
Os detidos foram levados para de-

legacia da cidade onde tomaram as
devidas providências. Ainda de acor-
do com a polícia, foi constatado que
havia cerca de 30 criminosos co-
mercializando drogas nesse muni-
cípio e sendo comandados por três
irmãos, que foram presos em fla-
grante. A polícia solicitou a ordem de
prisão ao Poder Judiciário e ontem
cumpridos durante a operação.

A Polícia Civil também realizou
um cerco em Timon onde prendeu
seis integrantes de uma facção cri-
minosa, que são acusados de tráfico
de entorpecente e homicídio.�

SHPP investiga morte de
empresário em clínica
Peritos do Icrim encontraram, no local do crime, nove cápsulas de pistola
380; segundo a polícia, autor dos disparos é um médico veterinário

Acusado de
assassinar 
ex-mulher 
é ouvido
na Justiça

O soldado da Polícia Militar, Car-
los Eduardo Nunes Pereira, de 31
anos, foi interrogado pelo juiz da
4º Vara do Júri, José Ribamar He-
luy Júnior, durante a continuida-
de da audiência de custódia reali-
zada ontem, no fórum do Calhau.
Segundo a polícia, o militar é acu-
sado de assassinar a tiros a ex-
companheira, Bruna Lícia Fonse-
ca Pereira, de 23 anos; e José Wil-
liam dos Santos Silva, de 24 anos.
O crime ocorreu no dia 25 de ja-
neiro deste ano, no apartamento
de Bruna, no Vicente Fialho.

O policial militar declarou ao ma-
gistrado ter sido o autor dos tiros que
mataram as duas vítimas e, que a ar-
ma usada no crime era dele. Sobre a
motivação do crime e outras per-
guntas feitas pelo promotor de jus-
tiça e pelo magistrado, Carlos Eduar-
do Nunes não respondeu, preferin-
do usar o direito constitucional de
permanecer calado. O acusado vai
continuar preso no quartel da Polí-
cia Militar, no Calhau. �

Ação policial resulta
em 28 detenções
Os detidos fazem parte de uma organização
criminosa especializada em tráfico de drogas



ECONOMIA : Conab diz que preço de arroz deve cairna próxima semana
PÁGINA 7

Polícia aguarda depoimento 
de veterinário suspeito 
de matar empresário 
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APARTE       Transparentes         APARTE
SEX 11.09.2020

00H19 ................ 4.6M

07H13 ................ 1.8M

13H51 ................ 4.7M

19H28 ................ 1.8M

O Brasil atravessa uma fase ambiental de fazer chorar. O pantanal há 
mais de 40 dias em cha mas, enquanto a Amazônia vai ardendo diante 
do fogaréu de todo ano. 

“Mico” do mico 
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SETEMBRO
AMARELO

Fim do 
preconceito é 
fundamental
O fim do preconceito com 

doenças mentais, como 
ansiedade e depressão, é 
fundamental para a pre-

venção ao suicídio. 
PÁGINA 5

O médico veterinário, principal suspeito de ter assassinado o empresário, Eduardo Viegas, de 39 anos, deve se apresentar hoje, sexta-feira 
(11), na Superintendência de Homicídios e Proteção a Pessoa (SHPP), localizada na Beira-Mar, em São Luís. A informação da apresentação do 

suspeito à polícia foi dada pelo advogado do médico veterinário, que continua foragido. PÁGINA 9

ELEIÇÕES  2020
Neto Evangelista anuncia Luzimar 
Lopes como sua pré-candidata 
à vice-prefeita de São Luís

Luzimar falou um pouco 
sobre sua trajetória e afirmou 
que lutará por dias melhores 
para São Luís. “Iniciei meu tra-
balho em um clube de mães. 
Cuidávamos das crianças para 
as mães pudessem trabalhar. 

E, hoje, Neto, você terá a voz 
de uma mulher que faz política 
para todos. Essa luta não é mi-
nha, não é de Neto. Essa luta é 
nossa. Vamos buscar o melhor 
para nossa cidade”, concluiu. 
PÁGINA 3

Caixeiras do 
Divino  fazem 

vaquinha virtual
Como forma de preservar 

a tradição do toque e do can-
to caixeiras do divino espíri-

to santo de Pindaré-Mirim do 
Maranhão, caiexeiras  fazem 

campanha para gravar 
primeiro disco PÁGINA 12

Combate à 
gordofobia e 
cobranças

 por padrões 
estéticos 

PÁGINA 10

Clubes  maranhense 
de olho na 3ª vaga 
da Copa do Brasil

Uma das vagas está reservada ao campeão 
estadual e outra para o vice. No ano passado,  

uma terceira vaga foi destinada aos clubes pelo 
critério do ranking da CBF. PÁGINA 11

F U T E B O L

Prefeitura de São Luís inicia nova 
etapa da obra de urbanização FONTE DO BISPO

PÁGINA 6
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Ideia dos comandantes estaduais é compensar perdas dos estados com as mudanças
na tributação com a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional

Toff o li

Des con fi an ça

REFORMA TRIBUTÁRIA

Governadores defendem
fundo de desenvolvimento

G
o ver na do res de fen de ram 
on tem (10) a cri a ção de dois 
fun dos com re cur sos vin dos 
da União na re for ma tri bu- 

tá ria, que es tá em tra mi ta ção no Con- 
gres so Na ci o nal. A ideia é com pen sar 
per das dos es ta dos com as mu dan ças 
na tri bu ta ção e re du zir de si gual da des 
re gi o nais.

Em even to vir tu al, o go ver na dor da 
Bahia, Rui Cos ta, dis se que a con ti nui- 
da de da re du ção da po bre za, com 
atra ção de mais in ves ti men tos pa ra as 
re giões mais po bres, de pen de da cri a- 
ção do Fun do de De sen vol vi men to 
Re gi o nal. “Não su pe ra re mos es sa de- 
si gual da de re gi o nal se não ti ver mos 
mui to cla ro a ques tão da exis tên cia do 
fun do re gi o nal de de sen vol vi men to e 
que de fa to não vi re um fun do que a 
gen te sai ba que exis te, mas nun ca 
con si ga to cá-lo”, afir mou, na li ve “A 
re for ma tri bu tá ria e os es ta dos”, or ga- 
ni za da pe la Fe bra ban e a CNI.

O go ver na dor do Es pí ri to San to, 
Re na to Ca sa gran de, ar gu men tou que 
o fun do de de sen vol vi men to re gi o nal 
é ne ces sá rio pa ra aju dar os es ta dos a 
atrair in ves ti men tos. “Se a pro pos ta 
[de re for ma tri bu tá ria] le va to da a co- 
bran ça pa ra o des ti no, ti ro dos go ver- 
nos a ca pa ci da de de usar in cen ti vos. 
Nem to dos os es ta dos têm a ca pa ci da- 
de de atrair in ves ti men tos”, dis se.

Ca sa gran de acres cen tou que os es- 
ta dos pre ci sam de com pen sa ção por 
per das de ar re ca da ção, com a cri a ção 
do Fun do de Com pen sa ção das Ex- 
por ta ções. “Meu es ta do per de rá mais 
de R$ 1 bi lhão por ano se a gen te le var

Des cen tra li za ção

RUI COSTA, GOVERNADOR DA BAHIA, FOI UM DOS QUE FALARAM SOBRE  O ASSUNTO

to da a co bran ça do tri bu to pa ra o des- 
ti no. É pre ci so que ha ja uma com pen- 
sa ção”, dis se.

Pa ra o go ver na dor do Es pí ri to San- 
to, uma das pre mis sas da re for ma pre- 
ci sa ser que não ha ja per das de re cei- 
tas. “Eu não pos so apoi ar a re for ma 
tri bu tá ria que re ti re re cur sos do es ta- 
do que eu go ver no. A ou tra pre mis sa é 
que não au men te a car ga tri bu tá ria 
pa ra o ci da dão”, dis se.

O go ver na dor de Goiás, Ro nal do 
Cai a do, ques ti o nou se a cri a ção de 
um fun do de com pen sa ção não se 
tor na ria co mo a Lei Kan dir, que pre- 
viu a isen ção do Im pos to So bre Cir cu- 
la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços 
(ICMS) so bre al guns pro du tos des ti- 
na dos à ex por ta ção, com com pen sa- 
ção aos es ta dos pe la União. A fal ta de 
re gu la men ta ção da Lei Kan dir le vou a 
uma dis pu ta ju di ci al, que du rou 24 
anos. “Se rá que vai ser ou tro fun do Lei 
Kan dir? Qual é a ga ran tia que eu vou 

ter?”, ques ti o nou. Ape sar dos ar gu- 
men tos dos go ver na do res, o mi nis tro 
da Eco no mia, Pau lo Gue des, tem di to 
que a União não tem re cur sos pa ra 
cri ar os fun dos.

No even to, Rui Cos ta tam bém de- 
fen deu a des cen tra li za ção dos re cur- 
sos. “A tri bu ta ção no Bra sil é ab so lu ta- 
men te con cen tra da no en te fe de ral, 
que ar re ca da qua se 70% de to dos os 
tri bu tos. E ao lon go dos anos se trans-
fe riu tu do que faz de so ci al, de in fra- 
es tru tu ra pa ra os en tes fe de ra dos. Ire- 
mos des cen tra li za dos e dar au to no-
mia pa ra es ta dos e mu ni cí pi os?”, 
ques ti o nou. O go ver na dor da Bahia 
cri ti cou ain da a con cen tra ção da tri- 
bu ta ção atu al men te so bre o con su mo 
e não so bre a ren da, he ran ça e pa- 
trimô nio. “A car ga tri bu tá ria é re gres-
si va, é Ro bin Ho od ao con trá rio – ti ra- 
mos dos po bres pa ra dar os ri cos”, dis- 

SUPREMO

Fux citará combate à corrupção em posse 

LUIS FUX ASSUME PRESIDÊNCIA DO STF NO LUGAR DE DIAS TOFFOLI 

Ao as su mir a pre si dên cia do Su pre- 
mo Tri bu nal Fe de ral (STF), on tem
(10/9), o mi nis tro Luiz Fux ci tou te- 
mas que es ti pu lou co mo pri o ri da de
pa ra a ges tão, co mo o com ba te à cor- 
rup ção, ino va ção tec no ló gi ca, di rei- 
tos hu ma nos, meio am bi en te e re cu- 
pe ra ção econô mi ca no pós-pan de mia
do co ro na ví rus. Fux subs ti tui Di as
Tof fo li, que co man da va o STF des de
2018.

Um dos prin ci pais de fen so res da
Ope ra ção La va-Ja to na Cor te, o ma- 
gis tra do não pre ten dia, em prin cí pio,
fa zer uma de fe sa en fá ti ca da for ça-ta- 
re fa, que vem sen do al vo de crí ti cas,
in clu si ve por par te do pro cu ra dor-ge- 
ral da Re pú bli ca, Au gus to Aras. O tex- 
to fi nal do dis cur so pas sa va por ajus- 
tes até a noi te des sa quar ta-fei ra (9).

Em con ver sas re ser va das, no en- 
tan to, Fux con ti nua elo gi an do a La va-
Ja to e pon de ran do que a im por tân cia
da ope ra ção não de ve ser di mi nuí da
di an te de even tu ais equí vo cos em um
tra ba lho tão ex ten so.

Por cau sa da pan de mia da co vid-
19, a ce rimô nia de 1h30 foi res tri ta e
adap ta da com di vi só ri as de acrí li co e
ál co ol gel pa ra evi tar o con tá gio. A so- 
le ni da de foi acom pa nha da pre sen ci- 

al men te por ape nas 50 pes so as, um
quin to das 250 ca dei ras da sa la de ses- 
sões ple ná ri as. Ca be rá ao mi nis tro
Mar co Au ré lio Mel lo fa zer uma ho me- 
na gem ao no vo pre si den te.

Além dos mi nis tros do tri bu nal e
fa mi li a res, tam bém fo ram con vi da- 
dos pa ra a pos se o pre si den te Jair Bol- 
so na ro e os pre si den tes da Câ ma ra,
Ro dri go Maia (DEM-RJ), e do Se na do,
Da vi Al co lum bre (DEM-AP).

No dis cur so de des pe di da na pre si- 
dên cia do STF, nes sa quar ta, Tof fo li
dis se que hou ve for ta le ci men to da de- 
mo cra cia no país, ape sar das ame a ças
à ins ti tui ções, nos dois anos em que
pre si diu a Cor te. “Vi ve mos sob os es- 
pec tros da de sin for ma ção e das no tí- 
ci as frau du len tas, no ras tro das quais
vi e ram as ten ta ti vas de dis se mi nar
ódio, in to le rân cia e me do na so ci e da- 
de, e ata que a to das as ins ti tui ções.
Re cha ça mos os ata ques des fe ri dos”,
dis se Tof fo li.

Bol so na ro par ti ci pou da ce rimô nia
e fez ges tos de apro xi ma ção ao STF,
com quem tra vou vá ri os em ba tes ao
lon go dos úl ti mos me ses. O pre si den- 
te cha mou a Cor te de “ver da dei ro san- 

tuá rio” pa ra a Jus ti ça e dis se que Fux
po de rá con tar com seu apoio. Tof fo li
afir mou que a ida do pre si den te à ses- 
são foi uma “ho me na gem à Cor te e à
de mo cra cia”. Ne nhu ma pa la vra foi
di ta ali so bre a ope ra ção que atin giu o
fi lho do pre si den te do Su pe ri or Tri bu-
nal de Jus ti ça (STJ), Hum ber to Mar-
tins.

A che ga da de Fux ao Su pre mo é vis- 
ta ain da sob des con fi an ça pe lo Pla- 
nal to. De per fil mais dis cre to, o no vo
pre si den te faz um con tra pon to a Tof-
fo li, que man te ve bo as re la ções com o
go ver no Bol so na ro.

Fux já si na li zou, por exem plo, que,
em sua ges tão, tra ba lha rá pa ra afas tar
a Cor te da po lí ti ca. Em con ver sas re-
ser va das, dis se que op ta rá pe la for- 
ma li da de no tra to com os de mais Po- 
de res, o que in clui evi tar con ta tos via
What sApp e até mes mo jan ta res em
Bra sí lia.

De to do mo do, Fux afir mou a in ter- 
lo cu to res que de se ja ini ci ar a ges tão
com um bom re la ci o na men to com
Bol so na ro. Pa ra is so, ob ser vou que
gos ta ria que o pre si den te so li ci tas se
uma vi si ta for mal à Cor te.

ELEIÇÕES

PT lança plano de
reconstrução

De pois de o ex-pre si den te Luiz Iná cio Lu la da Sil va se
co lo car “à dis po si ção” pa ra en fren tar o go ver no Jair Bol- 
so na ro, o PT vai lan çar nos pró xi mos di as um “pro gra ma
de re cons tru ção na ci o nal”. Se gun do li de ran ças do par- 
ti do, os dois pas sos fa zem par te do mes mo mo vi men to
pa ra re co lo car o PT no pa pel de opo si ção na tu ral a Bol- 
so na ro.

A pró xi ma eta pa, afir mam li de ran ças pe tis tas, é apro- 
vei tar o ho rá rio de TV dos can di da tos do PT às elei ções
mu ni ci pais de no vem bro co mo es pa ço pa ra Lu la am pli- 
fi car su as crí ti cas ao go ver no fe de ral. Por or dem do ex-
pre si den te, o PT te rá um nú me ro re cor de de can di da tos
nas ci da des com se gun do tur no – 85 em um to tal de 95
mu ni cí pi os.

O pro gra ma ela bo ra do pe la Fun da ção Per seu Abra- 
mo sob a co or de na ção do ex-mi nis tro Aloi zio Mer ca- 
dan te, “di ver ge fron tal men te”, se gun do o PT, “dos ca mi- 
nhos tri lha dos pe lo go ver no Bol so na ro em te mas re la ci- 
o na dos à eco no mia e à de mo cra cia, além de su ge rir po- 
lí ti cas pú bli cas em áre as que vão de meio am bi en te,
saú de, edu ca ção e cul tu ra”. No tex to em que anun cia o
pro gra ma, o par ti do usa a ex pres são “opo si ção pro po si- 
ti va”.

Em bo ra te nha a as si na tu ra do PT, afir ma o par ti do, o
pro gra ma con tem pla su ges tões de ou tras si glas de opo- 
si ção, co mo PDT, PSOL, Re de, PSB e PC doB. O mo te do
pro gra ma, co lo ca do por Lu la em pro nun ci a men to no
dia 7, é “Va mos jun tos re cons truir o Bra sil”.

A pre si den te do PT, Glei si Hoff mann, afir mou que o
tex to se rá apre sen ta do pa ra de ba te com as de mais for- 
ças de opo si ção. “O pla no é a con tri bui ção que o PT vai
dar pa ra o de ba te da es quer da e opo si ção ao Bol so na ro
pa ra es sa re cons tru ção”, dis se ela.

Glei si ne gou que o ob je ti vo tan to do pro nun ci a men to
de Lu la quan to do pla no se ja elei to ral. “Não é um pro- 
gra ma de go ver no”, dis se ela. O ex-pre si den te já es tá
gra van do ví de os pa ra os can di da tos pe tis tas. Ele pre ten- 
de fa lar das ci da des, mas le van do o as sun to pa ra a es fe ra
fe de ral, lem bran do re a li za ções dos go ver nos pe tis tas e
fa zen do crí ti cas a Bol so na ro.

“Ele não vai se fur tar de fa zer crí ti cas, de nún ci as.
Quan do se co lo cou à dis po si ção do po vo bra si lei ro foi
tam bém pa ra is so”, afir mou Glei si.

CONGRESSO

Estupradores serão
“fichados” em cadastro 

CADASTRO DEVE CONTER INFORMAÇÕES SOBRE CONDENADOS 

O Se na do apro vou um pro je to de lei (PL) que cria um
Ca das tro Na ci o nal de Pes so as Con de na das por Cri me
de Es tu pro. Es se ca das tro sai rá de uma co o pe ra ção en- 
tre União, es ta dos e mu ni cí pi os. A for ma ta ção des sa co- 
o pe ra ção di rá a for ma de atu a li za ção e for ma ta ção das
in for ma ções. Os re cur sos pa ra o de sen vol vi men to e a
ma nu ten ção do ca das tro vi rão do Fun do Na ci o nal de
Se gu ran ça Pú bli ca (FNSP). A ma té ria se gue pa ra san ção
pre si den ci al.

De acor do com a pro pos ta, o ca das tro de ve rá con ter
obri ga to ri a men te as se guin tes in for ma ções so bre con- 
de na dos por es tu pro: ca rac te rís ti cas fí si cas, im pres sões
di gi tais, per fil ge né ti co (DNA), fo tos e en de re ço re si den- 
ci al. Em ca so de con de na do em li ber da de con di ci o nal, o
ca das tro de ve rá con ter tam bém os en de re ços re si den ci- 
ais dos úl ti mos três anos e as pro fis sões exer ci das nes se
pe río do.

“Só em 2018, fo ram re gis tra dos 66.041 es tu pros no
país – uma mé dia de 180 por dia. Os nú me ros do úl ti mo
Anuá rio Bra si lei ro de Se gu ran ça Pú bli ca re ve lam ou tro
da do es tar re ce dor, mais da me ta de das ví ti mas – 53,8% –
têm me nos de 13 anos”, dis se o re la tor do pro je to, se na- 
dor Edu ar do Bra ga (MDB-AM), em seu pa re cer.

Se gun do o re la tor, a pro pos ta vi sa não ape nas in ti mi- 
dar a atu a ção do es tu pra dor, mas ace le rar o pro ces so de
pri são e con de na ção de le. “Po de-se di zer, por tan to, que
a pro po si ção em exa me, a um só tem po, con tri bui rá pa- 
ra a re du ção do nú me ro de no vos ca sos e pa ra a pu ni ção
mais ágil de es tu pra do res con tu ma zes”.

São Luís, sexta-feira, 11 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/


oimparcial.com.br POLÍTICA Celio Sergio
E-mail: celiosergio@hotmail.com 3

o  pré-candidato a prefeito de São Luís, deputado estadual Neto Evangelista (DEM),
anunciou a assistente social Luzimar Lopes Corrêa como sua pré-candidata a vice.

ELEIÇÕES 2020

Neto anuncia Luzimar
Lopes como vice

F
or ma da em As sis tên cia So ci al, 
Lu zi mar Lo pes Cor rea tem 48 
anos. É mi li tan te, mãe sol tei ra 
de qua tro fi lhos, evan gé li ca, 

ne gra e mo ra do ra do bair ro Co ro a di- 
nho.“Foi uma es co lha fei ta com diá lo- 
go en tre to dos os par ti dos ali a dos que 
en ten de ram que pre ci sá va mos de um 
no me que re pre sen te a ci da de, que 
aju de a cons truir e a go ver nar São 
Luís. E pa ra o nos so pro je to ar ro ja do, 
com um pla no de go ver no pa ra exe- 
cu ção em qua tro anos de ges tão, o no- 
me pa ra com por a nos sa cha pa à Pre- 
fei tu ra de São Luís é a Lu zi mar, uma 
mu lher que tem for ma ção em As sis- 
tên cia So ci al, é evan gé li ca, mãe sol tei- 
ra e ne gra. Uma mu lher lu ta do ra da 
co mu ni da de do bair ro Co ro a di nho e 
que sa be mui to bem quais são as ne- 
ces si da des do nos so po vo”, afir mou 
Ne to Evan ge lis ta.

O se na dor We ver ton (PDT) dis se 
que o gru po tem a mai or mi li tân cia 
po lí ti ca e so ci al e fa rá a di fe ren ça no 
pe río do elei to ral. “Es tou bas tan te mo- 
ti va do e ca da dia que pas sa, te nho 
mais cer te za de que fi ze mos a es co lha 
cor re ta ao de ci dir mos apoi ar Ne to, 
um jo vem pre pa ra do, lí der na to e que 
sa be agre gar. Se rá a elei ção da nos sa 
vi da. A mi li tân cia mai or de São Luís 
es tá aqui e se rá nos so di fe ren ci al”, 
afir mou.

O pre si den te mu ni ci pal do PDT, ve- 
re a dor Rai mun do Pe nha, tam bém 
enal te ceu o po der da mi li tân cia do 
par ti do e dis se: “An dar e lu tar ao seu 
la do, Ne to, é um or gu lho pa ra qual- 
quer um e eu não te nho dú vi da de 
quem for anun ci a do co mo seu pré

O ANÚNCIO FOI FEITO  EM ENTREVISTA COLETIVA REALIZADA NA SEDE DO PDT 

-can di da to a vi ce não re pre sen ta ape- 
nas o PDT, mas  al go mai or, que é a ca- 
ra da ci da de de São Luís”, dis se.

Lu zi mar agra de ceu a in di ca ção e 
dis se que se tra ta va de um dia me mo- 
rá vel e his tó ri co. “Te nho a cer te za de 
que se re mos vi to ri o sos, pois Deus es- 
tá co nos co. Sou uma mu lher que vem 
da pe ri fe ria [o Co ro a di nho], sou mãe 
sol tei ra [de tri gê me os] e creio que re- 
pre sen to es sas pes so as. Eu sou aque la 
mu lher que não se dei xa ven cer. Di go 
que não foi fá cil, mas sem pre pen sei 
que pu dés se mos cons truir um lu gar 
me lhor”.

Lu zi mar fa lou um pou co so bre sua 
tra je tó ria e afir mou que lu ta rá por di- 

as me lho res pa ra São Luís. “Ini ci ei 
meu tra ba lho em um clu be de mães. 
Cui dá va mos das cri an ças pa ra as 
mães pu des sem tra ba lhar. E, ho je, 
Ne to, vo cê te rá a voz de uma mu lher 
que faz po lí ti ca pa ra to dos. Es sa lu ta 
não é mi nha, não é de Ne to. Es sa lu ta é 
nos sa. Va mos bus car o me lhor pa ra 
nos sa ci da de”, con cluiu.

Par ti ci pa ram do even to o pre si den- 
te do Di re tó rio Es ta du al do De mo cra-
tas, de pu ta do fe de ral Jus ce li no Fi lho; 
Ta deu Li ma, re pre sen tan do o de pu ta- 
do fe de ral Pe dro Lu cas (PTB), e Ké cio, 
re pre sen tan do o MDB, além da mi li-
tân cia pe de tis ta e di ver sas ou tras li de- 
ran ças.

JUSTIÇA

Mantida condenação de ex-prefeito de Raposa 
A 1ª Câ ma ra Cí vel do Tri bu nal de

Jus ti ça do Ma ra nhão (TJ MA) man te ve
sen ten ça do Juí zo da Va ra Úni ca do
Ter mo Ju di ciá rio de Ra po sa da Co- 
mar ca da Ilha de São Luís, que con de- 
nou o ex-pre fei to do mu ni cí pio,
Onacy Vi ei ra Car nei ro, por cri me de
im pro bi da de ad mi nis tra ti va. De acor- 
do com o pro ces so, o cri me foi co me- 
ti do du ran te a ges tão de 2005 a 2008.

A de ci são do ór gão co le gi a do do TJ- 
MA foi unâ ni me, man ten do a sen ten- 
ça de pri mei ra ins tân cia que jul gou
pro ce den tes os pe di dos for mu la dos
na ação ci vil pú bli ca por ato de im- 
pro bi da de ad mi nis tra ti va mo vi da pe- 
lo Mi nis té rio Pú bli co do Es ta do
(MP/MA).

As san ções da con de na ção são: res- 
sar ci men to do da no cau sa do ao erá- 
rio, no va lor de R$ 873.523,78, va lor a
ser cor ri gi do mo ne ta ri a men te; sus- 
pen são dos di rei tos po lí ti cos pe lo pra- 
zo de cin co anos; proi bi ção de con tra- 
tar com o Po der Pú bli co pe lo mes mo
pe río do; pa ga men to de mul ta ci vil no
va lor de dez re mu ne ra ções men sais
re ce bi das pe lo réu no pe río do em que
ocor re ram os fa tos, de vi da men te cor- 
ri gi da e, ao fi nal, re ver ti da pa ra os co- 
fres pú bli cos do mu ni cí pio de Ra po sa.

Os atos ti pi fi ca dos co mo de im pro- 
bi da de pe lo MP/MA, com fun da men- 
to em pa re cer pré vio e acór dão do Tri- 
bu nal de Con tas do Es ta do (TCE-MA),
apon tam que o en tão pre fei to en ca- 
mi nhou as leis or ça men tá ri as ao TCE-
MA fo ra do pra zo le gal; re a li zou re ma- 
ne ja men to de des pe sas em de sa cor do
com a nor ma con ti da no ar ti go 167,
VI, da Cons ti tui ção da Re pú bli ca; e
não re a li zou os de vi dos pro ces sos li ci- 
ta tó ri os/dis pen sa re fe ren tes a pro ces- 
sa men to de al gu mas des pe sas.

Em sua ape la ção, o ex-pre fei to ale- 
gou, ini ci al men te, que o agen te po lí ti- 
co não res pon de por im pro bi da de
(Lei nº 8.429/92), por quan to es ta ria
su jei to ao re gra men to es pe cí fi co con- 
ti do no De cre to-Lei n.º 201/67, que

dis põe so bre a res pon sa bi li da de dos
pre fei tos e ve re a do res, no que sus ten- 
tou a ina de qua ção da via elei ta.

Se guiu apon tan do a inép cia da ini- 
ci al, sob o ar gu men to de que o
MP/MA vei cu lou nar ra ti va fá ti ca ge- 
né ri ca, su per fi ci al e, em par te, inin te- 
li gí vel, sem que te nha in di vi du a li za do
as con du tas ím pro bas do réu, tam- 
pou co fei to as dis tin ções ne ces sá ri as
ao ado tar as ex pres sões “atos de im- 
pro bi da de ad mi nis tra ti va” e “ir re gu- 
la ri da des”.

Sus ten tou a au sên cia de pro vas da
prá ti ca dos atos de im pro bi da de ale- 
ga dos e da de mons tra ção de do lo ou
cul pa gra ve, bem co mo a fal ta de pro- 
vas acer ca do da no ao erá rio. Ar gu- 
men tou a au sên cia de ra zo a bi li da de e
pro por ci o na li da de na apli ca ção das
pe na li da des fi xa das na sen ten ça.

A Pro cu ra do ria Ge ral de Jus ti ça, em
pa re cer do pro cu ra dor de Jus ti ça Mar- 
co Antô nio Guer rei ro, opi nou por ne- 
gar pro vi men to ao re cur so.

VO TO
Ini ci al men te, o de sem bar ga dor

Kle ber Car va lho, re la tor da ape la ção,
re jei tou a te se da de fe sa, de que o
agen te po lí ti co ocu pan te do car go de
pre fei to não res pon de por im pro bi da- 
de ad mi nis tra ti va. Lem brou que en- 
ten di men to fir ma do pe lo Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral (STF) em jul ga men to
de re cur so ex tra or di ná rio de re la to ria
do mi nis tro Ale xan dre de Mo ra es, jul- 
ga do com re per cus são ge ral, de fi niu-
se a te se no sen ti do de que “(o) pro- 
ces so e jul ga men to de pre fei to por cri- 
me de res pon sa bi li da de (De cre to-lei
201/67) não im pe de sua res pon sa bi li- 
za ção por atos de im pro bi da de ad mi- 
nis tra ti va pre vis tos na Lei nº 8.429/92,
em vir tu de da au to no mia das ins tân- 
ci as”.

O re la tor tam bém re jei tou a te se de
inép cia da ini ci al, ex pli can do que a
lei tu ra de tre chos da pe ça já é bas tan- 
te, em com pa ra ção com a far ta do cu- 
men ta ção jun ta da, pa ra se che gar à

con clu são de que é apu ra da, con ten- 
do cla ra men te pe di do, cau sa de pe dir
e nar ra ti va ló gi ca dos fa tos que con fi- 
gu ram, em te se, os atos ím pro bos im- 
pu ta dos ao ape lan te, ra zão por que
não há que se fa lar em inép cia da ini- 
ci al. No mé ri to, o de sem bar ga dor Kle- 
ber Car va lho fri sou que es tão ca bal-
men te com pro va das as con du tas ím-
pro bas im pu ta das ao réu. Des ta cou
que o en ca mi nha men to, fo ra do pra-
zo es ti pu la do no ar ti go 20 da Ins tru- 
ção Nor ma ti va TCE-MA n.° 09/2005,
das leis or ça men tá ri as ao Tri bu nal de
Con tas (con du ta en qua dra da co mo
ato ím pro bo pre vis to no ar ti go 11, in- 
ci so II, da Lei nº 8.429/1992), é fa to de- 
vi da men te re co nhe ci do por tes te mu- 
nha ar ro la da pe lo pró prio de man da- 
do e evi den ci a do no Re la tó rio de In- 
for ma ção Téc ni ca – RIT con clu si vo nº
150/2008 do TCE-MA.

Tam bém apon tou a ocor rên cia de
re ma ne ja men to de des pe sas pú bli- 
cas, me di an te au to ri za ção con ti da em
de cre to mu ni ci pal e em me ra pre vi- 
são ge né ri ca con ti da na LOA, em
inob ser vân cia ao ar ti go 167, VI, da
Cons ti tui ção da Re pú bli ca, o qual
pre vê a ne ces si da de de pré via au to ri- 
za ção le gis la ti va es pe cí fi ca pa ra tal fi-
na li da de (ato ím pro bo pre vis to no ar-
ti go 11, in ci so I, da Lei nº 8.429/1992).

Por fim, o re la tor ci tou a au sên cia
de pro ces sos de dis pen sa de li ci ta ção
(ato ím pro bo pre vis to no ar ti go 10, in- 
ci so VI II, da Lei nº 8.429/1992), con- 
for me de mons tra do no Re la tó rio de
In for ma ção Téc ni ca con clu si vo nº
150/2008 do TCE-MA (pro ces so n.
3.175/2007), jun ta do aos au tos, o qual
apon ta 15 con tra tos pú bli cos ce le bra-
dos pe la Pre fei tu ra du ran te a ges tão
do ape lan te, no ano de 2006, nos
quais não fo ram ins tau ra dos os de vi- 
dos pro ce di men tos de dis pen sa de li-
ci ta ção pre vis tos na Lei nº 8.666/1993,
ao pas so que, nou tras cin co li ci ta ções,
hou ve ir re gu la ri da des pe la au sên cia
de do cu men tos obri ga tó ri os.
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Vi tó ria de Di no (1)

Vi tó ria de Di no (2)

Fis cais do Sarney

“Não exis te ca ne ta ço pa ra re sol ver o pro -
ble ma da eco no mia”.

A vez de las (1)

A vez de las (2)

“Mi co” do mi co
O Bra sil atra ves sa uma fa se am bi en tal de fa zer cho rar.

O pan ta nal há mais de 40 di as em cha mas, en quan to a
Amazô nia vai ar den do di an te do fo ga réu de to do ano.
Ca da ano mais de vas ta dor das flo res tas. Ago ra, mais do
que nun ca, o fo go es tá lam ben do o quin tal dos ín di os do
Xin gu e até das ma lo cas ar re di as, de pou co aces so. Se
não bas tas se a ima gem en fu ma ça da do Bra sil, que cor re
o mun do e pro vo ca in dig na ção pla ne tá ria de am bi en ta- 
lis tas, em pre sá ri os com pra do res dos pro du tos agro pe- 
cuá ri os e au to ri da des eu ro pei as, sur giu um ví deo fa ke
news po lê mi co, com par ti lha do por au to ri da des do go- 
ver no fe de ral.

No ví deo, com par ti lha do pe lo Mi nis tro do Meio Am- 
bi en te, Ri car do Sal les e o pre si den te do Con se lho da
Amazô nia, ge ne ral Ha mil ton Mou rão, vi ce-pre si den te
da Re pú bli ca, mos tra a Amazô nia sem fo go, com su as
flo res tas to das ver di nhas e den tro de las um mi co-leão-
dou ra do, es pé cie ra ra e en dê mi ca de pri ma ta, que an- 
dou bei ran do a ex tin ção anos atrás. Com o pom po so
no me ci en tí fi co de Le on to pithe cus ro sa lia, o mi co é tão
bra si lei ro quan to quem nas ce no Ma ra nhão. Sua ocor- 
rên cia, po rém, é ex clu si va da ma ta atlân ti ca, no es ta do
do Rio de Ja nei ro, e al guns exem pla res no Es pí ri to San to.

Mas o ví deo com par ti lha do co mo exem plo de pre ser- 
va ção da Amazô nia vi rou um “mi co” mun di al. Afi nal, a
pe ça foi pro du zi do por pe cu a ris tas. O ob je ti vo da di vul- 
ga ção é des men tir as re por ta gens que dão con ta dos in- 
cên di os na Amazô nia, com ima gens de um ani mal que
não exis te na re gião, cha ma da de pul mão do mun do. O
mi co-leão-dou ra do é sím bo lo da Ma ta Atlân ti ca. A pe ça
que vi rou um “mi co” foi fei ta por uma as so ci a ção de pe- 
cu a ris tas cu jo pre si den te é acu sa do de man ter tra ba lha- 
do ra em si tu a ção aná lo ga à es cra vi dão.

A men sa gem do mi co é mui to cla ra em sue ob je ti vo
ne ga ci o nis ta: “Vo cê es tá sen tin do chei ro de fu ma ça?
Cla ro que não, pois a Amazô nia não es tá quei man do no- 
va men te”. En quan to is so, o Bra sil re gis trou 8.373 in cên- 
di os na flo res ta amazô ni ca nos pri mei ros se te di as de
se tem bro, e 3,4 mi lhões de hec ta res re gião des truí dos
pe lo fo go des de ja nei ro, apon ta o Ins ti tu to Na ci o nal de
Pes qui sas Es pa ci ais (In pe). Ei ta Bra sil!…

Por ine xis tên cia de ir re gu la ri da des no pro ces so, a mi- 
nis tra do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça Lau ri ta Vaz ar qui- 
vou um inqué ri to aber to pe la Pro cu ra do ria-Ge ral da Re- 
pú bli ca (PGR) con tra o go ver na dor Flá vio Di no.

A in ves ti ga ção en vol via sus pei ta de su per fa tu ra men- 
to na com pra de com bus tí vel pa ra abas te cer he li cóp te- 
ros do go ver no, por par te da Se cre ta ria de Se gu ran ça.
“Não en con trei se quer o me nor in dí cio de su pos tas ile- 
ga li da des”, apon tou Lau ri ta Vaz no pa re cer.

Quan do o mi nis tro da Jus ti ça An dré Men don ça de ci- 
diu atu ar dar cin co di as de pra zo aos su per mer ca dos e
co o pe ra ti vas pa ra ex pli ca rem o au men to do ar roz, fei- 
jão, óleo e car ne, a pri mei ra lem bran ça que veio foi a dos
“fis cais do Sarney” em 1986, com o Pla no Cru za do I.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro so bre a al ta de pre ço de
ali men tos e da in fla ção, ne gan do a in ter fe rir na eco no- 
mia.

 
O mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral Ri car- 

do Lewan dows ki man dou apli car já nas elei- 
ções des te ano a re gra pa ra dis tri bui ção pro- 
por ci o nal de re cur sos dos fun dos elei to rais e do

tem po de pro pa gan da na TV e rá dio pa ra can di da tos ne- 
gros.

 
Ele re ba teu a co lo ca ção so bre a va li da de da me- 

di da já em 2020. “A de ci são não tra ta de al te ra- 
ção sig ni fi ca ti va nas re gras elei to rais e, por is- 
so, po de ri am ser apli ca das já nas elei ções des- 

te ano. O in cen ti vo aos ne gros não al te ra as ‘re gras
do jo go’ em vi gor”, es cre veu ele.

 
O pro fes sor de his tó ria e pes qui sa dor de Hip

Hop Hertz Di as foi in di ca do on tem can di da to
do PS TU a pre fei to de São Luís, em con ven ção
vir tu al. Ele foi can di da to a vi ce-pre si den te de

Ve ra Lú cia em 2018. O vi ce, tam bém do PS TU, é
Jayro Mes qui ta, tra ba lha dor por tuá rio.

O can di da to do DEM à pre fei tu ra de São Luís, Ne to
Evan ge lis ta te rá co mo vi ce a mi li tan te so ci al Lu zi mar
Lo pes, a Nê ga do Co ro a di nho. Ela é in di ca da pe lo PDT e
atua nas co mu ni da des pe ri fé ri cas de São Luís, prin ci- 
pal men te na re gião do Co ro a di nho.

Ou tro can di da to que pre fe riu mu lher co mo vi ce foi o
“ver de” Adri a no Sarney, que in di cou a fi si o te ra peu ta Val
Nas ci men to à sua cha pa. Os can di da tos sa bem do ta ma- 
nho do elei to ra do de saia em São Luís e no Ma ra nhão,
on de elas são mai o ria tam bém na ur na.

São Luís, sexta-feira, 11 de setembro de 2020
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Si nais de aler ta

On de bus car aju da

Setembro Amarelo

Fim do preconceito
é fundamental

O
fim do pre con cei to com do en ças men tais, co- 
mo an si e da de e de pres são, é fun da men tal pa- 
ra a pre ven ção ao sui cí dio. A afir ma ção é da
co or de na do ra-ge ral de Saú de Men tal do Mi- 

nis té rio da Saú de, Dil ma Al ves Te o do ro, e tam bém um
dos aler tas da cam pa nha Se tem bro Ama re lo, que acon- 
te ce es te mês pa ra cons ci en ti za ção e pre ven ção ao sui- 
cí dio.

“O pre con cei to faz as pes so as não bus ca rem aju da.
Mui tas ve zes elas es con dem a do en ça por que o ami go
ou fa mi li ar vai in ter pre tá-las co mo uma pes soa que é
fra ca, que de ve ria re a gir, quan do, na ver da de, ela es tá
ado e ci da”, dis se, em en tre vis ta à Agên cia Bra sil.

Se gun do Dil ma, ao di mi nuir o pre con cei to com es sas
do en ças e o ta bu so bre o as sun to, pes so as que es tão pas- 
san do por al gum so fri men to se sen ti rão mais à von ta de
pa ra pro cu rar aju da pro fis si o nal e ter um di ag nós ti co
ade qua do, pre ve nin do pos sí veis ten ta ti vas de sui cí dio.
Se ja por ra zões re li gi o sas, mo rais ou cul tu rais, ain da há
me do e ver go nha em fa lar aber ta men te so bre o te ma,
que é um pro ble ma de saú de pú bli ca.

Por is so, des de 2014, a As so ci a ção Bra si lei ra de Psi- 
qui a tria (ABP), em par ce ria com o Con se lho Fe de ral de
Me di ci na (CFM), or ga ni za a cam pa nha Se tem bro Ama- 
re lo, que mar ca tam bém o Dia Mun di al de Pre ven ção ao
Sui cí dio, lem bra do ho je (10/9). Cer ca de 12 mil sui cí di os
são re gis tra dos no Bra sil to dos os anos e mais de 1 mi- 
lhão no mun do. De acor do com a ABP, cer ca de 96,8%
dos ca sos es ta vam re la ci o na dos a trans tor nos men tais.
Em pri mei ro lu gar es tá a de pres são, se gui da do trans tor- 
no bi po lar e abu so de subs tân ci as.

A di re to ra do Ins ti tuo Bia Do te, Lu ci nau ra Dió ge nes,
de For ta le za (CE), sen tiu na pe le es se pre con cei to com a
mor te de sua fi lha Be a triz, por sui cí dio, em 2008. “Há
res pos tas que o sui cí dio não traz. Foi mui to im pac tan te
e mais im pac tan te foi o que veio pós-sui cí dio. De pois,
veio a ques tão do jul ga men to, os pre con cei tos, das pes- 
so as tra ta rem o sui cí dio co mo fal ta de Deus, e a fa mí lia
co me çar a se cul par. E nes se pro ces so to do, per ce be mos
que ou tras pes so as no nos so en tor no ti nham pas sa do
por si tu a ção de sui cí dio e nin guém sa bia por que elas si- 
len ci a vam”, dis se.

Após a cri a ção do ins ti tu to, Lu ci nau ra con cluiu a gra- 
du a ção em psi co lo gia e, com a equi pe do Bia Do te, de- 
sen vol ve pro je tos com di ver sos pú bli cos, to dos gra tui- 
tos, co mo aten di men to psi co te rá pi co, pa les tras em es- 
co las, es cu ta es pe ci a li za da, in ter ven ções ur ba nas e
apoio e ori en ta ção pa ra fa mí li as en lu ta das e de pes so as
que fi ze ram ten ta ti va de sui cí dio. O ob je ti vo é sem pre
apon tar os fa to res de ris co do sui cí dio, de pro te ção à
saú de men tal e sen si bi li zar as pes so as pa ra mi ni mi zar
os es tig mas so bre es ses te mas, de for ma ade qua da e res- 
pei to sa.

“Quan do vo cê tem um pro ble ma e não fa la é co mo se
ele não exis tis se. En tão, tra zer luz a es se pro ble ma po de
te mos trar co mo é que ele po de ser mi ni mi za do. O ho- 
mem, por na tu re za, não é sui ci da, o nor mal dos ser hu- 

ma no é que ele se pro te ja. O que faz ele ter a ide a ção sui- 
ci da é exa ta men te por es tar em uma si tu a ção em que o
so fri men to trans bor da e ele não en con tra re cur sos pa ra
sair des sa si tu a ção. E, às ve zes, com o ou tro, com aju da
es pe ci a li za da, ele con se gue en con trar es ses re cur sos”,
ex pli cou Lu ci nau ra.

O Ins ti tu to Bia Do te foi cri a do em 2013 co mo uma
for ma de res sig ni fi car a mor te de Be a triz e, se gun do Lu- 
ci nau ra, pa ra aju dar ou tras pes so as e ou tras fa mí li as
com pre ven ção e pos ven ção ao sui cí dio e na aten ção à
saú de men tal. “A par tir do que ti nha acon te ci do, po de- 
ría mos dar uma res pos ta à so ci e da de e mu dar al gu ma
coi sa. Não tem porquê si len ci ar a mor te de Bia, por que
pa ra si len ci ar a mor te te ria que si len ci ar a vi da, e foi
uma vi da mui to boa, uma vi da que me re cia ser lem bra- 
da.”

A co or de na do ra do Mi nis té rio da Saú de ex pli ca que o
sui cí dio po de ser pre ve ni do e que há si nais que a fa mí li- 
as, os ami gos e pro fes so res po dem per ce ber, co mo o iso- 
la men to, de sin te res se pe las ati vi da des que gos ta va, ir ri- 
ta bi li da de, fal ta de au to cui da do, mú si cas e pu bli ca ções
mais tris tes nas re des so ci ais e dis cur sos que “a vi da es tá
mais di fí cil”. “São si nais que de vem ser ob ser va dos pe la
fa mí lia, por que es se mo men to é de in ter vir, de che gar
per to e con ver sar so bre o as sun to, ori en tar pa ra que a
pes soa bus que uma aju da e se ofe re cer pa ra acom pa- 
nhar”, dis se Dil ma.

Pa ra Lu ci nau ra, es se ti po de in for ma ção é es sen ci al
pa ra pre ven ção e acres cen ta que a aber tu ra ao diá lo go
de ve ser fei ta sem jul ga men tos. “A par tir da mor te de Bia
é que ti ve mos con ta to com o fenô me no sui cí dio. Não
era um te ma pró xi mo, não era pre vis to es sa ques tão de
dar si nais, não sa bía mos que exis ti am es ses si nais. E,
ho je, não per ce bo que Bia ti ves se da do si nais tão evi- 
den tes. Se eu ti ves se es sa in for ma ção na épo ca, tal vez ti- 
ves se per ce bi do”, des ta cou.

Dil ma ex pli ca que o fa tor de mai or ris co pa ra o sui cí- 
dio é um trans tor no men tal, mas que há agra van tes. Se- 
gun do ela, os da dos so bre mor tes por sui cí dio vem se
man ten do es tá veis ao lon go dos úl ti mos anos, com mai- 
or in ci dên cia na po pu la ção jo vem, de 15 a 29 anos, e nos
ido sos.

No ca so dos jo vens, ela ex pli ca que o ris co po de ser
po ten ci a li za do pe lo uso de ál co ol e dro gas, e nos mais
ido sos por ques tões co mo per das de fa mi li a res, do en ças
crô ni cas e mai or res pon sa bi li da de no pro vi men to da fa- 
mí lia. O es tres se cau sa do pe la pan de mia de co vid-19
tam bém po de ser fa tor de ris co pa ra pes so as que já têm
al gum trans tor no ou fun ci o nar co mo ga ti lho pa ra o apa- 
re ci men to.

“Se con si de rar o mo men to que es ta mos vi ven do, não
só a saú de pú bli ca, mas ques tões econô mi cas e so ci ais
tam bém tem um pe so sig ni fi ca ti vo. Os da dos mos tram
que paí ses em si tu a ções de cri se gra ve, de ca la mi da de,

tem um ris co au men ta do de ten ta ti vas de sui cí dio”, dis- 
se.

Por is so, du ran te es se pe río do, o Ins ti tu to Bia Do te
abriu um ca nal de plan tão psi co ló gi co. A di re to ra Lu ci- 
nau ra con ta que a equi pe fez di ver sos aten di men tos de
ur gên cia de pes so as em si tu a ção de cri se, de an si e da de,
de pres são e pâ ni co, in clu si ve al gu mas com ide a ção sui- 
ci da.

Atu al men te, o ca nal es tá fun ci o nan do de ter ça a
quin ta-fei ra, por li ga ção ou What sApp, no nú me ro (85)
99842-0403.

O Mi nis té rio da Saú de tam bém en ten de o sui cí dio co- 
mo uma emer gên cia mé di ca, que pre ci sa de uma in ter- 
ven ção ime di a ta. Por is so, a ori en ta ção é que se bus que
o ser vi ço de ur gên cia e emer gên cia pa ra um pri mei ro
aten di men to e en ca mi nha men to pa ra pro fis si o nal es- 
pe ci a li za do. Há, in clu si ve, in ci a ti vas em al guns es ta dos
on de o Ser vi ço de Aten di men to Mó vel de Ur gên cia – 192
(Sa mu) pos sui equi pes de saú de men tal, co mo no Dis- 
tri to Fe de ral.

A re de pú bli ca pos sui ain da os Cen tro de Aten ção Psi- 
cos so ci al (Caps) e ser vi ços de am bu la tó rio, em uni da des
bá si cas de saú de, que fun ci o nam com equi pes mul ti dis- 
ci pli na res pa ra aten der a po pu la ção.

Na in ter net, é pos sí vel lo ca li zar em si tes es pe ci a li za- 
dos com in for ma ções so bre pre ven ção ao sui cí dio. Além
do si te da cam pa nha Se tem bro Ama re lo, o Mi nis té rio da
Saú de tam bém pos sui car ti lhas e ori en ta ções so bre os
si nais de aler ta e co mo bus car aju da.

O Cen tro de Va lo ri za ção da Vi da (CVV) tam bém re a li- 
za apoio emo ci o nal e de pre ven ção do sui cí dio, e aten de
to das as pes so as que que rem e pre ci sam con ver sar, sob
to tal si gi lo, por te le fo ne, chat e-mail, 24 ho ras por dia,
to dos os di as da se ma na. A li ga ção pa ra o CVV, por meio
do nú me ro 188, é gra tui ta a par tir de qual quer te le fo ne
fi xo ou ce lu lar.

O Ins ti tu to Vi ta Ale re de Pre ven ção e Pos ven ção do
Sui cí dio, com apoio do Go o gle, lan çou es te ano o Ma pa
da Saú de Men tal que traz um guia de aju da e lis ta os ser- 
vi ços pú bli cos dis po ní veis em to do ter ri tó rio na ci o nal,
além de ser vi ços de aco lhi men to e aten di men to gra tui- 
tos ou vo lun tá ri os re a li za dos por or ga ni za ções não-go- 
ver na men tais, ins ti tui ções fi lan tró pi cas, clí ni cas es co la,
en tre ou tros.

Pa ra Lu ci nau ra Dió ge nes, a ques tão do sui cí dio pre ci- 
sa ser tra ta da de for ma mais am pla por ou tros se to res da
so ci e da de e ou tras ci ên ci as além da saú de, co mo so ci- 
ais, econô mi cas e te o ló gi cas. “Pre ci sa mos mu dar o olhar
so bre es sa ques tão pa ra que pos sa re ver be rar em uma
mu dan ça de pa ra dig mas. Ca da pes soa pre ci sa as su mir
es se pa pel de agen te de trans for ma ção, por que não é
um pa pel só da ci ên cia, só das pes so as que tra ba lham
com a saú de men tal, é um pa pel da so ci e da de”, dis se.

São Luís, sexta-feira, 11 de setembro de 2020
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Comunicação da UFMA: 50 anos

Se gue até o dia 2 de ou tu bro, a cam pa nha
de do a ção de san gue do Pro je to DO AR, pro-
mo vi da pe lo De par ta men to de Co mu ni ca-
ção So ci al da UF MA. A fi na li da de é in cen ti- 
var a do a ção de san gue aos pa ci en tes dos
hos pi tais pú bli cos de São Luís, por meio do
Cen tro de He ma to lo gia e He mo te ra pia do
Ma ra nhão — He mo mar. A ação, ini ci a da on-
tem, mar ca as co me mo ra ções dos 50 anos
do cur so de Co mu ni ca ção da UF MA.

Netflix na liderança

De acor do com da dos di vul ga dos em
agos to pe la Berns tein Re se ar ch, em pre sa de
pes qui sa dos Es ta dos Uni dos, a Net flix ba- 
teu, pe la pri mei ra vez, o nú me ro de as si nan-
tes da TV Pa ga no Bra sil. Se gun do a Berns-
tein, que faz apu ra ções di ri gi das a in ves ti do- 
res em Bol sa de Va lo res, o ser vi ço de stre a- 
ming já ul tra pas sou a mar ca dos 17 mi lhões
de as si nan tes no Bra sil. O país fi ca atrás ape- 
nas dos Es ta dos Uni dos.

O di re tor te sou rei ro da OAB/MA
fez a en tre ga de 3 sa las de vi de o con -
fe rên cia pa ra a ad vo ca cia que atua
nas sub se ções de Ba ca bal, Ti mon e
San ta Inês. As no vas es tru tu ras fa -
zem par te de uma sé rie de in ves ti -
men tos que a Sec ci o nal Ma ra nhen se
vem fa zen do pa ra opor tu ni zar aos
pro fis si o nais a es tru tu ra ne ces sá ria
pa ra o exer cí cio de seu tra ba lho de
for ma se gu ra. Os no vos es pa ços fo -
ram en tre gues com mó veis, equi pa -
men tos tec no ló gi cos e aces so à In -
ter net. Na fo to, o di re tor te sou rei ro
da OAB/MA, Kaio Sa rai va, faz a en -
tre ga da sa la de vi de o con fe rên cia
pa ra a pre si den te da Sub se ção de Ba -
ca bal, An dreia Fur ta do.

Cha ma-se “Sim ples
As sim”, o no vo pro gra -
ma de An gé li ca, que
es treia na Glo bo em 10
de ou tu bro. Em seu no -
vo pro gra ma, que tem
di re ção-ge ral de Ge ni -
nho Si mo net ti, a apre -
sen ta do ra nos con vi da
a re fle tir so bre te mas
uni ver sais, di vi din do e
con tan do bo as his tó ri -
as de pes so as anô ni -
mas e fa mo sas, sem -
pre atra vés de um
olhar em pá ti co, bem-
hu mo ra do e sem jul ga -
men tos.

Mú si ca e so li da ri e da de
in cre men tam a re cei ta
da Rio Sun set Li ve,
even to con fir ma do pa -
ra es te do min go, 13, às
17h, com trans mis são
pe lo ca nal ofi ci al da
du pla ser ta ne ja Fer -
nan do e Fran co no
YouTube. Even to so li -
dá rio se rá co man da do
pe la du pla Fer nan do e
Fran co, com a pre sen -
ça de Mi sa el Cost ta,
Thaís Mo re no, Ki ka
Bit ten court e a ban da
Swit ch 14; o con vi da do
es pe ci al se rá o can tor
Mi cha el Wesley

Clube Spazio Mateus

Se vo cê gos ta de no vi da des e des con tos, é
bom se pre pa rar pa ra uma no tí cia in crí vel: o
Spa zio Ma teus lan ça o Clu be Spa zio, com vá ri as
van ta gens em cur sos, har mo ni za ções, even tos
ex clu si vos e lan ça men tos dos pro du tos do em- 
pó rio. Pa ra fa zer par te, bas ta aces sar o si te
www.spa zi o ma teus.com.br e fa zer a ins cri ção,
de for ma rá pi da e gra tui ta. No Ma teus App tam- 
bém é pos sí vel acom pa nhar to das as no vi da des
do Clu be Spa zio. Bas ta fa zer o ca das tro no apli- 
ca ti vo pa ra ter aces so au to má ti co às pro mo ções
fei tas ex clu si va men te pa ra cli en tes do Clu be.

Réveillon 2021 no Rio

A ideia da Ri o tur pa ra o Ré veil lon 2021 da Ci- 
da de Ma ra vi lho sa é que os prin ci pais pon tos tu- 
rís ti cos do Rio de Ja nei ro te nham atra ções mu si- 
cais, de gran des ar tis tas da ce na na ci o nal e in- 
ter na ci o nal, e acen di men to de lu zes a la ser de
efei tos vi su ais. 

Por tan to, o even to da vi ra da de 2020 pa ra
2021 não te rá pre sen ça de pú bli co, co mo tra di-
ci o nal men te acon te ce, e se rá trans mi ti do ao vi- 
vo pe la in ter net no ca nal ofi ci al da Em pre sa de
Tu ris mo no Mu ni cí pio no Youtube, com in tér- 
pre tes de li bras em to das as apre sen ta ções. 

Feira de Artesanato

Va lo ri zan do a pro du ção dos pe que nos ne gó- 
ci os e fa vo re cen do a eco no mia cri a ti va, o Sesc
Ma ra nhão (Sis te ma Fe co mér cio) es tá se le ci o- 
nan do ar te sãos in te res sa dos em par ti ci par da I
Fei ra de Ar te sa na to e Em pre en de do ris mo On-li- 
ne. 

A con vo ca tó ria con tem pla a se le ção de 30
(trin ta) ar te sãos in di vi du ais, com su as res pec ti- 
vas pro du ções, pa ra a di vul ga ção de tra ba lhos
em am bi en te vir tu al. 

As ins cri ções se rão re a li za das ex clu si va men- 
te pe lo link abre.ai/fei ra de ar te sa na to sesc

Pra curtir

O Mi nis té rio Pú bli co
do Ma ra nhão con vi da
jor na lis tas pa ra en -
tre vis ta co le ti va so bre
inqué ri to do du plo
ho mi cí dio dos pais do
de pu ta do fe de ral Cle -
ber Ver de. 

Se rá nes ta sex ta-fei -
ra, 11, às 9h,  no Au di -
tó rio da Se de das
Pro mo to ri as da Ca pi -
tal (Ca lhau)

Após a con clu são das
in ves ti ga ções do du -
plo ho mi cí dio de Gra -
ça Cor dei ro Men des e
Je suí no Ver de, pais do
de pu ta do fe de ral Cle -
ber Ver de, o MP MA
ofe re ce rá a de nún cia
dos en vol vi dos no cri -
me.

O car na va les co Mil -
ton Cu nha (@mil ton -
cu nha o fi ci al) re ce be
o do cu men ta ris ta
Val mir Mo ra tel li
(@vmo ra tel li) em li ve
nes te do min go, 13, a
par tir das 20h30, no
Ins ta gram.

O ba te-pa po é so bre o
lon ga-me tra gem di -
ri gi do pe lo con vi da do
“30 Di as – Um Car na -
val en tre a ale gria e a
de si lu são” (te a ser),
que des cor ti na a cri se
po lí ti ca, ide o ló gi ca e
fi nan cei ra por qual as
Es co las de Sam ba
atra ves sam no Rio de
Ja nei ro.

Na úl ti ma quar ta-fei -
ra, 9, a GOL Li nhas
Aé re as, anun ci ou a
ope ra ção de 1.554 vo -
os e 224 mil cli en tes
trans por ta dos en tre
os di as 3 a 8 de se -
tem bro, de vi do ao fe -
ri a do da In de pen dên -
cia do Bra sil no úl ti -
mo dia 7.

São Luís, sexta-feira, 11 de setembro de 2020
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Empresário, dono de uma pizzaria, Eduardo Viegas, de 39 anos, foi morto a tiros por um
médico veterinário de uma clínica do bairro Monte Castelo, em São Luís

CRIME MONTE CASTELO

Polícia Civil espera
depoimento de suspeito

O
mé di co ve te ri ná rio, prin ci- 
pal sus pei to de ter as sas si- 
na do o em pre sá rio, Edu ar- 
do Vi e gas, de 39 anos, de ve 

se apre sen tar ho je, sex ta-fei ra (11), na 
Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os e 
Pro te ção a Pes soa (SHPP), lo ca li za da 
na Bei ra-Mar, em São Luís.

A in for ma ção da apre sen ta ção do 
sus pei to à po lí cia foi da da pe lo ad vo- 
ga do do mé di co ve te ri ná rio, que até 
en tão con ti nua fo ra gi do. O sus pei to 
en ca mi nhou o ad vo ga do até a SHPP 
na ma nhã de on tem, quin ta-fei ra (10), 
pa ra pe gar os da dos que fo ram apu ra- 
dos até ago ra pe la Po lí cia Ci vil.

De acor do com o su pe rin ten den te 
da SHPP, Lú cio Reis, e se gun do os de- 
poi men tos ou vi dos por pes so as que 
tes te mu nha ram o cri me, o mé di co ve- 
te ri ná rio já es ta va há cin co anos co mo 
co la bo ra dor da em pre sa. Ele não tem 
pas sa gem pe la po lí cia e sem pre te ve 
um bom re la ci o na men to com os fun- 
ci o ná ri os e cli en tes da cli ni ca on de 
tra ba lha va. “Os de poi men tos apon- 
tam que a ar ma usa da no cri me era 
de le, ape sar dos fun ci o ná ri os e pro- 
pri e tá ri os di ze rem que nun ca vi ram 
ele com es sa ar ma de fo go, e por is so 
po de ser que se ja uma ar ma clan des- 
ti na”, dis se o de le ga do Lú cio Reis.

O de le ga do afir mou tam bém que 
to da ce na do cri me foi gra va da por câ- 
me ras de se gu ran ça. O pro pri e tá rio 
da cli ni ca foi ou vi do e tem co la bo ra do 
com a in ves ti ga ção. Ou tras pes so as 
tam bém vão ser ou vi das.

Clí ni ca emi te no ta
“A Pron to clí ni ca Ve te ri ná ria vem a 

pú bli co es cla re cer os fa tos ocor ri dos 
em su as de pen dên ci as, na da ta de 
09/09/2020, que

En ten da o ca so

EDUARDO VIEGAS FOI MORTO COM VÁRIOS TIROS NA NOITE DA ÚLTIMA QUARTA-FEIRA

vi ti mou o Sr. Edu ar do Vi e gas. O fa to 
ocor reu por vol ta de 19:40 e te ve co mo 
au tor o mé di co ve te ri ná rio Da ni el Lei- 
te, pres ta dor de ser vi ços da em pre sa. 
As po lí ci as ci vil e mi li tar fo ram aci o- 
na das e com pa re ce ram ao lo cal. Os 
pro pri e tá ri os não es ta vam na clí ni ca 
no mo men to do cri me, mas se des lo ca- 
ram pa ra pres ta ção de to das as in for- 
ma ções, ten do si do dis po ni bi li za das 
as ima gens do cir cui to de câ me ras, que 
es tão em po der da Po lí cia Ci vil, bem 
co mo os fun ci o ná ri os pre sen tes do mo- 
men to da ocor rên cia com pa re ci do à 
de le ga cia pa ra pres ta ção de es cla re ci- 
men tos. Nes te mo men to, a Em pre sa, 
em no me de seus pro pri e tá ri os e fun ci- 
o ná ri os, pres ta con do lên ci as e so li da- 
ri e da de à fa mí lia da vi ti ma dis po ni bi- 
li zan do-se, des de ja, a pres tar to do o 
aten di men to ne ces sá rio nes se mo men- 
to de lu to.”

Na noi te da úl ti ma quar ta-fei ra (9), 
um do no de uma piz za ria, iden ti fi ca- 

do co mo Edu ar do Vi e gas, de 39 anos, 
foi mor to a ti ros por um mé di co ve te- 
ri ná rio em clí ni ca no Mon te Cas te lo.

Os de poi men tos 

apon tam que a ar ma 

usa da no cri me era de le, 

ape sar dos fun ci o ná ri os 

e pro pri e tá ri os di ze rem 

que nun ca vi ram ele 

com es sa ar ma de fo go, e 

por is so po de ser que se ja 

uma ar ma clan des ti na

SAU LO DU AI LI BE

Ido so es tu pra dor

VIANA

Pai é preso suspeito
de estuprar a filha

A DENÚNCIA DO ABUSO  FOI FEITA PELO CONSELHO TUTELAR

Em Vi a na, a Po lí cia Ci vil, por meio da 6ª De le ga cia Re- 
gi o nal da ci da de, deu cum pri men to a man da do de pri- 
são tem po rá ria em des fa vor de um pai, que é sus pei to
de es tu pro da pró pria fi lha.

A in ves ti ga ção se ini ci ou após in for ma ções apre sen- 
ta das pe lo Con se lho Tu te lar des se mu ni cí pio e, após co- 
le ta dos os ele men tos de in for ma ção in di ca ti vos do cri- 
me e da au to ria do abu so se xu al, o de le ga do de po lí cia
re pre sen tou pe la pri são do sus pei to, que foi cum pri da,
no mu ni cí pio de Vi a na.

Após as me di das em se de de De le ga cia de Po lí cia, o
sus pei to 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.

O Plan tão da 13ª De le ga cia Re gi o nal de Pre si den te
Du tra, deu cum pri men to a man da do de pri são tem po- 
rá ria de um ido so que sus pei to de ter es tu pra do uma cri- 
an ça de 7 anos, na ci da de Tun tum.

A mãe da cri an ça le vou o ca so ao co nhe ci men to da
Po lí cia Ci vil de Pre si den te Du tra, na ma nhã do úl ti mo
sá ba do (5), quan do ime di a ta men te se ini ci a ram os atos
de in ves ti ga ção, que cul mi na ram na iden ti fi ca ção da
au to ria, no mes mo dia. O de le ga do Plan to nis ta re pre- 
sen tou pe la pri são do sus pei to, cu jo man da do foi ex pe- 
di do e cum pri do.

O sus pei to, que foi apon ta do co mo ten do abu sa do se- 
xu al men te da cri an ça em dois epi só di os dis tin tos, foi lo- 
ca li za do e cap tu ra do, e es tá à dis po si ção da Jus ti ça na
Uni da de Pri si o nal de Pre si den te Du tra.

Ope ra ção Fra ter ni da de

TIMBIRAS

Viatura da Polícia Civil capota

Uma vi a tu ra da Po lí cia Ci vil ca po tou na
MA-026, pró xi mo a Tim bi ras, in te ri or do
Ma ra nhão. 

De acor do com in for ma ções, qua tro po- 
li ci ais es ta vam na vi a tu ra no mo men to do
aci den te.

Se gun do a as ses so ria da Po lí cia Ci vil, os
po li ci ais par ti ci pa ram da Ope ra ção Fra ter- 
ni da de e vol ta vam pa ra Co dó quan do
acon te ceu o aci den te. 

A po lí cia ain da afir mou que ne nhum
dos ocu pan tes do car ro ti ve ram fe ri men tos
gra ves e es tão bem. Os po li ci ais es ta ri am
par ti ci pan do de uma ope ra ção, de no mi na- 

da Fra ter ni da de.

A ope ra ção Fra ter ni da de, de fla gra da na
ma dru ga da de on tem, quin ta-fei ra (10), te-
ve o ob je ti vo de cum prir man da dos de pri- 
são e bus ca do mi ci li ar em des fa vor de sus- 
pei tos em en vol vi men to com o trá fi co de
dro gas na ci da de.

Se gun do a Po lí cia Ci vil, fo ram efe tu a dos
22 man da dos de pri são, além de 6 au tu a- 
ções em fla gran te pe los cri mes de trá fi co
de dro gas, pos se ile gal de ar ma de fo go e
uso de do cu men to fal so.

COROATÁ

Operação prende três irmãos

A POLÍCIA EFETUOU MAIS DE  20 MANDADOS DE PRISÃO, ALÉM DE 6 AUTUAÇÕES EM FLAGRANTE

Três ir mãos es tão en tre sus pei tos pre- 
sos em uma gran de ope ra ção da Po lí cia
Ci vil em Co ro a tá e re gião. A ope ra ção Fra- 
ter ni da de, de fla gra da na ma dru ga da de
on tem, quin ta-fei ra (10), te ve o ob je ti vo
de cum prir man da dos de pri são e bus ca
do mi ci li ar em des fa vor de sus pei tos em
en vol vi men to com o trá fi co de dro gas na
ci da de.

Ain da se gun do in for ma ções di vul ga- 
das pe la Po lí cia Ci vil, fo ram efe tu a dos ou- 
tros 22 man da dos de pri são, além de 6 au- 
tu a ções em fla gran te pe los cri mes de trá- 
fi co de dro gas, pos se ile gal de ar ma de fo- 
go e uso de do cu men to fal so.

As in ves ti ga ções da De le ga cia de Po lí- 
cia Ci vil da co mar ca de Co ro a tá, em con- 
jun to com a Se narc, vi sa ram de sar ti cu lar
o es que ma de trá fi co co man da do pe los
três sus pei tos.

Cer ca de 100 po li ci ais ci vis fi ze ram par- 
te da ope ra ção, sen do es tes agen tes da SP- 

CI, Se narc, SEIC e GRT. Os sus pei tos pre- 
sos fo ram en ca mi nha dos a uni da de pri si- 
o nal lo cal, on de fi ca rão à dis po si ção do
Po der Ju di ciá rio da Co mar ca de Co ro a tá.

São Luís, sexta-feira, 11 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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O VICE DE RUBENS JR
O deputado federal Márcio 

Jerry, presidente do PCdoB 
no Maranhão, destacou em 
comentário nas redes sociais que 
o vereador Honorato Fernandes, 
importante liderança política 
na grande ilha, e que será 
confirmado pelo PT para ser o 

vice de Rubens Júnior amanhã (11), vai somar força na disputa 
majoritária pela prefeitura de São Luís. ‘É pra vencer. Divulgue’, 
iniciou o parlamentar em sua postagem virtual. A convenção 
que vai homologar a candidatura do prefeiturável do PCdoB será 
realizada no próximo domingo (13), no ginásio Costa Rodrigues. 
A data faz referência ao número do partido do companheiro de 
chapa.

AEROPORTO DE BARREIRINHAS
As obras do Terminal de 

Passageiros do aeroporto de 
Barreirinhas já estão em fase 
de conclusão. Em breve, os 
turistas que escolherem o 
Parque Nacional dos Lençóis 
Maranhenses como destino, 
par t indo de Barrei r inhas, 

poderão contar com o novo terminal construído pelo Governo 
do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura 
(Sinfra). A estrutura dispõe de espaço para embarque, 
desembarque, banheiros no primeiro e segundo pavimento, 
incluindo instalações próprias para pessoas com deficiência 
física, saguão, área de exposição, lojas e um anexo para área 
administrativa. A capacidade de pouso e decolagem permite 
aeronaves do modelo A319 com capacidade média de 120 
passageiros. Já o terminal, terá capacidade para atender 300 
pessoas por dia.

PREVENÇÃO AO SUICÍDIO 
A Secretaria de Estado da 

Juventude (Seejuv) realizou 
uma live sobre saúde mental 
em tempos de pandemia. A 
atividade integra as ações em 
adesão à campanha Setembro 
Amarelo, voltada a prevenção ao 
suicídio. A atividade foi realizada 

no Canal da Seejuv no Youtube e no Facebook. A live abordou a 
temática da saúde mental no âmbito da pandemia, período que 
se demandou a necessidade do isolamento social, dialogando 
sobre as necessidades de debater sobre a prevenção da saúde 
mental. Participaram do bate-papo, a secretária de Estado da 
Juventude, Tatiana Pereira; a coordenadora estadual de Saúde 
Mental da Secretaria de Estado da Saúde, Isabelle Rêgo; e o 
psicólogo Ruy Cruz, da Escola de Saúde Pública. O psicólogo 
Ruy Cruz apresentou a saúde mental numa perspectiva de 
responsabilidade social e não apenas do poder público, e 
como as pressões sociais em relação à juventude são fatores 
de adoecimento psíquico, principalmente no tangente ao 
isolamento social. O psicólogo também abordou iniciativas 
sociais como o Centro de Valorização da Vida (CVV), que tem sido 
importante meio da rede de cuidado da saúde mental. 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA
A Avaliação Diagnóstica, 

que será realizada do dia 14 
(segunda-feira) a 20 (domingo) 
deste mês, deve mobilizar cerca 
de 260 mil estudantes das 1ª, 
2ª e 3ª séries do Ensino Médio 
Regular e Integral de 756 escolas 

públicas da rede estadual de ensino nos 217 municípios. A 
avaliação é parte das ações do Sistema Estadual de Avaliação 
do Maranhão (Seama), criado pelo governo Flávio Dino, com 
objetivo de sondar o desenvolvimento de habilidades de leitura, 
interpretação textual e resolução de problemas com base na 
Matriz de Referência de Língua Portuguesa e Matemática. 
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São seis partidos que concederão ao candidato tempo necessário para 
desenvolver sua campanha e defender suas propostas para administrar a cidade.

Chegada do PT com Lula na aliança colocam
a candidatura de Rubens em outro patamarBRAIDE CONFIRMA APOIO 

Em encontro com moradores 
da área Itaqui-Bacanga, o pré-
candidato a prefeito de São Luís, 
Eduardo Braide (Podemos), 
destacou que, como deputado 
federal, tem trabalhado para 
atender às demandas daquela 
região, composta por mais de 
30 bairros. Como exemplo, 

informou que destinou R$ 700 mil para a compra de um 
mamógrafo para o Hospital da Mulher, localizado no Anjo 
da Guarda, assim como tem viabilizado recursos para outras 
unidades de saúde na capital maranhense.  “O Hospital da 
Mulher ainda não possui esse equipamento vital para a 
detecção precoce do câncer de mama, doença que mais mata 
mulheres em todo o mundo. Por meio de emenda de minha 
autoria, destinei R$ 700 mil para a compra do mamógrafo. 
Os recursos já foram empenhados e serão depositados nos 
próximos dias na conta da Prefeitura de São Luís”, anunciou 
Braide durante reunião realizada na Vila Embratel, na noite do 
feriado de 7 de setembro. 

RELIGIÃO COMO ALIADA
O deputado federal e pré-

candidato a prefeito de São Luis 
Rubens Jr(PCdoB) foi recebido 
pelo Pastor Coutinho, presidente 
das Assembleia de Deus no 
Maranhão, para falar do seu 
plano de governo em São Luís 
e da importância das igrejas em 
apoio as ações do poder público. 

Para Rubens as igrejas são aliadas no trabalho da prefeitura no 
cuidado com a população, sobretudo no cuidado com as pessoas 
que mais precisam. Esteve presente no encontro também a 
senadora Eliziane Gama (Cidadania) e o pastor Eliel Gama.

NOVO HOSPITAL
A rede pública de saúde do 

Maranhão vai dispor de uma 
nova e moderna unidade de 
saúde dedicada 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. 

MEDIDAS DE SEGURANÇA 
O Tribunal Superior Eleitoral 

apresentou um plano com os 
cuidados para a eleição deste 
ano por causa do coronavírus. 
Todas essas orientações foram 
elaboradas por médicos dos 
hospitais Sírio-Libanês e Albert 

Einstein, além de técnicos da Fiocruz, sob encomenda para o 
Tribunal Superior Eleitoral; tudo para evitar os riscos de contágio 
e garantir uma votação saudável e tranquila. O TSE quer que 
eleitores e mesários se sintam seguros. “Nós estamos tomando 
todas as precauções possíveis e razoáveis na convicção de 
que minimizaremos o risco de contaminação de quem quer 
seja. Tanto a classe política quanto o eleitorado devem estar 
mobilizados e ter todo o interesse de participar, de modo que 
eu tenho muita confiança de que as pessoas, com as cautelas 
devidas, com a proteção adequada, compareçam para exercer 
não só esse dever cívico, mas o direito de participar das escolhas 
dos seus governantes e contribuir para fazer um país maior e 
melhor”, afirmou o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso(Foto).
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À frente do PROCON, por exemplo, 80% dos cargos no 
órgão eram ocupados por mulheres.   

Duarte escolhe Fabiana Vilar como 
pré-candidata a vice-prefeita
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Vereadores destinam R$ 3,1 milhões para 
combater H1N1 e COVID-19 em São Luís
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Mais de 17 milhões de eleitores 
já baixaram o e-TítuloOUTRA

A ex-prefeita de Bom 

Jardim, Lidiane Leite da Silva, 

mais conhecida como ‘Prefeita 

Ostentação’, foi condenada por 

improbidade administrativa 

por desvio de R$ 1.377.299,77 

na contratação de uma 

empresa de engenharia civil para execução de reforma de 

escolas da sede e da zona rural do município. 

ESPECULAÇÃO
As especulações sobre a 

ida do prefeito de São José de 

Ribamar, Luís Fernando, para 

uma secretaria do Governo do 

Estado aumentam e podem se 

confirmar para o período após 

o carnaval. A nova Secretaria de Projetos Especiais pode ser 

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

ser mais um nome técnico que deve somar ao governo do 

governador Flávio Dino para o segundo mandato.(ST)

INDICAÇÃO
Atento às necessidades 

dos municípios maranhenses, 

o deputado estadual Wendell 

Lages (PMN) encaminhou 

Indicação ao secretário de 

Estado da Educação, Felipe 

Camarão, solicitando a aquisição de ônibus escolares para os 

municípios de Itapecuru-Mirim, Araioses, Axixá, Anajatuba 

e Arari.

DECLARAÇÃO
O presidente Jair Bolsonaro 

disse,  em declaração ao 

lado do autoproclamado 

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

Venezuela, Juan Guaidó, que 

a esquerda gosta tanto de 

pobres que os multiplica.

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

institucional da Assembleia 

Legislativa do Amapá (Alap), 

em Brasília, Elpídio Amanajas, 

conheceu as dependências da 

Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), por conta da 

entrega do novo prédio da Alap, que será inaugurado em 

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

que a visita aconteceu por indicação do ex-presidente da 

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

Deputados com processos 
criminais: a lista do Maranhão
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AGENDA
O pré-candidato ao Senado 

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

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

DE VOLTA
Após ter passado um período 

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

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

ENCONTRO
O deputado Zé I nácio 

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

O grande momento do 
evento foi a escolha de Lula 

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

PROPAGANDA
Definida as  col igações 

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

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

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

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

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

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

Maranhão terá seis candidatos a 
governador nas eleições de 2018

Política

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

Flávio Dino (PCdoB)
O governador Flávio Dino, 

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

Roseana Sarney (MDB)
A ex-governadora Roseana 

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

Roberto Rocha (PSDB)
O candidato tucano teve 

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

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

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

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

Odívio Neto (PSOL)
O engenheiro civil e pro-

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

Ramon Zapata (PSTU)
O Partido Socialista dos 

Trabalhadores Unificados 
apresentou Ramon Zapata 

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

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

RENOVAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

Legislatura atual teve mais 
candidatos

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

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

nas eleições de 2012, Eidimar 
Gomes (PSDB).

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

Rocha)

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

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

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

Os deputados do Mara-
nhão:

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

Vara Criminal de São José de 
Ribamar

• Número do processo: 
764-60.2017.8.10.0058

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

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

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

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

JOSIMAR MARANHÃOZI-
NHO (PR-MA)

• Local do processo: 
Justiça Federal de MA

• Número do processo: 
0047751-82.2014.4.01.3700

• Crime: Furto qualifi-
cado

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

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

Câmara Federal

Municípios com folhas atrasadas 
continuam impedidos de fazer carnaval 

TCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ainda não fizeram o cadastro 
biométrico.

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

POSTO
A disputa pelo posto de pré-

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

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

PSOL
O Partido Socialismo e 

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

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

CONTINUA
O deputado estadual e pré-

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

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

GUERRA
Uma tentativa do deputado 

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

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

FRENTE
Utilizando as redes sociais, 

a senadora Eliziane Gama 

(Cidadania) decidiu entrar 

no debate para as eleições 

presidenciais em 2022. A 

maranhense entende que o 

momento é de diálogo e defendeu uma frente ampla para 

as próximas eleições gerais. A senadora entende que a 

democracia tem sido atingida e por esse motivo é necessário 

um debate sobre uma frente ampla para 2022, assim como 

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

(blog Jorge Aragão)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cobertura Completa
Toda a solenidade será 

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

VOLTA

Assembleia retoma trabalhos legislativos na próxima segunda-feira

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRORROGADO
Por solicitação do presidente 

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

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

FORTALECENDO
O deputado federal e pré-

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

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

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

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

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

AÇÕES
Esta semana, a deputada 

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

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

EMENDA
O vereador Ricardo Diniz 

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

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

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

OFICIAL

Marcha dos Prefeitos é cancelada
A Confederação Nacional 

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

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

justifica.
Ele lembra que a Confe-

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

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

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

No dia em que a capi-
tal maranhense completa 
408 anos de fundação, o 
pré-candidato à Prefeitura 
de São Luís Duarte (Repu-
blicanos) anunciou, duran-
te coletiva de imprensa, 
a advogada Fabiana Vilar 
Rodrigues como pré-candi-
data a vice na chapa em que 
os dois devem disputar as 
eleições municipais. 

 Fabiana Vilar
Fa b i a n a  Vi l a r  te m  3 3 

anos, é advogada e presi-
dente municipal do Partido 
Liberal (PL). Ela é ex-secre-
tária de Agricultura Pecu-
ária e Pesca (Sagrima) do 
governo Flávio Dino, cargo 
que ocupou de fevereiro de 
2019 a maio de 2020. Em 
sua gestão, destaque para 
ações como o Zoneamento 
Agropecuário do Maranhão 
(Zama); Sagrifeira; progra-
ma Mais Sementes e Mudas; 
Workshop Cadeia Produtiva 
do Pescado; Fórum de Se-
cretários e Gestores de Agri-
cultura dos Municípios do 
Maranhão; e Central Virtual 
de Abastecimento.

 Mesmo jovem, a agora 

pré-candidata a vice-pre-
feita, antes da titularidade 
na pasta  da  Sagr ima,  já 
acumulava experiência de 
10 anos de gestão munici-
pal atuando no interior do 
Maranhão. 

 Segundo Duarte, a es-
colha é de caráter técnico. 
Vi l a r  fo i  u m  d o s  n o m e s 
apresentados a Duarte por 
sua base de apoio compos-

ta pelo Patr iota,  Par t ido 
Liberal (PL), Avante e PTC. 
Coube ao próprio deputado 
dar a palavra final. Ele ainda 
ressaltou se tratar de uma 
representante de grande 
parte do perfil da mulher 
ludovicense,  que é mãe, 
tem filha pequena e precisa 
trabalhar pra sustentar o lar. 
“Quarenta e oito por cento 
das residências de São Luís 

são chefiadas por mulheres”, 
disse Duarte, que reforçou a 
razão para escolher Fabiana 
Vilar: 

 “Muito me orgulha por 
tê-la ao meu lado. Há algum 
tempo eu conversava com a 
minha esposa, Karen, dizen-
do que eu gostaria de ter 
uma mulher como a minha 
vice, porque eu defendo a 
bandeira da mulher.

ELEIÇÕES 2020

No aniversário de São Luís, Rubens propõe 
novos investimentos em saúde na capital
Em um momento de crise 

mundial na saúde, devido 
à pandemia, a população 
espera, cada vez mais, inves-
timentos e novas ideias para 
o setor. O deputado federal 
licenciado e pré-candidato a 
prefeito de São Luís, Rubens 
Jr (PCdoB), apresentou suas 
propostas, entre programas 
e ações, para a capital ma-
ranhense, que completa 408 
anos nesta terça-feira (08).

Rubens Jr propõe ideias 
robustas e ousadas,  mas 
completamente possíveis 
de serem feitas quanto às 
unidades de saúde. Em ví-
deo publicado nesta manhã 
em suas redes sociais, uma 
das suas ideias é pleitear 
junto ao governador Flávio 
Dino que o Hospital da Ilha, 
obra do Governo do Estado, 
seja um novo Socorrão na 
capital. 

O pré-candidato do PC-
doB também propõe a refor-
ma para cirurgias dos dois 
Socorrões da cidade, além, 
também, de construir 21 
novas Unidades de Saúde 

da Família (USF) e Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), que 
também terão seus horários 
de atendimento ampliados, 
inclusive podendo funcionar 
aos fins de semana.

Mais propostas 
Fundadas em eixos, as 

ideias abrangem a preven-
ção, o acolhimento e o aten-
dimento de urgência e emer-

gência. De início, Rubens 
Jr propõe uma saúde mais 
inteligente e efetiva, com 
programas como a Força 
Municipal de Saúde, que 
vai promover a inclusão de 
mais de 160 mil pessoas 
vulneráveis na  cobertura 
de atenção primária; o São 
Luís do Sorriso, para oferecer 
atendimento odontológico 

gratuito e de qualidade para 
a população; o Inova Saúde, 
com a implantação de tecno-
logia nas unidades e equipa-
mentos para os profissionais 
de saúde; e o Pacto pela Vida, 
que vai ampliar a rede de 
comunidades terapêuticas 
que oferecem tratamento a 
pessoas com dependência 
química.

A advogada de 33 anos é ex-secretária da Sagrima no governo Flávio Dino

Pré-candidato a prefeito de São Luís, Rubens Jr (PCdoB)

A confirmação da chagada 
do Partido dos Trabalhadores 
na aliança formada em torno do 
pré-candidatura do deputado 
federal Rubens Júnior (PCdoB) 
coloca a campanha do repre-
sentante do PCdoB em outro 
patamar ao trazer para o jogo 
sucessório a expressiva popu-
laridade do ex-presidente Lula 
na capital do Estado.

Ao reunir nesta sexta-feira 
para realizar seu encontro muni-
cipal e definir pela indicação do 
vereador Honorato Fernandes 
como vice de Rubens, o PT traz 
junto mensagens do ex-presi-
dente e seus pronunciamentos 
a favor de uma candidatura que 
pretende administrar São Luís 
com foco nos mais necessita-
dos e espelhada em sua gestão 
quando governou o país.

Único candidato com au-
torização para usar as imagens 
de Lula e do governador Flávio 
Dino (PCdoB), Rubens já chega 
na fase final da pré-campanha 
como vitorioso por ter conse-
guido formar a maior coligação 
e contar com um plantel de 
apoiadores que desfrutam da 
confiança da população ludo-
vicense.

O caminho até a chegada 
do PT foi longo, mas a espera 
valeu. Acertos em nível nacional 
atrasaram a chegada do partido 
na coligação que reúne PCdoB, 
PP, Cidadania, PMB, DC e agora 
o PT. São seis partidos que con-
cederão ao candidato tempo 
necessário para desenvolver 
sua campanha e defender suas 
propostas para administrar a 
cidade.

Adversários conhecedores 
do peso do PT com Lula em 
numa eleição em São Luís pro-
curaram de todas as formas ilu-
dir a população de que Rubens 
apenas blefava quando dizia 
que teria o PT em seu palanque 
e até desdenharam as vezes que 
o partido local, seguindo orien-
tação da direção nacional, adiou 
algumas vexes seu encontro 
municipal.

O jogo sujo dos adversários 
se justificava pelo medo dos 
pronunciamentos do ex-presi-
dente em favor do candidato 
apoiado pelo seu partido, que 
associado a imagem do gover-
nador Flávio Dino, hoje com um 
nível de popularidade beirando 
aos 70% na capital, o torna, 
sem dúvida, a candidatura com 
potencial para crescer e vencer 
a eleição.

IMUNIZAÇÃO VOLUNTÁRIA

Governo cria grupo para coordenar
 vacinação contra covid-19

O governo federal ins-
tituiu um grupo de traba-
lho interminister ial  para 
coordenar a aquisição e a 
distribuição de vacinas “com 
qualidade, eficácia e segu-
rança comprovadas” contra 
o novo coronavírus. A reso-
lução do comitê de crise da 
Presidência da República 
foi publicada ontem (10) no 
Diário Oficial da União.

S o b  c o o rd e n a ç ã o  d o 
Ministério da Saúde, o gru-
po deverá  co l aborar  no 
planejamento da estratégia 
nacional de imunização vo-
luntária contra a covid-19 e 
terá duração de até noventa 
dias, podendo ser prorroga-
do por igual período.

Dezenove pessoas farão 
par te  do grupo:  t rês  da 
Casa Civi l ;  um do Minis-
tér io  da Defesa ;  t rês  do 
M i n i s té r i o  d a s  R e l a çõ e s 
Exteriores;  um do Minis-
tério da Economia; quatro 
do Ministério da Saúde; um 
do Ministério da Ciência, 
Tecnologia  e  I novações ; 
um da Controladoria-Geral 

da União; um do Ministério 
da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos; um da 
Subchefia para Assuntos 
J u r í d i co s  d a  S e c re t a r i a-
-Geral da Presidência; dois 
da Secretaria de Governo; 
e  um da Agência  Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

Atualmente, quatro es-

tudos de vacinas contra 
o novo coronavírus estão 
sendo realizados no Brasil. 
Em junho, a Anvisa auto-
rizou o ensaio clínico da 
vacina desenvolvida pela 
e m p r e s a  A s t r a Ze n e c a  e 
pela Universidade de Ox-
ford, do Reino Unido; no 
dia 3 de julho, o da vacina 
desenvolvida pela  S ino -

vac Biotech, da China, em 
parceria com o Instituto 
B u t a n t a n ;  n o  d i a  2 1  d e 
julho, o das vacinas desen-
volvidas pela BioNTech, da 
Alemanha, e Wyeth/Pfizer, 
dos Estados Unidos; e no 
mês passado, o da vacina 
da Jansen-Cilag, unidade 
farmacêutica da Johnson 
& Johnson.

Lula, Rubens Jr e Flávio Dino



O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 11 De SeteMbrO De 2020 | Sexta - FeiraO Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 10 De SeteMbrO De 2020 | Quinta - FeiraO Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 22 e 23 De MarçO De 2020 | DOMingO e SegunDa - Feira  

Matheus Cunha e Pedrinho estão próximos de serem negociados na janela 
europeia, que termina nesta sexta-feira.

Transferências de jogadores da seleção
sub-23 podem ultrapassar R$ 450 milhões

Com 100% de aprovei-
tamento no Pré-Olímpico e 
classificada com uma rodada 
de antecedência para o qua-
drangular final do torneio na 
Colômbia, a seleção sub-23 
mostra a sua força não ape-
nas dentro de campo, mas 
também no mercado de trans-
ferências. Repleto de jovens 
valores, o time brasileiro está 
próximo de superar a marca 
de R$ 450 milhões movimen-
tados nesta janela.

Até agora, a transferência 
mais alta dentre os convoca-
dos por André Jardine foi a de 
Reinier. O meia-atacante de 
apenas 18 anos foi vendido 
pelo Flamengo ao Real Madrid 
por 30 milhões de euros, cerca 
de R$ 139 milhões.

Outros três atletas brasilei-
ros que disputam o Pré-Olím-
pico já tiveram negociações 
sacramentadas:

Bruno Guimarães trocou 
o Athletico-PR pelo Lyon, da 
França, por aproximadamente 
R$ 116 milhões; Cleiton foi 
vendido pelo Atlético-MG ao 
RB Bragantino por cerca de 
R$ 25 milhões; Caio Henrique 
foi emprestado pelo Atlético 
de Madrid ao Grêmio. Estas 
quatro operações somam R$ 

280 milhões.
Porém, as cifras movi-

mentadas pela seleção sub-
23 ainda podem crescer con-
sideravelmente até o fim des-
ta semana, nos últimos dias 
antes do fechamento das 
janelas das principais ligas 
europeias, que se encerram 

nesta sexta-feira.
Isso porque Matheus 

Cunha está próximo de trocar 
o RB Leipzig pelo Hertha Ber-
lin, ambos da Alemanha, por 
cerca de R$ 93 milhões.

Este é o mesmo valor que 
o Corinthians quer receber 
para negociar Pedrinho com 

o Benfica, de Portugal. Os 
presidentes dos dois clubes 
se reuniram na última quar-
ta-feira, e as tratativas podem 
avançar nesta quinta.

Se as duas operações se 
confirmarem nestes valores, a 
seleção sub-23 terá movimen-
tado R$ 466 milhões.

Matheus Cunha e Reinier em ação pela Seleção Brasileira

E s c a l a d a  p a ra  d e fe n -
der seu título da divisão 
dos palhas contra Joanna 
Jedrzejcz yk no UFC 248, 
no dia 7 de março, em Las 
Ve g a s ,  We i l i  Z h a n g  n ã o 
gostou nada de uma pro-
vocação de sua próxima 
desafiante.

A  p o l o n e s a  d i v u l g o u 
e m  u m  d e  s e u s  s t o r i e s , 
no Instagram, um pôster 
onde aparece usando uma 
máscara de proteção para 
r i s c o  b i o l ó g i c o  c o n t r a 
o  s u r to  d e  co ro n av í r u s . 
A  doença ,  que teve  seu 
e p i c e n t ro  n a  c i d a d e  d e 
Wuhan, na China, já ma-
tou mais de 130 pessoas 
n o  p a í s  e  s e  e s p a l h o u 
rapidamente por  outros 
países, podendo se tornar 
uma epidemia mundial.

A provocação, como es-
perado, não foi muito bem 
aceita pelos fãs e muito 

MMA

Zhang se irrita com post de rival sobre coronavírus

menos por Weili Zhang. A 
campeã postou em suas 
redes sociais uma crítica à 
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Mayara Custódio divide os treinos com a venda de balas nos semáforos 

Em entrevista ao “L’ Équipe”, ídolo francês levanta dúvidas sobre a transferência 
de Cristiano Ronaldo. O ex-presidente da UEFA ainda elogiou Pep Guardiola

Platini questiona ida de CR7 à Juventus e
conta que não vibrou com a França na Copa

Como é tradição, Michel 
Platini não mediu palavras 
em entrevista concedida ao 
jornal francês “L’ Équipe”. O 
ex-jogador e ex-presidente 
da UEFA falou sobre Cristiano 
Ronaldo, Copa do Mundo 
da Rússia e Pep Guardiola. 
Quando perguntado sobre a 
ida do atual melhor do mun-
do para a Juventus, ele disse 
não entender os motivos 
que levaram CR7 a sair da 
Espanha.

– Estranho que, com 33 
anos, (Cristiano) tenha deixa-
do o seu Real Madrid, depois 
de ganhar três Champions 
seguidas, para tentar uma 
nova aventura. Não sei se a 
Juventus foi atrás dele, ou se 
Mendes (Jorge Mendes, em-
presário de CR7) o ofereceu. 
Não consigo entender essa 
operação – afirmou.

Durante a carreira como 
jogador, Platini também de-
fendeu a Juventus, entre 
1982 e 1987. No período, ga-
nhou três bolas de ouro, mas 
resolveu encerrar a carreira 
precocemente, aos 32 anos, 
em 87. A decisão, de acordo 
com o próprio francês, foi 
motivada porque ele se sen-
tia “cansado”.

Além da saída de CR7 do 
Real Madrid, Platini também 
comentou sobre a última 

Copa do Mundo, disputada 
na Rússia. Ele contou que 
não assistiu a muitos jogos 
da competição e deu prefe-
rência às partidas da seleção 
francesa. Mesmo assim, ga-
rantiu não ter vibrado com o 
título dos compatriotas.

– Não me pareceu um 

Mané diz que é mais rápido que o companheiro de clube Salah
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Bicampeão mundial em 2005 e 2006 posta vídeo de agradecimento nas 
redes sociais

Alonso anuncia despedida da
Fórmula 1 ao fim da temporada

Fernando Alonso fez mis-
tério nas redes sociais nos úl-
timos dias sobre um eventual 
anúncio. E, de fato, ele veio 
nessa terça-feira. Bicampeão 
mundial de Fórmula 1 em 2005 
e 2006, o espanhol confirmou 
que deixará a categoria ao 
fim da temporada deste ano, 
aos 37 anos de idade. Alonso 
postou um vídeo nas redes 
sociais no qual faz um agrade-
cimento à F1.

- Depois de 17 anos ma-
ravilhosos neste esporte in-
crível, é hora de eu fazer uma 
mudança e seguir em frente. 
Aproveitei cada minuto dessas 
temporadas incríveis e não 
posso agradecer o suficiente 
às pessoas que contribuíram 
para torná-las tão especiais. 
Ainda há vários grandes prê-
mios para esta temporada, e 
vou participar deles com mais 
comprometimento e paixão 
do que nunca - disse Alonso, 
que, no entanto, ainda não 
confirmou o que fará em 2019, 
se apenas correrá o Mundial de 
Endurance (WEC) pela Toyota, 
ou irá para a Fórmula Indy.

CEO da McLaren,  Zak 

Brown lamentou a decisão de 
Alonso deixar a equipe e a pró-
pria Fórmula 1, mas admitiu 
que o mais importante é res-
peitar a vontade do espanhol:

- Fernando não é apenas 
um excelente embaixador da 

Marlon fez pré-temporada pelo Barcelona 
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Esporte

McLaren, mas também da Fór-
mula 1. Seus 17 anos no esporte, 
como indiscutivelmente o pilo-
to preeminente de sua geração 
e, sem dúvida, um dos grandes 
da F1, adicionaram outra cama-
da à rica história da F1. Há um 

tempo para todos fazerem uma 
mudança, e Fernando decidiu 
que o fim desta temporada será 
dele. Respeitamos sua decisão, 
mesmo que acreditemos que 
ele esteja na melhor forma de 
sua carreira.

Alonso conquistou seu primeiro título mundial em 2005, no Brasil 

O Barcelona acertou nessa 
terça-feira a venda de Marlon 
ao Sassuolo, da primeira di-
visão da Itália. A negociação 
foi fechada em 12 milhões de 
euros, o equivalente a cerca 
de R$ 53 milhões (na cotação 
atual), e o zagueiro assinará 
contrato de cinco anos, até 
junho de 2023.

Marlon viaja à cidade de 
Sassuolo na quarta, quando 
fará exames médicos antes 
de ser incorporado ao novo 
time. Os empresários vão 
junto para finalizar a docu-
mentação.

Por ser o clube formador 
de Marlon, o Fluminense 
tem direito a receber uma 
pequena parcela do negócio, 
por meio do mecanismo de 
solidariedade criado pela 
Fifa. Como o atleta chegou a 
Xerém em 2009, a porcenta-
gem deve beirar os 3,5%, e 
o valor seria próximo ao R$ 
1,9 milhão.

Nos últimos dias o zaguei-
ro chegou a renovar contrato 
com o Barcelona até 2022 
- o compromisso anterior 
iria até 2020 -, pois a ideia 
do clube era emprestá-lo. 

MERCADO

Barcelona acerta venda de Marlon ao Sassuolo

Mas aí surgiu o interesse do 
Sassuolo na negociação em 
definitivo, e houve sucesso 
nas tratativas.

Revelado pelo Flu, Mar-
l o n  fo i  co nt rat a d o  p e l o 
Barcelona em meados de 

2016. Após o jogador a prin-
cípio ter sido emprestado 
ao Barça B, os espanhóis 
desembolsaram € 5,4 mi-
lhões de euros para exercer 
a opção de compra, mas ele 
não conseguiu espaço na 

equipe principal.
O brasileiro está com 22 

anos e disputou a última 
temporada emprestado ao 
Nice, da França, onde fez 
27 partidas, sendo 25 como 
titular.

O atacante Mario Man-
dzukic anunciou nessa terça-
feira (14) a sua aposentadoria 
da seleção croata aos 32 anos, 
um mês após o vice-campeo-
nato da Copa do Mundo da 
Rússia.

Em mensagem em seu 
Instagram, Mandzukic disse 
que tomou uma decisão que 
parecia “impossível” e se dis-
se orgulhoso pelos 14 anos 
defendendo as cores do país. 
Ainda não foi decidido se o 
atacante ganhará uma partida 
de despedida por parte da 
federação croata.

“Eu sempre gostei de falar 
no campo e não fora dele. 
Portanto, essas palavras são 
um pouco mais difíceis do 
que enfrentar um adversário 
ou correr por 120 minutos. 
Mais difícil porque sei quanta 
felicidade me traz todas as 
convocações, jogos e vitórias. 
Mais difícil, porque sei que 
honra é vestir a camisa croata e 
representar o país. Mais difícil, 
porque eu sei que este é final-
mente o fim dessas palavras. E, 
no entanto, sei que é hora cer-
ta para essas palavras”, disse.

Para ele, o vice-campe-
onato na Rússia ajudou a 
tomar a decisão. Mandzukic 
foi decisivo ao marcar o gol 
na prorrogação da semifinal 
contra a Inglaterra e também 

VICE NA COPA
Mandzukic se aposenta da
seleção croata aos 32 anos

marcou na derrota por 4 a 2 na 
decisão contra os franceses.

“Tanto quanto o vice-cam-
peonato me enche de nova 
energia, tornou mais fácil para 
mim tomar essa decisão im-
possível. Nós experimentamos 
nossos sonhos, fizermos um 
sucesso histórico e sentimos 
o incrível amor dos fãs. Este 
mês, bem como a chegada 
a Zagreb, continuará a ser a 
memória mais importante da 
minha carreira. Foi a viagem 
mais bonita com a equipe e 
a melhor volta para casa. Es-
tou muito feliz, orgulhoso da 
prata pela qual morremos há 
anos, através de muito esforço, 
trabalho, desapontamento e 
momentos pesados”, disse.

“Não há tempo ideal para 
ir. Se pudéssemos, acredito 
que todos nós jogaríamos 
pela Croácia enquanto vivês-
semos, porque não há orgu-
lho maior. Mas sinto que o 
momento é para mim agora. 
Eu fiz o meu melhor para dar 
a minha contribuição para 
o maior sucesso do futebol 
croata”, concluiu.

Desde 2007 atuando na 
seleção principal da Croácia, 
Mandzukic disputou 89 par-
tidas e marcou 33 gols. Ele 
defenderá a Juventus nesta 
temporada europeia. Fonte: 
UOL Esporte.

Mario Mandzukic anuncia aposentadoria da seleção croata 
Mundial magnífico – con-
fessou.

Ainda sobrou tempo para 
Platini fazer elogios ao téc-
nico Pep Guardiola, a quem 
chamou de “filho de Cruyff”. A 
expressão foi uma referência 
a Johan Cruyff, que fez histó-
ria como jogador e técnico e 

influenciou uma geração de 
treinadores, da qual o atual 
comandante do Manchester 
City faz parte.

– Guardiola pôs veloci-
dade e técnica no estilo de 
jogo do Manchester, e eles 
ganharam a Premier League 
por isso – disse. Fonte: GE.

Michel Platini não mediu palavras em entrevista ao “L’ Équipe” 

Um dos destaques do Li-
verpool na última temporada, 
Sadio Mané chamou a atenção 
pelo poder goleador com a 
camisa dos Reds. Foram 20 
gols pela equipe comandada 
por Jurgen Klopp, sendo dez 
deles da Liga dos Campeões. 
Outro atributo do senegalês 
que chama a atenção é a velo-
cidade. Segundo o próprio jo-
gador afirmou, em entrevista 
ao jornal “Marca”, sua rapidez 
supera até mesmo a do veloz 
Mohammed Salah.

“Sou mais rápido. Provavel-
mente não sou em distâncias 
curtas, mas em 100 ou 200 
metros ganho com certeza 
(risos)”, brincou.

Com velocidade alta e 
gols, Mané prova que teve 
em quem se inspirar para con-
seguir a performance em alto 
nível que vem apresentando. 
O jogador contou que fazia 
parte da legião de fãs de Ro-
naldinho Gaúcho espalhados 
pelo mundo.

- (Ronaldinho) Foi o jo-
gador que me inspirou. Hoje 
não tenho nenhum (ídolo) 

FÃ DE RONALDINHO

Mané brinca com velocidade de Salah: “Sou mais rápido”

em especial, mas um grupo de 
jogadores com o qual apren-
do. Existem muitos grandes 
jogadores.

Depois do vice-campeo-
nato na Liga dos Campeões 
na última temporada e a 

chegada de reforços para 
2018/2019, a expectativa 
sobre o Liverpool é grande. 
No entanto, o jogador evita 
fazer projeções, preferindo 
pensar jogo a jogo.

- Pode ser que sejamos 

(mais fortes que na tempora-
da passada) no futuro. Esta-
mos tentando jogar melhor 
e melhor a cada dia. Mas são 
vocês que precisam julgar se 
estamos melhores ou não. Não 
será fácil - finalizou.

A polêmica envolvendo 
Özil e a federação alemã ga-
nhou mais um capítulo. De-
pois de o jogador se aposen-
tar da seleção da Alemanha, 
alegando ter sofrido racismo 
dentro da DFB, o comandante 
da equipe, Joachim Löw, re-
solveu se pronunciar sobre o 
ocorrido. O treinador afirmou 
que nunca houve episódios de 
racismo dentro da seleção ou 
da federação.

- Mesut alegou racismo, 
mas eu posso dizer que nunca 
houve comentários racistas 
dentro da DFB. Os jogadores 
com histórico de imigração 
sempre gostaram de jogar 
conosco, nada mudou - disse 
Löw, em entrevista coletiva.

O treinador destacou que 
ficou sabendo da aposenta-
doria do atleta na seleção 
alemã através do assessor 
do jogador. Low revelou, 
ainda, que procurou Özil e 
não obteve sucesso, mas que 
ainda espera uma conversa 
pessoalmente com o camisa 
10 do Arsenal.

- Eu falei com seu assessor. 
O jogador não entrou em 
contato direto comigo, o que 

POLÊMICA
Joachim Löw minimiza acusação de Özil
sobre racismo na DFB: “Nunca houve”

normalmente eles costuma-
vam fazer. Mesut ainda não 
me ligou. Nas últimas duas 
semanas tentei falar com ele, 
mas não tive sucesso. Tenho 
certez haverá oportunidade 
futuro para uma conversa 
pessoalmente. Ele escolheu 
esse caminho - tenho que 
aceitar - finalizou.

Özil tornou pública sua 
aposentadoria na seleção 
alemã através de uma carta, 
divulgada no último mês. No 
comunicado, o jogador afir-
mou que vinha recebendo um 
tratamento discriminatório 
da DFB por conta das origens 
turcas. O meia disse, ainda, 
acreditar que seu passado e 
suas conquistas com a equipe 
nacional foram esquecidos 
pela instituição.

A crise entre Özil e a Fe-
deração Alemã ganhou força 
depois que o jogador posou, 
junto com o meia Ilkay Gün-
dogan, também da seleção 
alemã, com o presidente da 
Turquia, Recep Tayyip Erdo-
gan, no dia 13 de maio, em 
Londres. A possível conotação 
política do encontro desagra-
dou a Federação. 

Löw conversa com Ozil durante a partida entre Alemanha e Coreia do Sul

COMUNICADO

A NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI torna público que RE-
CEBEU da Secretaria Municipal do Ambiente – SEMAM a 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO para atividade de construção 
do COND. VILLA CLUB PLAZZA, localizado na Rua João 
Damásio Pinheiro, 510, bairro Maiobinha - São José de 
Ribamar, conforme processo SEMAM nº 513/2018.

RECEBIMENTO DE LINCENÇA DE OPERAÇÃO
A SERVEMTEC LTDA-ME INSCRITA NO CNPJ: 41.497.736/0001-02 

TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU A SECRETARIA MUNICIPAL DO AM-
BIENTE – SEMAM A LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 18/18 COM PRAZO 
DE VALIDADE ATÉ 17/07/2019, PARA  ATIVIDADE DE INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE 
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, LOCALIZADA NO ENDEREÇO: RUA 
18 QUADRA 35 – VILLAGIO DO COHATRAC V – ESTRADA DA MAIOBA 
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA, CONFORME PROCESSO SEMAM DE N° 
253/2018.

Lucia Andreia Da Silva torna público que recebeu 

junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais–SEMA, Protocolo nº. 260124/2016 

da Renovação da Licença Única Ambiental – ReLUA, 

para a atividade agrícola, na Fazenda Sirina localizada 

no município de São Francisco do Maranhão/MA.

Campeão meio-pesado, que no sábado defende título contra Anthony Smith no UFC 
235, cita visitas constantes em casa, mas aponta lado benéfico e garante estar limpo

Jon Jones relata rotina de testes antidoping:
"Talvez o mais testado de todos os tempos"

Jon Jones carrega a des-
confiança por onde anda. Ele 
sabe disso, mesmo com 23 
vitórias na carreira e apenas 
uma derrota - polêmica por 
conta de golpes ilegais que 
o desclassificaram. Ele usou 
um ídolo pessoal e do MMA 
para apontar a necessidade 
de sempre se provar, como 
fará mais uma vez no próximo 
sábado ao defender o cinturão 
meio-pesado (até 93kg) diante 
de Anthony Smith, no UFC 
235, em Las Vegas.

- Essa será a minha 13ª luta 
valendo título na carreira e ainda 
acho que tenho muito a provar. 
Anderson Silva, por exemplo, foi 
o Deus desse esporte por tantos 
anos e depois de uma lesão, de-
pois de alguma recuperação, ele 
não vale mais ouro, as pessoas 
deixaram de o colocar na discus-
são entre os melhores. Por isso, sei 
que para se manter no topo você 
precisa fazer coisas inquestioná-
veis sempre. Por isso tenho tanto 
ainda a provar - afirmou, numa 
entrevista exclusiva ao Combate.

Mas, naturalmente, a dúvi-
da que recai sobre Jon Jones 
diz respeito aos casos rela-

cionados a doping que per-
mearam sua carreira durante 
os dez anos como lutador 
profissional até aqui. Diante 
de uma série de testes posi-
tivos e suspensões, ele hoje 
vive uma realidade diferente 
dos demais atletas no UFC. A 
presença em casa é constante 
de órgãos como a USADA 
(Agência Antidoping dos EUA), 
a VADA (Agência Voluntária 

Antidoping) e a Comissão 
Atlética de Nevada.

- Tem sido desgastante. 
Representantes da USADA 
chegam a bater na porta da 
minha casa para testes 3 vezes 
por semana, isso é muito. Fico 
agradecido de não ter que 
fazer o teste de sangue em 
todas as vezes, mas no fim das 
contas só quero respeitá-los 
porque estão fazendo o traba-

lho deles. E eu fazendo o meu.
Aos 31 anos, Jon Jones 

ressalta a confiança na própria 
honestidade, mesmo que a 
dúvida paire na cabeça de 
fãs. Ele reafirma sua inocência 
diante da carga de testes a que 
tem se submetido nos últimos 
tempos.

- Não estou preocupado 
com isso, estou limpo e confio 
em como estou. Venho sendo 
testado exaustivamente nos 
últimos quatro anos e tenho 
certeza que sou o cara mais 
testado em doping nesse úl-
timo ano, talvez o atleta mais 
testado de todos os tempos. 
Esse sistema antidoping é 
relativamente novo e é bom 
para todos aprenderem os 
detalhes de cada substância. 
Não me importo de fazer mui-
tos testes, isso ajuda os atletas 
no futuro.

De volta à luta de sábado, 
Jon Jones garantiu que não 
tem lesões e não tem res-
quícios de problemas no pé 
direito, consequências da luta 
de dezembro com Gustafsson, 
quando reconquistou o cintu-
rão após cumprir suspensão. 

Jon Jones defenderá título diante de Anthony Smith no UFC 235 

O técnico Alberto Valentim 
terá, pela primeira vez nesta 
temporada, todos os jogadores 
considerados titulares 100% fi-
sicamente. E, ao mesmo tempo, 
terá uma “dor de cabeça”: quem 
vai jogar no meio de campo 
contra o Boavista, sábado, às 
19h30? Bruno César, que está 
com ritmo depois de começar 
em três partidas, ou Thiago 
Galhardo, recuperado de um 
edema na coxa?

O Vasco iniciou 2019 colo-
cando aos poucos os principais 
jogadores em campo. A ideia foi 
prolongar a pré-temporada de 
parte do elenco para que não 
se tenha muitas lesões durante 
a temporada. Por isso, Maxi 
López, Bruno César e Thiago Ga-
lhardo, por exemplo, perderam 
as primeiras rodadas da Taça 
Guanabara.

Quando Bruno César es-
tava quase 100% fisicamente 
para já começar uma partida, 
Thiago Galhardo sentiu um 
edema na coxa, na semifinal 
da Taça Guanabara, contra o 
Resende, e virou desfalque.

Neste período, na final 
contra o Fluminense, na Copa 
do Brasil diante do Serra-ES e 
na estreia da Taça Rio enfren-
tando o Botafogo, Bruno César 
foi titular e ganhou ritmo. 
Evoluiu jogo a jogo e não foi 

CONTRA O BOAVISTA

Com Galhardo, Bruno César e Marrony, Vasco terá time ideal à disposição

substituído no último clássico. 
As atuações melhoraram com 
o passar das partidas.

Agora, porém, Thiago Ga-
lhardo está de volta. Com 
características diferentes, um 
pouco mais rápido e com 
mais infiltrações, o meia está à 
disposição do técnico Alberto 
Valentim para o jogo contra o 

Boavista, no Maracanã. Além 
dele, todos os considerados 
titulares podem ser escalados.

O atacante Marrony, que 
perdeu o clássico contra o 
Botafogo por causa de uma 
pancada na cabeça, é outro 
que está à disposição de Al-
berto Valentim. Ao mesmo 
tempo, Rossi, contratado para 

a mesma posição, também 
está 100% fisicamente.

A provável escalação do 
Vasco no sábado é, então: 
Fernando Miguel, Cáceres, 
Werley, Leandro Castan e Dani-
lo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro 
e Bruno César (Thiago Galhar-
do); Pikachu, Maxi López e 
Marrony.

NA LUTA
Campeã mundial de jiu-jítsu vende

balas em semáforo para seguir lutando

Oito horas da manhã. A 
rotina de Mayara Custódio 
se repete todos os dias. Acor-
da pela manhã, toma café 
e parte para os treinos de 
musculação e preparação 
física em uma academia. Das 
12h30 às 15 horas, no tempo 
livre, o compromisso é outro. 
De quimono, a atual campeã 
mundial de jiu-jítsu vai à rua 
e se dirige a um semáforo em 
Curitiba, no bairro Água Verde, 
para vender balas.

Desde o ano passado, 
Mayara tenta vender o maior 
número de balas possível para 
arrecadar recursos e disputar 
o campeonato mundial de 
jiu-jítsu, que acontecerá em 
Long Beach, nos Estados Uni-
dos, em maio.

Com sorriso no rosto, no 
calor ou no frio, a londrinense 
de 32 anos se apresenta aos 
motoristas que circulam pela 
capital paranaense e tenta 
juntar recursos básicos para 
custear passagens aéreas, 
hospedagens e alimentação.

Depois de vender balas, ela 
retoma os treinos de jiu-jítsu 
no restante da tarde e durante 
a noite. A rotina só é quebrada 
quando chove ou por conta 
de competições. Por dia, con-
segue uma média de R$60, 
quando vende uma caixa 
inteira. Por mês, ela consegue 
arrecadar até R$ 1.800.

– Meu objetivo é conseguir 
R$5 mil, que vai me ajudar 
bastante. Estou motivada, o 
pessoal tem me ajudado e a 
aceitação está sendo boa. Às 
vezes, as pessoas não estão 
dispostas a ouvir ou não têm 
dinheiro, mas sempre têm 
uma palavra de incentivo, 
contou ela.

- Estou ali, no sinaleiro, 
não vendendo balas, mas 
vendendo a minha viagem, o 
meu trabalho e que é o que eu 
amo, o jiu-jítsu.

Mayara começou a treinar 
jiu-jítsu em 2014, em Londrina, 
por influência do irmão mais 
novo, que já praticava a arte 
marcial. 

Elenco do Vasco reunido durante treino em São Januário 

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECUR-
SOS HUMANOS E NEGÓCIOS PÚBLICOS S.A – EMARHP.

CGC-MF 06.281.794/0001-95.
Rua da Estrela, 473 – Centro (Praia Grande). Cep: 65.010-

200-São Luís/MA

AVISO AOS ACIONISTAS

Avisamos aos Senhores Acionistas da Empresa Maranhense 
de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos 
S.A – EMARHP, que se encontra à disposição dos mesmos, na 
sede da Empresa documentos a que se refere o artigo 133 da 
Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, relativo ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018.

São Luís, 27 de fevereiro de 2019

A Diretoria
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Imagem irritou a campeã 

polonesa e falou em falta 
de caráter da rival do UFC 
248.

- Fazer piada dessa tra-
gédia é um verdadeiro sinal 
do seu caráter. As pessoas 
estão morrendo. São pais, 
mães e filhos de alguém. 
Diga o que você quiser de 
mim se isso te fizer se sentir 
mais forte, mas não brinque 
com o que está acontecen-
do aqui .  Desejo - lhe boa 
saúde até 7 de março. Vejo 
você em breve.

Com a repercussão, Jo-
anna Jedrzejczyk deletou a 
imagem e voltou às redes 
sociais para se desculpar com 
Zhang.

- Ei, campeã, ei Weili. Sinto 
muito fazer você se sentir 
mal, mas eu nunca zombaria 
das pessoas doentes pelo 
vírus.  Eu não queria que 
você se ofendesse, apenas 
fiz uma piada com um meme 
da internet. Sinto muito. Mas, 
mesmo assim, vejo você no 
dia 7 de março.

COMUNICAÇÃO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO- RLO
MURAD E VERAS LTDA, CNPJ: 01.053.908/0001-26, torna 

público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- 
SEMMAM a RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO- RLO, para a 
atividade de Comercio Varejista de Combustíveis para veículos 
Automotores com revenda de GLP classe II, localizado á AV. São 
Luís Rei de França QD 02 lote 3 JD Eldorado-Turu, São Luís –MA, 
conforme processo SEMMAM

LIBERADO PARA JOGAR

Júnior Batata ganha condição de jogo e pode
fazer estreia no Moto contra o Pinheiro

O Moto ganhou, pelo me-
nos, mais uma opção para 
o jogo de segunda-feira (3), 
contra o Pinheiro, pelo Cam-
peonato Maranhense. O ata-
cante Júnior Batata teve sua 
situação regularizada e pode 
ser escalado pelo técnico 
Leandro Campos. O registro 
do contrato do atleta foi di-
vulgado nessa quarta-feira 
(29), no Boletim Informativo 
Diário da CBF.

Júnior Batata treinou 
como titular durante toda 
pré-temporada, mas por conta 
da não inscrição no sistema da 
CBF a tempo, acabou ficando 
de fora do time que estreou 
no Campeonato Maranhense 
com vitória, contra o Juventu-
de, no último domingo (26), 
em São Mateus. No lugar de 
Batata, fazendo a função de 
centroavante, Leandro Cam-
pos escalou Jeorge Hamilton.

Agora com a inteira dis-

ponibilidade do jogador, a 
tendência é ele ser confirmado 
como titular para a segunda 
rodada. Mas mesmo com a 
possível confirmação de Bata-
ta no ataque, Jeorge Hamilton 
ainda em chances de se man-
ter entre os titulares, pelo fato 
da formação da equipe ainda 
precisar de confirmação.

É que contra o Juventude, 
por conta de alguns desfal-
ques, entre eles o Júnior Bata-
ta, o técnico motense optou 
por sair da formação 4-3-3 e 
adotar o 4-4-2, com três volan-
tes. A formação adotada para 
a estreia deu certo e 'casou' 
com a postura adotada pelo 
Moto, que foi de esperar o 
Juventude propor as jogadas, 
segurar o adversário com 
forte marcação no meio e sair 
rápido em jogadas pelas late-
rais com boa atuação nesses 
contra-ataques dos volantes 
Doda e Naílson.

Júnior Batata está liberado para fazer primeiro jogo 

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

PRA CIMA

Após golaço, Luan promete o máximo
de dribles no Samará: "Ousado e agudo"

Driblar Luan já mostrou 
que sabe muito bem e golaço 
na estreia do Sampaio no Ma-
ranhense, diante do São José 
ilustra muito bem isso. Mas ter 
a ousadia de partir de pra cima 
com toda essa ousadia em um 
clássico não é para todo mundo 
e é isso que o atacante tricolor 
promete diante do MAC.

- Ao todo no Sampaio fiz 
três jogos e três gols, sendo 
dois amistosos. Então isso é 
um bom cartão de visita. Me 
dedico, trabalho muito para 

isso e a torcida pode esperar 
isso de mim. Ousado, agudo e 
me doou o máximo em campo 
para que a gente possa sair 
com a vitória. Se for preciso 
(dribles) vai ter o máximo para 
que a gente possa sair com os 
três pontos - disse.

O atacante mostra ainda 
foco total na partida diante 
do Maranhão e faz questão 
de dizer que a goleada já ficou 
para trás. Luan diz que é hora 
do Sampaio provar seu valor 
novamente.

5Geral

O secretario Catulé Junior 
participou de videoconferên-
cia com o Grupo LATAM Air-
lines na tarde da sexta-feira 
(20), para debater efeitos da 
pandemia Covid-19 na malha 
área do Brasil e do Maranhão. 

O secretario Catulé Ju-
nior pontuou a importância 
da referida companhia área 
que detém 48% dos pousos 
e decolagens no Aeroporto 
Marechal da Cunha na capital 
maranhense. 

“Sabemos que o período 
atual pede cautela e precau-
ções por não sabermos com 
clareza como o Brasil se com-
portará durante a pandemia. 
No entanto, a crise vai pas-
sar e, com o fortalecimento 
dessa parceria, poderemos 
voltar a negociar a expansão 
da malha aérea do estado”, 
pontuou o gestor estadual 
de turismo.

Na ocasião, a LATAM in-
formou que pelo 70% dos 
seus voos serão reduzidos 
no país, sendo que nesse 
percentual mais de 90% são 
de voos internacionais e 40% 

domésticos.
“Esse é um percentual 

definido pela empresa nessa 
primeira etapa, assim que 
soubemos da chegada no 
vírus, mas estamos traba-
lhando na definição exata de 
quais voos serão efetivamen-
te retirados e quais mantidos. 
Em abril  esse percentual 
pode mudar e tudo será re-

passado de forma oficial à 
Secretaria de Turismo”, frisou 
o Analista de Relações Insti-
tucionais na LATAM Airlines, 
Vinicius Azevedo Batista. 

O Grupo LATAM informou, 
ainda, que todos os passa-
geiros que possuem voos 
nacionais ou internacionais 
afetados podem reagendar 
seu voo gratuitamente até 31 

Participaram também da reunião a analista tributária da LATAM, Amanda 
Nonato Vieira, e a gestora de comunicação da Setur, Amanda Dutra Ramos.

de dezembro de 2020.
A conclusão do aeroporto 

de Barreirinhas, o imposto 
sobre o querosene, a Rota 
das Emoções e a Rota Amazô-
nia - que envolvem diversos 
estados com o objetivo co-
mum de comercialização de 
produtos turísticos - também 
foram abordados na video-
conferência.

BNB oferece condições especiais em seus 
financiamentos e negociações com os clientes

Os clientes do Banco do 
Nordeste, interessados em 
prorrogar empréstimos e fi-
nanciamentos ou contratar 
novos créditos, em condições 
diferenciadas, deverão procu-
rar seus gerentes de relaciona-
mento por telefone, e-mail ou 
via celular (WhatsApp) e fazer, 
se for o caso, o agendamento 
da visita à agência. As novas 
medidas de crédito foram 
anunciadas pelo Banco esta 
semana como forma de mini-
mizar os impactos causados 
na economia pelo novo Coro-
navírus. A medida emergencial 

tem como foco principal as 
micro e pequenas empresas. 
Será possível também prorro-
gar dívidas de outros portes de 
empreendimentos, atestada a 
necessidade financeira da em-
presa em função da situação 
econômica mundial, a exem-
plo do que vem se verificando 
com o setor de turismo.

O Banco está orientando 
seus clientes a utilizarem prio-
ritariamente os canais digitais 
colocados à disposição dos 
clientes via internet (www.
bnb.gov.br) ou via aplicativo 
no celular. 

PREVENÇÃO

Saiba como manter seus óculos desinfetados
Com a expansão da CO-

VID-19 no Brasil, é essencial 
que algumas medidas sejam 
tomadas para prevenir o con-
tágio e para buscar impedir a 
disseminação do vírus.

Além de adotar as medidas 
recomendadas pelo Ministério 
da Saúde e pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) - como 
lavar as mãos frequentemente 
por 20 segundos, não tocar o 
rosto com as mãos, cobrir a boca 
ao tossir e espirrar e, é claro, ficar 
em isolamento social quando 
possível -, é muito importante 
higienizar da forma correta um 
objeto essencial que está sem-
pre em nosso rosto: os nossos 

óculos. Se preocupando com a 
saúde de todos os brasileiros, a 
Óticas Carol dá dicas de como 
manter o acessório sempre 
limpo e esterilizado.

Os óculos podem ser um 
objeto de transmissão do vírus e, 
por isso, é imprescindível a limpe-
za de cada um deles no mínimo 
2 vezes por dia (de manhã e à 
tarde), ou após o contato com as 
mãos - caso não estejam limpas.

“Nesse momento, não re-
comendamos a limpeza dos 
óculos com os produtos nor-
malmente utilizados para esse 
fim, pois não garantem uma 
higienização completa. Da mes-
ma forma, não aconselhamos o 

uso de álcool, pois pode danifi-
cá-los, dependendo do material. 
Para limpeza das armações é 
recomendada uma solução de 
sabão neutro e água corrente, 
com um pano limpo. É uma 
receita muito simples com ele-
mentos que temos facilmente 
em casa”, explica Ronaldo Pe-
reira Junior, General Manager 
de Varejo da Luxottica no Brasil.

A solução pode ser arma-
zenada em potinhos de spray 
(borrifadores) e usados quando 
necessário.

Sobre a Óticas Carol     
A Óticas Carol é uma mar-

ca varejista no ramo óptico 
que foi fundada em 1997 e 

recentemente adquirida pelo 
Grupo Luxottica. Hoje é a maior 
rede de franquia ótica do Brasil 
atualmente com mais de 1.400 
lojas em todo o país. Sua missão 
é fornecer a melhor plataforma 
para o crescimento sustentável 
de seus franqueados, sempre 
em busca de encantar seus 
clientes com excelentes serviços 
e produtos ópticos. A visão da 
Óticas Carol é ver um mundo 
mais bonito transformando os 
óculos no principal acessório de 
moda e perpetuando um mo-
delo de negócios sustentável. 
Para saber mais sobre a Óticas 
Carol, visite www.oticascarol.
com.br. 

Governo e LATAM debatem adaptações na 
malha aérea durante pandemia do Covid-19

COMUNICADO

VICTOR EMANUEL ALVES DE LARA torna público que reque-

reu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais–SEMA, Protocolo nº. 44688/2020 a Renovação da 

Licença Única Ambiental  – ReLUA, para a atividade agrícola, na 

Fazenda Lara III, localizada no município de Urbano Santos/MA.

COMUNICADO

Carlos André Kreling, CPF n.º 219.339.600-00 torna públi-
co que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos - SEMA a Licença Ambiental Única - LAU 
para atividade mineral (Extração de cascalho ou seixo), na 
Fazenda Eldorado, localizada no município de Balsas/MA, 
conforme Processo nº 19120033836/2019 e E-Processo nº. 
279237/2019 (SIGLA).

Os shoppings da capital decidiram 
reduzir o horário de funcionamento

Apesar não existir nenhu-
ma confirmação de caso de 
coronavírus no Maranhão, os 
shoppings adotaram novo 
horário buscando colaborar 
com as medidas de preven-
ção e diminuir a circulação de 
pessoas.

A redução é importante, 
mas vale lembrar que shoppin-
gs são pontos de comércio que 
abrigam lojas, serviços e ativi-
dades que atendem às neces-
sidades das pessoas, inclusive 
as essenciais, como clínicas 

médicas, bancos, farmácias e 
supermercados, e é de gran-
de importância manter essas 
operações em funcionamento 
para atender a população.

Vale ressaltar que cinemas 
e academias, pelo menos as 
que estão abrigadas em sho-
ppings já estão fechados.

Atenção para alteração do 
horário de funcionamento: das 
12h às 20h. Uma demonstra-
ção de cuidado, solidariedade 
e atitude dos shoppings da ci-
dade, diante da situação atual

QUARENTENA

Revelo prevê aumento de 15% em vagas de tecnologia
A pandemia da Covid-19 

tem afetado os mais diversos 
setores da sociedade, entre-
tanto, em meio a novas formas 
de trabalho devido ao perío-
do de quarentena, a Revelo 
, maior HR tech da América 
Latina, prevê um aumento 
de 15% na procura de vagas 
de tecnologia e em posições 

nas quais as atividades que 
possam ser desenvolvidos de 
forma remota.

“Agora que as pessoas 
estão em quarentena, iden-
tificamos uma migração dos 
candidatos para a procura por 
funções e posições nas quais 
o trabalho possa ser realiza-
do sem ter que sair de casa”, 

pontua Lachlan de Crespigny, 
cofundador da Revelo.

Em meio às novas neces-
sidades das empresas, foi 
percebido que o número de 
agendamentos de entrevistas 
caíram cerca de 12% com 
a crise. Isso significa que os 
candidatos estão receben-
do menos convites dos RHs 

para participar de processos 
seletivos. A companhia conta 
ainda com uma ferramenta de 
navegação intuitiva para que 
os processos seletivos sejam 
desenvolvidos de forma 100% 
online. Isso inclui desde a 
busca por posições, passando 
por entrevistas e até mesmo o 
aceite de propostas.

FIEMA apresenta propostas ao governo estadual 
para atenuar a crise decorrente do coronavírus

A   Federação das Indús-
trias do Estado do Maranhão 
(FIEMA) encaminhou, na últi-
ma  sexta-feira (20), um con-
junto de 13 propostas de me-
didas nas áreas de tributação e 
normas regulatórias, voltadas 
para o enfrentamento e a 
atenuação dos efeitos da cri-
se econômica decorrente da 
pandemia da Covid-19, para 
o governador do estado Flávio 
Dino.

O presidente da FIEMA, 
Edilson Baldez, avalia que as 
dificuldades para produzir, 
geradas pela falta de insumos 
e pela falta de liquidez, com 

a queda nas vendas, pode-
rão levar diversas empresas 
eficientes à falência – o que, 
certamente, aumentará as 
consequências sociais e cená-
rio negativo da crise.

“Essa situação coloca em 
risco a sobrevivência do par-
que fabril e requer medidas 
necessárias para mitigar os 
prejuízos acumulados pela in-
dústria maranhense, principal-
mente as micros e pequenas 
empresas, afetadas pela queda 
drástica na produção e redu-
ção das receitas das empresas”, 
frisou o líder empresarial da 
indústria maranhense.

Grupo de grafite é premiado pela Secid 
por levar cor e alegria a espaços urbanos
Os novos selos informam sobre a situação do cadastro do cliente na tarifa social.

Com ênfase na arte do 
grafite, o contemplado pela 
Secretaria das Cidades e De-
senvolvimento Urbano (Se-
cid) do mês de agosto com 
o prêmio Amigos da Cidade 
foi o Vírus Urbano. O grupo é 
representado pelo grafiteiro 
Gil Peniel, responsável por 
levar cor e alegria aos painéis 
das praças do Cohatrac e Viva 
Cidade Operária.

O secretário das Cidades 
e Desenvolvimento Urbano, 
Raimundo Reis agradeceu o 
trabalho do grupo e afirmou 
que o grafite fez a diferença 
no local. “É uma inovação 
que,  a lém de mostrar  o 
trabalho desses ar t istas, 
também possibilitará um 
presente permanente para a 
cidade, com os painéis que 
servirão de espaços de en-
tretenimento e integração”, 
ressalta.

O grafiteiro Gil Peniel agra-
deceu a oportunidade dada 
pela Secid de inserir o grafite 
no projeto de revitalização dos 
espaços públicos da cidade.

“Ao levar cor e forma com 
uma linguagem leve e criativa 

aos espaços, o grafite é visuali-
zado e admirado pelas pesso-
as como algo belo, diferente 
e inovador”, disse Gil, que 
acredita também no poder 
transformador da arte urbana. 
“A partir do grafite, desenvolvo 
um trabalho social com crian-

ças na área do Coroadinho”, 
ressaltou Gil, grafiteiro há mais 
de 10 anos.

Os painéis das praças do 
Cohatrac e do Viva Cidade 
Operária fazem parte do proje-
to de revitalização dos equipa-
mentos públicos, coordenado 

pela Secretária Adjunta de 
Assuntos Metropolitanos da 
Secid (Saam).

De acordo com a secretária 
adjunta da Saam, Arlene Vieira, 
as intervenções em praças e 
espaços públicos de convivên-
cia nas cidades é uma forma 
eficiente de levar melhorias 
e infraestrutura urbana para 
muitas pessoas por meio de 
uma ação coordenada. “Nós 
da Secid entendemos a im-
portância de criar políticas de 
intervenção urbana que dia-
loguem entre si. Desta forma, 
espaços públicos de vivência 
proporcionam à população 
das cidades oportunidade de 
interação entre a comunidade 
de forma inclusiva e diversifi-
cada”, afirmou.

“São Luís ganhou mais 
dois espaços de lazer com 
playground, painéis de grafite, 
internet e área de vivência. A 
secretaria tem como diretri-
zes para a concepção desses 
espaços a sustentabilidade, a 
democratização, a ampliação 
e a preservação das áreas ver-
des, acessibilidade e inclusão 
de tecnologias”, concluiu.

AUMENTO DE PREÇO

IPCA de São Luís sobe 0,38% em agosto
O Índice Nacional de Pre-

ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) de agosto, em São Luís, 
registrou elevação de 0,38%, 
um aumento de preços em rit-
mo menor do que o registrado 
no mês anterior, julho/2020, 
que foi de 0,57%.

Das 16 regiões pesquisa-
das pelo IBGE, em 11 houve 
quadro inflacionário e São 
Luís teve a sexta maior infla-
ção dentre elas. As três maio-
res inflações foram detecta-
das nas regiões de pesquisa 
localizadas no Centro-Oes-
te do país: Campo Grande 
(1,04%), Goiânia (0,66%) e 
Brasília (0,58%). Foi detec-
tado estado de deflação no 
mês de agosto nas seguin-
tes regiões de pesquisa do 
IBGE: Região Metropolita-
na (RM) de Vitória (-0,03%), 
RM de Belém (-0,04%), RM 
do Rio de Janeiro (-0,13%), 
RM de Fortaleza (-0,23%) 
e no município de Aracaju 
(-0,30%). Tanto o IPCA de 
São Luís quanto o IPCA de 

Brasil continuam abaixo da 
meta inflacionária definida 
pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), que é de 4% 
no ano de 2020, podendo 
variar 1,5 ponto percentual 
(p.p.) para cima ou 1,5 p.p. 
para baixo. Nos oito primei-
ros meses do ano, tanto para 
São Luís quanto para Brasil, 
os números estão bem abaixo 
do piso da meta inflacionária 
(2,5%). Observando o acumu-
lado em 12 meses, também, 

ambas as regiões indicadas 
estão num patamar abaixo do 
piso inflacionário estabelecido 
pelas autoridades monetárias.

Dos nove grupos de despe-
sa pesquisados, seis apresen-
taram inflação em São Luís: ha-
bitação (2,01%), comunicação 
(1,78%), transportes (1,73%), 
saúde e cuidados pessoais 
(0,94%), artigos de residência 
(0,84%) e despesas pessoais 
(0,14%). Os grupos de despesa 
que tiveram recuo de preço no 

mês de agosto, em São Luís, 
foram: educação (-8,35%), ali-
mentação e bebidas (-0,06%) 
e vestuário (-0,34%).

Dos grupos de despesa 
que apontaram inflação, os 
que mais impulsionaram o 
comportamento de elevação 
de preços em agosto foram, 
uma vez mais, transporte e ha-
bitação, com impactos de 0,31 
p.p. e 0,30 p.p., respectivamen-
te. Em relação ao grupo trans-
porte, aumento de preços na 
gasolina, 5,54% (impacto de 
0,2694 p.p.), automóvel usa-
do, 2,13% (impacto de 0,0263 
p.p.), automóvel novo, 0,92%, 
(impacto de 0,0207 p.p.) e 
óleo diesel, 2,53% (impacto de 
0,0075 p.p.) foram os maiores 
impulsionadores para o qua-
dro inflacionário nesse grupo 
de despesas. Gasolina foi o 
subitem que mais impactou a 
subida do IPCA de São Luís, no 
mês de agosto, devido ao peso 
desse elemento de consumo 
nas despesas das famílias re-
sidentes na capital.  

COMUNICADO/RECEBIMENTO
CONSTRUTORA ESCUDO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 

CNPJ 06.249.791.0001/74 torna público, que recebeu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Luís – SEMMAM 
Licença de Instalação para Atividade de Construção Civil de 07 
Blocos e 224 unidades habitacionais de um Condomínio deno-
minado de Vila do Conde Localizado na Travessa Santa Rosa, 
S/N, Bairro Santa Rosa, Turú São Luís -MA, conforme processo 
de nº 24013/2020.

COMUNICADO
J R PEREIRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CNPJ nº  

35.108.109/0001-21 torna público que REQUEREU da Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA 
Autorização de Perfuração de poço tubular denominado de  
P-01 (Uso de Água Subterrânea)  nas coordenadas geodésicas 
SIRGAS 2000 02°41’00.52”S, 44°15’17.59”W, no Sistema Hidro-
gráfico das Ilhas Maranhenses, situado na  localidade de Sítio 
Rodrigues, São Joaquim, (Itapera-Quebra Pote), Zona Rural, São 
Luís -  MA., com finalidade de uso industrial conforme  E-pro-
cesso nº 118157/2020.

COMUNICADO
COMUNICADO/RECEBIMENTO

CONSTRUTORA ESCUDO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 
CNPJ 06.249.791.0001/74 torna público, que recebeu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Luís – SEMMAM 
Supressão de Vegetação para Atividade de Construção Civil de 
07 Blocos e 224 unidades habitacionais de um Condomínio de-
nominado de Vila do Conde Localizado na Travessa Santa Rosa, 
S/N, Bairro Santa Rosa, Turú São Luís -MA, conforme processo 
de nº 25614/2020.

COMUNICADO
AÇO VERDE DO BRASIL S/A (GUSA NORDESTE S/A) CNPJ NR. 

07.636.657/0002-70, torna público que requereu junto à Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, 
em 28/02/2020, pedido de renovação de outorga para diluição 
de efluentes protocolado sob nr. E-processo 120407/2020 e pro-
cesso 20080054827/2020, da Faz. Boa Vista, Município de Açai-
lândia /MA, sob as coordenadas: -04°52’22,52’’ S e -47°23’59,01’’ 
W    para fins de  uso industrial. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
Empreendimento: Plaza das Flores III
São convidados os senhores adquirentes das unidades resi-

denciais do empreendimento Plaza das Flores III a se reunirem em 
Assembleia Geral, que ocorrerá no próximo dia 15/09/2020 (terça-
-feira) com transmissão online, pelo aplicativo Microsoft Teams, às 
18h30 em primeira convocação, havendo quórum, ou às 19h00 em 
segunda convocação com qualquer número de pessoas presentes, 
para o fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Constituição da Comissão de Representantes e Eleição 
de seus membros a fim de exercer as funções descritas nos arts. 
31-C e 50 da Lei 4.591/64, acrescentados pela Lei 10.931/04.

2. Outros assuntos. 
O link para a reunião será enviado no dia 15/09/2020, por e-mail 

e pelo aplicativo whatsapp.
OBS.: As pessoas que comparecerem na qualidade de repre-

sentantes dos adquirentes
deverão enviar as respectivas procurações com firma reco-

nhecida com até 48 horas de antecedência da reunião ao e-mail: 
assembleia@construtoraescudo.com.br.

Atenciosamente,CONSTRUTORA ESCUDO INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO LTDA

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de São Bernardo - Ma, CNPJ nº 
06.125.389/0001-88, torna público, que REQUEREU à Secreta-
ria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, 
Outorga de Direito de Uso – ODU para abastecimento público 
conforme processo n° 114220 / 2020 localizado na Rua Proje-
tada s/n no Município de São Bernardo – Ma.

COMUNICADO 

A Prefeitura Municipal de São Bernardo - Ma, CNPJ nº 
06.125.389/0001-88, torna público, que REQUEREU à Secreta-
ria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, 
Outorga de Direito de Uso – ODU para abastecimento público 
conforme processo n° 114237 / 2020 localizado na Rua Bernardo 
Araújo Portela s/n no Município de São Bernardo – Ma.

Pesquisa do MA sobre Inquérito Sorológico repercute 
entre pesquisadores da University College London

Pesquisa comprovou baixa letalidade por Covid-19 no estado.

O estudo encomendado 
pelo Governo do Estado e 
feito por pesquisadores da 
Universidade Federal  do 
Maranhão (UFMA) que com-
provou baixa letalidade por 
Covid-19 no estado continua 
repercutindo entre os cien-
tistas. O professor Francois 
Balloux, da University Col-
lege London, destacou os 
resultados da pesquisa.

Francois Balloux, que in-
tegra equipe de pesquisa-
dores na análise em grande 
escala de genomas comple-
tos da Sars-COV-2, o agente 
da pandemia da Covid-19, 
elogiou a pesquisa sobre o 
inquérito sorológico, assim 
como destacou as principais 
conclusões do estudo.

“Sorological study from 
Maranhão, Brazil, looks wel 
done. Key findings: seropreva-
lence (Infection rate): ~40.4%; 
- IFR: ~0.17%; - asymptomatic 
infections: ~26%; - Ratio of 
estimated infections/reported 

cases: ~22x, e Masks/distan-
cing: marginally protective”, 
destacou Balloux em sua pá-
gina no Twitter.

Pesquisa
Para avaliar a pandemia 

no estado, o estudo soroló-
gico demonstrou estimativa 
de infecção de mais de 2,8 
milhões de maranhenses: 

mais de 40% da população. 
“Como sempre dizemos, é 
a prevenção nosso melhor 
instrumento. Junto a isso, 
manteremos o balizamento 
científico”, disse recentemen-
te o secretário de Estado da 
Saúde do Maranhão, Carlos 
Lula, sobre o estudo.

A pesquisa apontou que 

a prevalência de anticorpos 
para a Covid-19 no Mara-
nhão é de 40,4%. Segundo 
a pesquisa, nos municípios 
da Grande Ilha a prevalência 
registrada foi de 38,9%. A 
prevalência nos municípios 
de grande porte, com mais 
de 100 mil habitantes, apre-
sentou taxa de 35,2%.

SÃO LUÍS 408

Em solenidade virtual, governador Flávio 
Dino entrega novas unidades de saúde
O governador Flávio Dino 

entregou novas estruturas 
na saúde que vão somar na 
melhoria do atendimento e 
garantir ainda mais qualida-
de à rede pública estadual. 
Em solenidade no Palácio 
dos Leões nesta quinta-feira 
(10), transmitida pelas re-
des sociais do Governo do 
Estado, foram entregues à 
população a Unidade de Te-
rapia Intensiva Neonatal da 
Maternidade Benedito Leite, 
a Policlínica do Cohatrac e o 
ambulatório de oftalmologia 
do Hospital Carlos Macieira. 
As obras são parte da série 
de ações de infraestrutura da 
gestão, marcando os 408 anos 
de São Luís. 

O governador Flávio Dino 
pontuou o momento crítico 
enfrentado com a pandemia 
do novo coronavírus, mas que 
garantiu que não diminuiu os 

esforços da gestão para con-
cretizar melhorias. “Ampliando 
a rede de hospitais regionais e 
macrorregionais, que foi vital 
para manter a vida e a saúde 
de milhares de pessoas nesse 
cenário. Intensificamos ainda 
mais o ritmo para a rede de 
saúde, em todo o Estado, com 
unidades reestruturadas e 
novas”, destacou.

“Estamos realizando uma 
verdadeira revolução no Ma-

ranhão, dia a dia, sendo per-
severantes e entendendo 
que o segredo da boa gestão 
é a prioridade. E a saúde é 
um direito em si, essencial e 
prioritário. Largos segmentos 
da população recorrem cres-
centemente ao sistema único 
de saúde, que é o maior do 
planeta e do qual temos que 
cuidar, com seus problemas 
e virtudes, que são agora 
ampliadas no Maranhão, com 

essas obras realizadas. E que 
juntos tenhamos solidarie-
dade com os profissionais da 
saúde”, ressaltou Flávio Dino. 
O governador reforçou, ainda, 
que este mês será inaugurado 
o Hospital da Criança, em Co-
linas; e ainda este semestre, 
as policlínicas em Santa Inês 
e Presidente Dutra. 

Representando o prefeito 
de São Luís, Edivaldo Holanda 
Junior, a secretária municipal 
de Saúde, Natália Ribeiro, 
destacou a policlínica como 
“resultado de parceria exitosa 
da Prefeitura e Governo do 
Estado e será mais uma opção 
de atendimento de qualidade 
para a população, proporcio-
nando mais quatro mil aten-
dimentos por mês”. Durante 
a cerimônia, foi apresentado 
vídeo com as estruturas e 
depoimentos de profissionais 
que vão atuar nas unidades. 

Moradora do Coroadinho é escolhida 
para vice de Neto Evangelista

Em entrevista coletiva 
realizada na sede do PDT, 
nesta quinta-feira (10), o pré-
-candidato a prefeito de São 
Luís, deputado estadual Neto 
Evangelista (DEM), anunciou 
a assistente social Luzimar 
Lopes Corrêa como sua pré-
-candidata a vice.

Formada em Assistência 
Social, Luzimar Lopes Correa 
tem 48 anos. É militante, mãe 
solteira de quatro filhos, evan-
gélica, negra e moradora do 
bairro Coroadinho.

“Foi uma escolha feita 
com diálogo entre todos os 
partidos aliados que enten-
deram que precisávamos de 
um nome que represente a 
cidade, que ajude a construir 
e a governar São Luís. E para o 
nosso projeto arrojado, com 
um plano de governo para 
execução em quatro anos de 
gestão, o nome para compor 
a nossa chapa à Prefeitura 
de São Luís é a Luzimar, uma 
mulher que tem formação em 
Assistência Social, é evangéli-
ca, mãe solteira e negra. Uma 
mulher lutadora da comunida-

de do bairro Coroadinho e que 
sabe muito bem quais são as 
necessidades do nosso povo”, 
afirmou Neto Evangelista.

O senador Weverton (PDT) 
disse que o grupo tem a maior 
militância política e social e fará 
a diferença no período eleitoral. 
“Estou bastante motivado e 
cada dia que passa, tenho mais 
certeza de que fizemos a esco-
lha correta ao decidirmos apoiar 
Neto, um jovem preparado, líder 
nato e que sabe agregar. Será a 
eleição da nossa vida. A militân-
cia maior de São Luís está aqui e 
será nosso diferencial”, afirmou.

O presidente municipal 
do PDT, vereador Raimundo 
Penha, também enalteceu 
o poder da militância do 
partido e disse: “Andar e lu-
tar ao seu lado, Neto, é um 
orgulho para qualquer um 
e eu não tenho dúvida de 
quem for anunciado como 
seu pré-candidato a vice não 
representa apenas o PDT, 
mas  algo maior, que é a cara 
da cidade de São Luís”, disse. 

Fonte: Blog do 
Wellington Rabello

Governo lança mais três 
editais do Adote um Casarão

Dando continuidade ao 
programa Adote um Casarão, 
o Governo do Estado por meio 
da Secretaria das Cidades e 
Desenvolvimento Urbano (Se-
cid) lançou, na terça-feira (1º), 
mais três editais para reforma 
e concessão de imóveis da ad-
ministração pública estadual, 
situados no Centro Histórico 
de São Luís.

Os editais  fazem par-
te de uma estratégia do 
Governo do Estado com a 
finalidade de fomentar o 
empreendedorismo local e 
ocupar os imóveis públicos 
ociosos ou subocupados de 
propriedade do Estado com 
atividades que promovam 
o desenvolvimento susten-
tável do Centro Histórico 
al iado à  preser vação do 
patrimônio histórico.

Para tanto, o Governo do 
Estado lançou mais três con-
cursos com a finalidade de 
identificar pessoas físicas ou 
jurídicas de direito privado, 
com ou sem fins lucrativos, 
com interesse em recuperar 
e utilizar gratuitamente esses 
três casarões por dez anos, 

renovável por mais cinco anos.
Na primeira etapa do pro-

grama, nove empreendimen-
tos foram contemplados com 
imóveis pertencentes ao po-
der público estadual. 

Já nesta segunda, iniciada 
agora em setembro, serão 
disponibilizados mais três 
prédios da administração es-
tadual, direcionados para as 
atividades do polo comercial, 
gastronômico e cultural. 

O secretário das Cidades 
e Desenvolvimento Urbano, 
Raimundo Reis, destaca que é 
mais um importante passo do 
governo na transformação do 
Centro Histórico de São Luís 
por meio do programa Nosso 
Centro.

“É uma união de esforços 
onde estão sendo realizadas 
diversas ações como o reforço 
na segurança da região, a re-
forma do edifício João Goulart, 
construção do estacionamen-
to e praças, revitalização de 
equipamentos públicos, a con-
cessão e acompanhamento do 
Cheque Minha Casa e o uso e 
ocupação de casarões do Esta-
do”, ressaltou Raimundo Reis.
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A PGJ (Procuradoria-A PGJ (Procuradoria-
Geral de Justiça) doGeral de Justiça) do
Maranhão arquivou deMaranhão arquivou de
um procedimentoum procedimento
investigatório criminalinvestigatório criminal
instaurado no início deinstaurado no início de
2020 para apurar2020 para apurar
suposta falta desuposta falta de
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Justiça para AssuntosJustiça para Assuntos
Jurídicos, Lize Costa,Jurídicos, Lize Costa,
com base em parecer dacom base em parecer da
Assessoria Especial deAssessoria Especial de
investigação do órgãoinvestigação do órgão
máximo do Ministériomáximo do Ministério
Público.Público.

“Não há demonstração“Não há demonstração
de conduta típica,de conduta típica,
antijurídica e culpável,antijurídica e culpável,
para a qual a lei penalpara a qual a lei penal
preveja punição, nestepreveja punição, neste
momento. Condutamomento. Conduta
atípica. Arquivamentoatípica. Arquivamento
em razão da ausência deem razão da ausência de
fato típico. Falta defato típico. Falta de
elementos probatórios,elementos probatórios,
referentes aos fatosreferentes aos fatos
objetos de apuração”, dizobjetos de apuração”, diz
ementa.ementa.

Aberto a partir deAberto a partir de
representaçãorepresentação
formulada ao Ministérioformulada ao Ministério
Público, o procedimentoPúblico, o procedimento
investigatório tinha porinvestigatório tinha por
objeto apurar possíveisobjeto apurar possíveis
irregularidades noirregularidades no
Portal da TransparênciaPortal da Transparência
de Pinheiro e node Pinheiro e no
recebimento derecebimento de
transferênciastransferências
voluntárias.voluntárias.



MPMA cria força-tarefa para combater
queimadas no Maranhão
Publicado em 10 de setembro de 2020

O Ministério Público do Maranhão criou uma força-tarefa para atuar no combate às queimadas
ilegais no estado. A iniciativa é parte do Acordo de Resultados em Defesa da Amazônia,
assinado, em 12 de agosto, pelo Conselho Nacional do Ministério Público e os Ministérios
Públicos dos estados que integram a Amazônia Legal.

A portaria que criou a força-tarefa foi assinada na manhã desta quinta-feira, 10, pelo procurador-
geral de justiça, Eduardo Nicolau. Estiveram presentes também os promotores de justiça
Fernando Barreto, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente, Urbanismo e
Patrimônio Cultural (CAO-UMA), e Carlos Henrique Vieira, diretor da Secretaria de Gestão e
Planejamento do MPMA.

No Acordo de Resultados, o CNMP afirma que a “necessidade de criação das forças-tarefas nos
Ministérios Públicos estaduais se justifica em função da Amazônia estar vivenciando episódios
intensos de degradação, desmatamento e queimadas, sendo necessário o fortalecimento das

https://johncutrim.com.br/mpma-cria-forca-tarefa-para-combater-queimadas-no-maranhao/
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atuações preventiva e repressiva na tutela coletiva do ambiente, bem como maior integração
entre os Ministérios Públicos que atuam na Amazônia Legal”.

No mesmo documento, a Comissão do Meio Ambiente do CNMP assumiu o compromisso de
contribuir para o fortalecimento da atuação dos grupos e forças-tarefas criados “com o
desenvolvimento de estratégias para maior integração com as forças tarefas do Ministério Público
Federal e a realização de oficinas de trabalho e capacitação, em parceria com instituições de
ensino, com a Abrampa (Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio
Ambiente) e órgãos e instituições públicas de defesa do ambiente”.

No Maranhão, a força-tarefa reunirá as Promotorias de Justiça de Meio Ambiente de Imperatriz,
Barra do Corda e Mirador. As duas últimas cidades têm concentrado a maior incidência de
queimadas no estado. No caso de Imperatriz, a Promotoria irá receber um equipamento que
possibilita o monitoramento da qualidade do ar, doado pelo Ministério Público do Estado do Acre
(MP-AC).

O aparelho é um medidor que ajuda no monitoramento da produção de fumaça decorrente de
queimadas. O uso do equipamento será feito em parceria com a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (Sema).

O sensor PurpleAir PA-II-SD conecta-se a uma rede internacional que disponibiliza dados em
tempo real e de forma gratuita. Com isso, a população poderá acompanhar a qualidade do ar,
precisando, para isso, apenas baixar o aplicativo Air Quality, por meio do qual é possível
acompanhar a situação do ar no mundo todo.

NUCAM

Também nesta quinta-feira, o procurador-geral de justiça assinou o ato regulamentar que criou o
Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais (Nucam) no Ministério Público do Maranhão. O
Núcleo fará parte da estrutura do CAO-UMA.

Caberá ao Nucam, quando solicitado por promotores de justiça ou designado pela Administração
Superior, articular e orientar a atuação do MPMA na mediação e negociação de conflitos
ambientais complexos ou de grande repercussão social ou econômica. Estão incluídos
empreendimentos ou atividades causadoras de impacto ambiental significativo, considerados de
alto risco de desastres ambientais e que possam gerar impactos significativos em áreas de
conservação ou outras áreas protegidas.

O Núcleo também poderá conduzir inquéritos civis ou procedimentos administrativos, analisar
documentos apresentados em processos de licenciamento ambiental e incentivar a integração
com o meio técnico e acadêmico, com apoio mútuo em atividades de ensino, pesquisa, extensão
e elaboração de diagnósticos, vistorias, pareceres e projetos técnicos que possam ajudar na
resolução extrajudicial de conflitos.

O coordenador do CAO-UMA, Fernando Barreto, citou como um dos exemplos de possibilidade
de atuação do Nucam um caso de queimada que envolva mais de um município. De acordo com
o promotor de justiça, os membros do MPMA já têm acesso ao sistema MapBiomas, com seus
alertas de focos de incêndio, ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural e às informações da
Secretaria de Meio Ambiente.

“O promotor de justiça, ao receber um alerta de incêndio, pode acionar o Centro de Apoio, a
Comissão de Meio Ambiente ou o próprio MapBiomas para receber informações mais detalhadas.
Isso é compartilhado com a Secretaria de Meio Ambiente e eles poderão atuar concentradamente
nessas questões. É uma congregação de informações”, explicou Barreto.



quinta-feira, 10 de setembro de 2020

Ministério Público cria força-tarefa no combate a
queimadas no Maranhão

O Ministério Público do Maranhão criou uma força-tarefa para atuar no combate às
queimadas ilegais no estado. A iniciativa é parte do Acordo de Resultados em Defesa da
Amazônia, assinado, em 12 de agosto, pelo Conselho Nacional do Ministério Público e
os Ministérios Públicos dos estados que integram a Amazônia Legal.

A portaria que criou a força-tarefa foi assinada na manhã desta quinta-feira, 10, pelo
procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau. Estiveram presentes também os
promotores de justiça Fernando Barreto, coordenador do Centro de Apoio Operacional
de Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural (CAO-UMA), e Carlos Henrique
Vieira, diretor da Secretaria de Gestão e Planejamento do MPMA.

No Acordo de Resultados, o CNMP afirma que a “necessidade de criação das forças-
tarefas nos Ministérios Públicos estaduais se justifica em função da Amazônia estar
vivenciando episódios intensos de degradação, desmatamento e queimadas, sendo
necessário o fortalecimento das atuações preventiva e repressiva na tutela coletiva do
ambiente, bem como maior integração entre os Ministérios Públicos que atuam na
Amazônia Legal”.

No mesmo documento, a Comissão do Meio Ambiente do CNMP assumiu o compromisso
de contribuir para o fortalecimento da atuação dos grupos e forças-tarefas criados “com
o desenvolvimento de estratégias para maior integração com as forças tarefas do
Ministério Público Federal e a realização de oficinas de trabalho e capacitação, em
parceria com instituições de ensino, com a Abrampa (Associação Brasileira dos
Membros do Ministério Público de Meio Ambiente) e órgãos e instituições públicas de
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defesa do ambiente”.

No Maranhão, a força-tarefa reunirá as Promotorias de Justiça de Meio Ambiente de
Imperatriz, Barra do Corda e Mirador. As duas últimas cidades têm concentrado a maior
incidência de queimadas no estado. No caso de Imperatriz, a Promotoria irá receber um
equipamento que possibilita o monitoramento da qualidade do ar, doado pelo Ministério
Público do Estado do Acre (MP-AC).

O aparelho é um medidor que ajuda no monitoramento da produção de fumaça
decorrente de queimadas. O uso do equipamento será feito em parceria com a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

O sensor PurpleAir PA-II-SD conecta-se a uma rede internacional que disponibiliza
dados em tempo real e de forma gratuita. Com isso, a população poderá acompanhar a
qualidade do ar, precisando, para isso, apenas baixar o aplicativo Air Quality, por meio
do qual é possível acompanhar a situação do ar no mundo todo.

NUCAM

Também nesta quinta-feira, o procurador-geral de justiça assinou o ato regulamentar
que criou o Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais (Nucam) no Ministério Público
do Maranhão. O Núcleo fará parte da estrutura do CAO-UMA.

Caberá ao Nucam, quando solicitado por promotores de justiça ou designado pela
Administração Superior, articular e orientar a atuação do MPMA na mediação e
negociação de conflitos ambientais complexos ou de grande repercussão social ou
econômica. Estão incluídos empreendimentos ou atividades causadoras de impacto
ambiental significativo, considerados de alto risco de desastres ambientais e que
possam gerar impactos significativos em áreas de conservação ou outras áreas
protegidas.

O Núcleo também poderá conduzir inquéritos civis ou procedimentos administrativos,
analisar documentos apresentados em processos de licenciamento ambiental e
incentivar a integração com o meio técnico e acadêmico, com apoio mútuo em
atividades de ensino, pesquisa, extensão e elaboração de diagnósticos, vistorias,
pareceres e projetos técnicos que possam ajudar na resolução extrajudicial de conflitos.

O coordenador do CAO-UMA, Fernando Barreto, citou como um dos exemplos de
possibilidade de atuação do Nucam um caso de queimada que envolva mais de um
município. De acordo com o promotor de justiça, os membros do MPMA já têm acesso
ao sistema MapBiomas, com seus alertas de focos de incêndio, ao Sistema de Cadastro
Ambiental Rural e às informações da Secretaria de Meio Ambiente.



“O promotor de justiça, ao receber um alerta de incêndio, pode acionar o Centro de
Apoio, a Comissão de Meio Ambiente ou o próprio MapBiomas para receber informações
mais detalhadas. Isso é compartilhado com a Secretaria de Meio Ambiente e eles
poderão atuar concentradamente nessas questões. É uma congregação de
informações”, explicou Barreto. As informações do MPMA.



MPMA cria força-tarefa para combater queimadas no
Maranhão

Iniciativa é parte do Acordo de Resultados em Defesa da Amazônia, assinado em 12 de agosto
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procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, assinou a portaria de criação da força-tarefa (Divulgação)

SÃO LUÍS - O Ministério Público do Maranhão criou uma força-tarefa para atuar no combate às

queimadas ilegais no estado. A iniciativa é parte do Acordo de Resultados em Defesa da

Amazônia, assinado, em 12 de agosto, pelo Conselho Nacional do Ministério Público e os

Ministérios Públicos dos estados que integram a Amazônia Legal.

A portaria que criou a força-tarefa foi assinada nesta quinta-feira (10), pelo procurador-geral de

justiça, Eduardo Nicolau. Estiveram presentes também os promotores de justiça Fernando Barreto,

coordenador do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural

(CAO-UMA), e Carlos Henrique Vieira, diretor da Secretaria de Gestão e Planejamento do MPMA.
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No Acordo de Resultados, o CNMP afirma que a “necessidade de criação das forças-tarefas nos

Ministérios Públicos estaduais se justifica em função da Amazônia estar vivenciando episódios

intensos de degradação, desmatamento e queimadas, sendo necessário o fortalecimento das

atuações preventiva e repressiva na tutela coletiva do ambiente, bem como maior integração entre

os Ministérios Públicos que atuam na Amazônia Legal”.

No mesmo documento, a Comissão do Meio Ambiente do CNMP assumiu o compromisso de

contribuir para o fortalecimento da atuação dos grupos e forças-tarefas criados “com o

desenvolvimento de estratégias para maior integração com as forças tarefas do Ministério Público

Federal e a realização de oficinas de trabalho e capacitação, em parceria com instituições de

ensino, com a Abrampa (Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio

Ambiente) e órgãos e instituições públicas de defesa do ambiente”.

No Maranhão, a força-tarefa reunirá as Promotorias de Justiça de Meio Ambiente de Imperatriz,

Barra do Corda e Mirador. As duas últimas cidades têm concentrado a maior incidência de

queimadas no estado. No caso de Imperatriz, a Promotoria irá receber um equipamento que

possibilita o monitoramento da qualidade do ar, doado pelo Ministério Público do Estado do Acre

(MP-AC).

O aparelho é um medidor que ajuda no monitoramento da produção de fumaça decorrente de

queimadas. O uso do equipamento será feito em parceria com a Secretaria de Estado de Meio

Ambiente (Sema).

O sensor PurpleAir PA-II-SD conecta-se a uma rede internacional que disponibiliza dados em

tempo real e de forma gratuita. Com isso, a população poderá acompanhar a qualidade do ar,

precisando, para isso, apenas baixar o aplicativo Air Quality, por meio do qual é possível

acompanhar a situação do ar no mundo todo.

Nucam

Também nesta quinta-feira, o procurador-geral de justiça assinou o ato regulamentar que criou o

Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais (Nucam) no Ministério Público do Maranhão. O

Núcleo fará parte da estrutura do CAO-UMA.

Caberá ao Nucam, quando solicitado por promotores de justiça ou designado pela Administração

Superior, articular e orientar a atuação do MPMA na mediação e negociação de conflitos

ambientais complexos ou de grande repercussão social ou econômica. Estão incluídos



empreendimentos ou atividades causadoras de impacto ambiental significativo, considerados de

alto risco de desastres ambientais e que possam gerar impactos significativos em áreas de

conservação ou outras áreas protegidas.

O Núcleo também poderá conduzir inquéritos civis ou procedimentos administrativos, analisar

documentos apresentados em processos de licenciamento ambiental e incentivar a integração

com o meio técnico e acadêmico, com apoio mútuo em atividades de ensino, pesquisa, extensão e

elaboração de diagnósticos, vistorias, pareceres e projetos técnicos que possam ajudar na

resolução extrajudicial de conflitos.

O coordenador do CAO-UMA, Fernando Barreto, citou como um dos exemplos de possibilidade de

atuação do Nucam um caso de queimada que envolva mais de um município. De acordo com o

promotor de justiça, os membros do MPMA já têm acesso ao sistema MapBiomas, com seus

alertas de focos de incêndio, ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural e às informações da

Secretaria de Meio Ambiente.

“O promotor de justiça, ao receber um alerta de incêndio, pode acionar o Centro de Apoio, a

Comissão de Meio Ambiente ou o próprio MapBiomas para receber informações mais detalhadas.

Isso é compartilhado com a Secretaria de Meio Ambiente e eles poderão atuar concentradamente

nessas questões. É uma congregação de informações”, explicou Barreto.



Prefeita Dulcinha é aplaudida pelo governador Flávio Dino

Prefeita é acionada pelo Ministério Público por
improbidade administrativa
Por Daniel Matos • quinta-feira, 10 de setembro de 2020

O Ministério Público do Maranhão (MPMA)
ingressou, na última sexta-feira, 4, com uma
Ação Civil Pública de improbidade administrativa
contra a prefeita de Satubinha, Dulce Maciel
Pinto da Cunha. A gestora, em 2018, promoveu
a realização de festa de carnaval no município,
contrariando a Instrução Normativa n° 54/2018,
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
(TCE-MA).

A instrução normativa estabelece as hipóteses
em que são ilegítimas as despesas públicas com
festividades promovidas pelas prefeituras. Um
desses casos é quando há atraso no pagamento
de servidores públicos. Em Satubinha, o
funcionalismo público estava sem receber seus

vencimentos relativos a janeiro e fevereiro quando foram gastos R$ 130 mil para a realização do carnaval de 2018.

Na época, o Ministério Público do Maranhão e o Ministério Público de Contas (MPC) chegaram a oferecer
representação junto ao TCE-MA, pedindo a concessão de medida cautelar que impedisse a realização da despesa.
A demanda, no entanto, só foi apreciada após a realização das festividades.

Em seguida, o MPC ofereceu representação para apuração de possível ilegitimidade das despesas efetivadas, que
foi confirmada pela corte de contas. O TCE-MA aplicou multa de R$ 50 mil a Dulce da Cunha.

“Apesar de conhecedora dos atrasos salariais dos servidores públicos municipais, bem como da própria Instrução
Normativa n° 54/2018, a cujo teor foi conferida ampla publicidade à época, a requerida realizou despesas com
festividades carnavalescas, atentando contra princípios basilares da administração pública, notadamente o da
moralidade e eficiência administrativa”, avalia, na Ação, a promotora de justiça Fabiana Santalucia Fernandes.

Grave ofensa aos deveres éticos

A titular da comarca de Pio XII (da qual Satubinha é termo judiciário) também considera o ato da prefeita como “de
grave ineficiência funcional, superando e muito a mera ‘desorganização’ ou ‘falta de habilidade’, havendo nítida
intenção de violação ao ordenamento jurídico e grave ofensa aos deveres éticos”.

Se condenada por improbidade administrativa, Dulce da Cunha estará sujeita ao ressarcimento integral do dano,
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por três a cinco anos, pagamento de multa de até 100
vezes o valor da remuneração recebida no cargo de prefeita e à proibição de contratar ou receber benefícios do
Poder Público, mesmo que por meio de empresa da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de três anos.
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PREFEITA DA CIDADE DE SATUBINHA-MA É ACIONADA POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) ingressou, na última sexta-feira, 4, com uma Ação

Civil Pública de improbidade administrativa contra a prefeita de Satubinha, Dulce Maciel Pinto

da Cunha. A gestora, em 2018, promoveu a realização de festa de carnaval no município,

contrariando a Instrução Normativa n° 54/2018, do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão

(TCE-MA).

A instrução normativa estabelece as hipóteses em que são ilegítimas as despesas públicas

com festividades promovidas pelas prefeituras. Um desses casos é quando há atraso no

pagamento de servidores públicos. Em Satubinha, o funcionalismo público estava sem receber

seus vencimentos relativos a janeiro e fevereiro quando foram gastos R$ 130 mil para a

realização do carnaval de 2018.

https://blogdoandrearaujo.com.br/category/andre/
https://blogdoandrearaujo.com.br/2020/09/10/prefeita-da-cidade-de-satubinha-ma-e-acionada-por-improbidade-administrativa/#respond
https://blogdoandrearaujo.com.br/author/andre/
https://blogdoandrearaujo.com.br/2020/09/10/prefeita-da-cidade-de-satubinha-ma-e-acionada-por-improbidade-administrativa/


Na época, o Ministério Público do Maranhão e o Ministério Público de Contas (MPC) chegaram

a oferecer representação junto ao TCE-MA, pedindo a concessão de medida cautelar que

impedisse a realização da despesa. A demanda, no entanto, só foi apreciada após a realização

das festividades

Em seguida, o MPC ofereceu representação para apuração de possível ilegitimidade das

despesas efetivadas, que foi confirmada pela corte de contas. O TCE-MA aplicou multa de R$

50 mil a Dulce da Cunha.

“Apesar de conhecedora dos atrasos salariais dos servidores públicos municipais, bem como

da própria Instrução Normativa n° 54/2018, a cujo teor foi conferida ampla publicidade à época,

a requerida realizou despesas com festividades carnavalescas, atentando contra princípios

basilares da administração pública, notadamente o da moralidade e eficiência administrativa”,

avalia, na Ação, a promotora de justiça Fabiana Santalucia Fernandes.

A titular da comarca de Pio XII (da qual Satubinha é termo judiciário) também considera o ato

da prefeita como “de grave ineficiência funcional, superando e muito a mera ‘desorganização’

ou ‘falta de habilidade’, havendo nítida intenção de violação ao ordenamento jurídico e grave

ofensa aos deveres éticos”.

Se condenada por improbidade administrativa, Dulce da Cunha estará sujeita ao ressarcimento

integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por três a cinco

anos, pagamento de multa de até 100 vezes o valor da remuneração recebida no cargo de

prefeita e à proibição de contratar ou receber benefícios do Poder Público, mesmo que por

meio de empresa da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de três anos. (Redação: Rodrigo

Freitas (CCOM-MPMA).



Prefeita é acionada por improbidade
administra�va em Satubinha

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) ingressou, na última sexta-feira, 4, com
uma Ação Civil Pública de improbidade administrativa contra a prefeita de
Satubinha, Dulce Maciel Pinto da Cunha. A gestora, em 2018, promoveu a
realização de festa de carnaval no município, contrariando a Instrução Normativa
n° 54/2018, do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA).

A instrução normativa estabelece as hipóteses em que são ilegítimas as despesas
públicas com festividades promovidas pelas prefeituras. Um desses casos é
quando há atraso no pagamento de servidores públicos. Em Satubinha, o
funcionalismo público estava sem receber seus vencimentos relativos a janeiro e
fevereiro quando foram gastos R$ 130 mil para a realização do carnaval de 2018.

Na época, o Ministério Público do Maranhão e o Ministério Público de Contas
(MPC) chegaram a oferecer representação junto ao TCE-MA, pedindo a concessão
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de medida cautelar que impedisse a realização da despesa. A demanda, no
entanto, só foi apreciada após a realização das festividades.

Em seguida, o MPC ofereceu representação para apuração de possível
ilegitimidade das despesas efetivadas, que foi confirmada pela corte de contas. O
TCE-MA aplicou multa de R$ 50 mil a Dulce da Cunha.

“Apesar de conhecedora dos atrasos salariais dos servidores públicos municipais,
bem como da própria Instrução Normativa n° 54/2018, a cujo teor foi conferida
ampla publicidade à época, a requerida realizou despesas com festividades
carnavalescas, atentando contra princípios basilares da administração pública,
notadamente o da moralidade e eficiência administrativa”, avalia, na Ação, a
promotora de justiça Fabiana Santalucia Fernandes.

A titular da comarca de Pio XII (da qual Satubinha é termo judiciário) também
considera o ato da prefeita como “de grave ineficiência funcional, superando e
muito a mera ‘desorganização’ ou ‘falta de habilidade’, havendo nítida intenção de
violação ao ordenamento jurídico e grave ofensa aos deveres éticos”.

Se condenada por improbidade administrativa, Dulce da Cunha estará sujeita ao
ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos por três a cinco anos, pagamento de multa de até 100 vezes o valor da
remuneração recebida no cargo de prefeita e à proibição de contratar ou receber
benefícios do Poder Público, mesmo que por meio de empresa da qual seja sócia
majoritária, pelo prazo de três anos.



Precision: Justiça encontraPrecision: Justiça encontra
apenas R$ 48,9 mil nas contas deapenas R$ 48,9 mil nas contas de
DungaDunga
Ministério Público acusa prefeito de Icatu de improbidade na contrataçãoMinistério Público acusa prefeito de Icatu de improbidade na contratação
de empresa que seria de fachada e operada por laranjade empresa que seria de fachada e operada por laranja

O Banco Central informou ao juiz Celso SerafimO Banco Central informou ao juiz Celso Serafim
Júnior, da Comarca de Icatu, que encontrou eJúnior, da Comarca de Icatu, que encontrou e
efetuou o bloqueio de apenas R$ 48.992,23 das contas do prefeitoefetuou o bloqueio de apenas R$ 48.992,23 das contas do prefeito
do município, José Ribamar Moreira Gonçalves, o Dunga (PMN).do município, José Ribamar Moreira Gonçalves, o Dunga (PMN).

Desse montante, R$ 48.884,35 estavam em uma conta do Bradesco, R$ 90,86 noDesse montante, R$ 48.884,35 estavam em uma conta do Bradesco, R$ 90,86 no
Banco do Brasil e R$ 17,02 na CEF (Caixa Econômica Federal).Banco do Brasil e R$ 17,02 na CEF (Caixa Econômica Federal).
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O valor corresponde a 36,82% do total de R$ 133.050,00 que devem serO valor corresponde a 36,82% do total de R$ 133.050,00 que devem ser
bloqueados das contas bancárias do gestor, no bojo de uma ação em que ele ébloqueados das contas bancárias do gestor, no bojo de uma ação em que ele é
acusado de improbidade na contratação, sem licitação, da empresa Precisionacusado de improbidade na contratação, sem licitação, da empresa Precision
Soluções em Diagnósticos Ltda para aquisição de insumos hospitalares, comSoluções em Diagnósticos Ltda para aquisição de insumos hospitalares, com
recursos destinados para enfrentamento ao novo coronavírus, no valor de R$ 2,17recursos destinados para enfrentamento ao novo coronavírus, no valor de R$ 2,17
milhões.milhões.

Apontada como empresa de fachada e operada por laranja, a Precision foi alvo deApontada como empresa de fachada e operada por laranja, a Precision foi alvo de
busca e apreensão,busca e apreensão,  no início de junho deste anono início de junho deste ano, durante a deflagração da, durante a deflagração da
Operação Cobiça Fatal, em São Luís. O operador da empresa, Alexandre ChuairyOperação Cobiça Fatal, em São Luís. O operador da empresa, Alexandre Chuairy
Cunha, também foi alvo de buscas e de mandado de prisão temporária.Cunha, também foi alvo de buscas e de mandado de prisão temporária.

Com base em dados fornecidos pela força-tarefa,Com base em dados fornecidos pela força-tarefa,  que citam no inquérito policial aque citam no inquérito policial a
contratação celebrada pela Prefeitura de Icatucontratação celebrada pela Prefeitura de Icatu, o Ministério Público do Maranhão, o Ministério Público do Maranhão
apontou indícios de irregularidades, e pediu à Justiça o ressarcimento dos danosapontou indícios de irregularidades, e pediu à Justiça o ressarcimento dos danos
aos cofres públicos municipais.aos cofres públicos municipais.

Após a ação da PF e CGU, o contrato milionário foi revogada pela gestãoApós a ação da PF e CGU, o contrato milionário foi revogada pela gestão
municipal, mas a prefeitura já havia efetuado o pagamento no valormunicipal, mas a prefeitura já havia efetuado o pagamento no valor
correspondente ao que deve ser integralmente bloqueado das contas de Dunga.correspondente ao que deve ser integralmente bloqueado das contas de Dunga.
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Prefeito de Itinga é acionado pelo MP por
improbidade

O Ministério Público do Maranhão ajuizou, na última sexta-feira (4) uma Ação uma Ação Civil Pública por

improbidade administrativa contra o prefeito do município de Itinga do Maranhão, Lúcio Flávio Araújo Oliveira. A

Ação foi ajuizada pelo promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira, após o recebimento de uma denúncia

anônima informando que, no dia 15 de agosto, o prefeito participou de uma caravana política na zona rural do

município, promovida por ele mesmo.

A prática se configura como propaganda eleitoral antecipada e atenta contra as normas sanitárias vigentes, que

proíbem a realização de eventos com aglomeração de pessoas durante a pandemia.

O prefeito confirmou a participação no evento, mas negou que tenha pedido votos durante a caravana. Após a

notificação pela Promotoria de Justiça, o Ministério Público Eleitoral encaminhou o caso à 98ª Zona Eleitoral do

Estado do Maranhão.

A Promotoria compreendeu que, além do descumprimento das normas da Justiça Eleitoral, o prefeito também

desobedeceu aos princípios da Administração Pública, como a impessoalidade, legalidade, moralidade e

honestidade.

“Atentou contra o princípio da moralidade, da impessoalidade e da honestidade, porque agiu em benefício próprio

e exclusivo, visando à sua reeleição, arregimentando correligionários políticos e aglomerando a população em

torno de si, em comunidade carente, indiferente ao interesse público maior, que é a vida das pessoas”, disse o

promotor Tiago Quintanilha na ACP.

De acordo com os dados oficiais, 14 pessoas já morreram em Itinga do Maranhão por causa do coronavírus. Os

dados também apontam que a taxa de infecção no município é de 1.0, o que é considerado elevado.

O Ministério Público pede o pagamento de multa, por parte do prefeito, de até cem vezes o valor do seu salário,

que atualmente é de R$ 16.592,00. Para ser assegurado o pagamento da multa, o MPMA também pede a

indisponibilidade de todos os bens que estejam em nome de Lúcio Flávio Araújo Oliveira.
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Veterinário que matou empresário dentro da
Prontoclínica vai se apresentar nas próximas horas

Advogados do médico veterinário Daniel Leite Cardoso, que assassinou ontem à
noite, quarta-feira (09), com nove tiros o empresário Eduardo Viégas, já estiveram
em contatos com o delegado da SHPP que cuida do caso para acertar horário de
apresentação do acusado.

Para evitar a presença da imprensa, o Blog do Luis Cardoso foi informado que  a
tomada de depoimento deve ser feita na noite de hoje, quinta-feira (10), mas é provável
que contra o veterinário deve ter sido decretada prisão temporária e posteriormente
transformada em preventiva.

 Data: 10 de Set de 20 às 17:32   Categoria: Crime   Sem Comentários
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As imagens do circuito de  câmeras de monitoramento interno da Prontoclínica já foram
entregues para a polícia, onde toda a dinâmica do crime mostra as discussões,
agressões, e o momento dos nove disparos disparados contra a vítima, sendo a maioria
na região da cabeça e um na mão da companheira de Eduardo Viégas.

A briga começou depois que o empresário dono da Pizzaria Tio Tomate reclamou dos
preços de procedimentos em um gato da sua propriedade e e seguida da ausência de 
nota fiscal. Viégas começou a  filmar o veterinário, que teve seu celular quase tomado e
reagiu com um soco. Foi o suficiente para Daniel sacar de um pistola 380 e efetuar os
disparos.



Assassinato do dono do Tio Tomate foi gravado
por câmeras
Publicado em 10 de setembro de 2020 por gilbertoleda

Câmeras de um circuito fechado de TV da Prontoclínica Veterinária, no Monta Castelo, gravaram todo o episódio que
culminou com o assassinato, a tiros, do empresário Eduardo Viégas, dono da Pizzaria Tio Tomate, dentro do
estabelecimento.

O crime foi cometido na noite de ontem (9) pelo médico veterinário Daniel Leita, após uma discussão sobre valores de
serviços veterinários e fornecimento de nota fiscal (saiba mais).

O autor dos disparos segue foragido, mas um advogado que se apresentou na manhã de hoje (10) à Superintendência de
Homicídios como representante do suspeito informou que ele deve se apresentar voluntariamente para prestar
depoimento.
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