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conﬁrmados do novo
coronavírus no Maranhão,
segundo a SES

recuperados do novo
coronavírus no estado, de
acordo com boletim

suspeitos da Covid-19
foram descartados no
estado, desde março
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REFLEXO DA PANDEMIA

30% dos restaurantes e
bares faliram na capital

Uma eleição diferente

Paulo Soares

C

Estabelecimento localizado na avenida Mário Andreaza, no Olho d’Água, não resistiu ao período de suspensão das atividades e fechou as portas

Pandemia da Covid-19 afetou diversos setores da economia, mas o
segmento de bebidas e alimentos sofreu o maior impacto.
CIDADES 1

Paulo Soares

Motorista faz retorno proibido em trecho da Via Expressa, onde também ocorrem ultrapassagens irregulares e excesso de velocidade

Base de Dino

Via Expressa

Condutores cometem Weverton Rocha
critica Carlos Brandão
irregularidades de
e antecipa racha
forma rotineira

O eleitor estará bem
servido por uma equipe de
profissionais comprometidos
com o fato e a informação
de interesse público
nhecer os candidatos e as ideias que eles defendem para
enfrentar esses e tantos outros problemas que castigam
as cidades.
O Grupo Mirante inicia hoje uma ampla cobertura jornalística das eleições municipais no Maranhão. Pelas nossas emissoras de TV e rádio, portais de internet e jornal
impresso vamos abrir as portas para o confronto de ideias
dos candidatos, que, de maneira isonômica e em conformidade com as regras da Justiça Eleitoral, participarão de
entrevistas, sabatinas e debates.
Nesse empreendimento democrático do Grupo Mirante,
oportuno sob todos os aspectos, o eleitor estará bem servido por uma equipe de profissionais comprometidos com
o fato e a informação de interesse público. Mais do que
nunca, o processo eleitoral passa a fazer parte da nossa
agenda diária de trabalho.
O Grupo Mirante cumpre, mais uma vez, o imprescindível papel de levar aos maranhenses o debate de ideias e
a informação necessária, conectada com o nosso tempo, o
tempo do novo normal. Tudo isso para que os personagens
da eleição sejam vistos e confrontados. E para que prevaleça, como é inescapável na democracia, a decisão soberana do eleitor.
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São Luís terá o maior
número de candidatos da
história das eleições na
capital. POLÍTICA 3
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om o encerramento ontem do prazo das convenções partidárias, as eleições municipais deste ano
ganham, a partir de hoje, uma nova dinâmica. Confirmados os nomes dos candidatos a prefeito, o
eleitor passa agora a ter a oportunidade real de conhecer
perfis e propostas daqueles que pretendem governar as
cidades do Maranhão no quadriênio 2021-2024.
Não é uma eleição qualquer. Estamos atravessando um
quadro de instabilidade socioeconômica desde quando se
iniciou, em meados de março, a pandemia da Covid-19. O
mundo mudou, e a população, sobressaltada, busca encontrar caminhos e novos hábitos para conviver socialmente, ainda que sob a ameaça de um vírus tão destruidor.
A eleição em meio à pandemia, com medidas restritivas
recomendadas pelas autoridades sanitárias, exige dos
meios de comunicação esforço redobrado para estimular
os cuidados com a saúde – distanciamento, uso de máscara e permanente higiene das mãos – e ao mesmo tempo
informar sobre a importância de um processo eleitoral em
ano tão atípico.
O pleito de novembro resultará na opção do eleitor por
um projeto capaz de apontar novos rumos e mitigar, a partir de janeiro do próximo ano, os graves efeitos do coronavírus no cotidiano da população. É preciso, portanto, co-

Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/491271

3215-5055 (Central do Assinante)
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Weverton Rocha critica
Brandão e antecipa
racha na base de Dino
Em convenção partidária na cidade de Colinas, Weverton Rocha falou
de “disputas veladas” na base governista e citou o vice-governador
Divulgação

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

início efetivo das disputas eleitorais nos municípios do Maranhão, com
a homologação de candidaturas nas convenções partidárias, começou a deixar mais evidente
um racha que já vinha se desenhando na base do governador Flávio Dino (PCdoB).
O motivo é a sucessão do comunista e envolve lideranças que almejam disputar a eleição de 2022,
como o vice-governador Carlos
Brandão (Republicanos) e o senador
Weverton Rocha (PDT).
Até o último fim de semana, posicionamentos dos dois sobre o tema
davam-se apenas nos bastidores.
Mas uma convenção em Colinas, reduto dos Brandão, tornou o assunto
público, após discurso do pedetista.,

O

Weverton e
Brandão têm
queda de braço
Ao lançar a candidatura do médico Antônio Carlos a prefeito, Rocha
subiu ao palanque para discursar, e
comentou a postura do atual vicegovernador do estado, que foi seu
companheiro de chapa na eleição de
2018, quanto ele se elegeu senador.
Weverton citou a existência de
“disputas veladas” na base do governador, mas ressaltou que estas
poderiam ser evitadas.
“Disputas veladas que era possível evitar, era possível se construir,
através do diálogo, soluções”, disse,
sem explicar efetivamente que tipo

Weverton, Brandão e o governador Flávio Dino em cenário hoje de disputa entre os dois primeiros

de solução, para qual tipo de problema, poderia ser “construída”.
O senador seguiu, em tom mais
crítico ao aliado: apontando posições políticas “inexplicáveis” do vice.
“Disputas que foram avançando e
fomos vendo posições políticas de
forma inexplicável acontecendo no
interior do Maranhão”, afirmou.
Inexplicáveis
O pedetista apontou, então, dois
exemplos do que considera posicionamentos “inexplicáveis” de Brandão: o lançamento de candidaturas
do Republicanos, partido do vice-governador, em Timon, e em Caxias.
“Quando eu penso que não, o
grupo que lidera a prefeitura aqui, do
vice-governador da minha chapa, o
[Carlos] Brandão, eu vejo lá em Timon
o partido dele contra o nosso grupo

histórico, que é o do Luciano Leitoa.
Ele vai pra outro lado”, destacou.
Luciano Leitoa é o atual prefeito
de Timon, e apoiará na cidade a candidatura de Dinair Veloso, sua ex-secretária de Educação. Procurado por
O Estado, Brandão não se pronunciou.
Já em Caxias, o Republicanos confirmou a candidatura à reeleição do
prefeito Fábio Gentil, contra o candidato do governo, Adelmo Soares,
que é do PCdoB, mas conta com o
apoio do PDT de Weverton.
Nomes
Desde a reeleição do governador Flávio Dino, em 2018, percebem-se movimentos que apontam para uma
fragmentação do seu amplo grupo.
Aliançados em prol de um projeto comum há dois anos, lideranças

como Weverton Rocha e Carlos Brandão, eleitos senador e vice-governador na ocasião, começaram a se movimentar de olho na sucessão
governamental. Por isso, eles têm comumente marchado em campos
opostos nas eleições municipais.
Em São Luís, por exemplo, o racha
fica mais evidente: Rocha apoia a
candidatura de Neto Evangelista
(DEM); Brandão, a de Duarte Júnior
(Republicanos).
Além destes dois, surgiu ainda durante o processo eleitoral de 2020, o
nome do deputado federal Josimar
de Maranhãozinho, outro aliado de
Dino. Presidente do PL no estado, ele
também apoia Duarte na capital,
mas tem atuado fortemente no interior para criar bases que garantam
musculatura para uma possível candidatura a governador em 2022. 

Governo tenta desviar o foco de
desgaste na Saúde após críticas
Nas últimas aparições, em especial nas redes sociais, o governador Flávio Dino priorizou tratar de
resultados atingidos pelo Estado, segundo a comunicação institucional, no setor de educação
Divulgação

THIAGO BASTOS
Da editoria de Política

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), utilizou, nas últimas horas, nova estratégia de
discurso para tentar "abafar" a recente polêmica envolvendo o secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, que participou de evento político sem o uso de máscara
e com aglomeração social no último sábado (12). Nas últimas aparições, em especial, nas redes sociais, o comunista priorizou a fala acerca dos bons resultados atingidos pelo Estado via Ideb.
Na manhã de ontem (16), em
postagem em sua conta oficial no
Twitter, o governador apenas se
manifestou acerca da pauta educacional, sem mencionar o gestor
da saúde. Apesar da omissão, Dino foi cobrado em sua própria
conta para um parecer público sobre o tema que, até o fechamento
desta edição, não ocorreu.
Sobre o Ideb, o governador parabenizou os gestores. Em um vídeo de aproximadamente três mi-

boletim epidemiológico do coronavírus.
Nos bastidores, não se cogita a
troca na pasta. O entendimento de
interlocutores do Governo é que o
saldo de Carlos Lula a frente da
saúde é positivo. Lula vem enfrentando a pandemia mantendo articulação constante com o Governo

Federal e postura ativa nas medidas diárias. Foi a partir dele que,
de acordo com estudos, o cenário
da doença no Maranhão vem regredindo. Em nota, Lula afirmou
que participou de evento de caráter pessoal. E que a retirada da
máscara ocorreu apenas em momento específico. 

Carlos Lula participou, sem uso de máscara, de evento partidário

nutos, o comunista teceu elogios
ao secretário de Educação do Estado, Felipe Camarão. “Nossa educação continua com a curva de
crescimento, no que se refere a este indicador da nossa aprendizagem. Parabenizo em especial o secretário Felipe [Camarão]. Cumprimento os nossos estudantes,
aos trabalhadores da educação em
geral. Estamos no caminho certo,
mantivemos a rede estadual como
a terceira melhor do Nordeste”, frisou.

Carlos Lula diminui suas
aparições nas redes sociais
O secretário de Estado da Saúde ,
Carlos Lula, diminuiu suas aparições nas redes sociais. Em sua
conta no Twitter, por exemplo, Lula

A omissão sobre o caso explicita o mal estar causado pelo gestor
público da saúde diante de sua
aparição em evento político no
fim de semana, na cidade maranhense de Coroatá (MA). Na ocasião, Lula -que também é presidente do Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (Conass) esteve no palco dançando sem respeitar a distância mínima exigida
entre pessoas.
A postura defensiva para tratar
do caso envolvendo um gestor pú-

blico da pasta contrasta com o caráter ofensivo dos comentários do
governador quando se coloca no
debate, por exemplo, de assuntos
no âmbito federal. Horas antes de
se manifestar acerca do Ideb, Dino citou o “Renda Brasil” e a discussão sobre a criação ou não do
benefício.
Para o governador, a criação do
benefício tornou-se uma “trapalhada”. Segundo o comunista, o
país vive um “exotismo”, ou um
presidencialismo sem “presidente”. As citações públicas de Flávio
Dino acerca da importância da
prevenção contra o coronavírus
também estão menos frequentes.
Devido aos vários candidatos
para a majoritária na capital maranhense que compõem partidos
da base do governo, até o momento, o gestor não se posicionou
de forma aberta a favor de qualquer um dos pretendentes à chefia do Executivo.
O objetivo é amenizar desgaste à imagem do Executivo Estadual em meio à pandemia da Covid-19. 

trocou os alertas constantes relativos à importância do uso das
máscaras pela fala seca e que
anuncia apenas a publicação do
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Fatos e história

S

ão Luís terá o maior número de candidatos da história das
eleições na capital. Até a manhã de ontem, haviam 11
candidatos confirmados – mesmo número registrado em 2012.
No entanto, uma convenção que até então não estava anunciada,
mudou o cenário. Entrou para a disputa o Apóstolo Sílvio Antônio,
que teve o nome oficializado em convenção do PRTB ontem à tarde.
À coluna, Antônio garante que sua candidatura a prefeito de São
Luís existe desde abril deste ano, entretanto, a pandemia do novo
coronavírus fez com que ele e o PRTB deixassem o assunto
reservado.
Ficou tão reservado, o que não deixa de ser estranho, que somente
no último dia do prazo foi que o
apóstolo ratificou sua entrada na
disputa em São Luís.
Ficou tão
Que assim seja, então.
Independentemente disso, um reservado, o que
fato é curioso em meio ao maior
não deixa de ser
número de candidatos já
registrados para a disputa da
Prefeitura de São Luís: a ausência estranho, que
da figura feminina no pleito.
somente no
Das 12 candidaturas
apresentadas ao eleitor, não há
último dia do
uma sequer encabeçada por
prazo anunciou
mulher. Cenário que se repete
depois de 12 anos. Em 2008,
também não houve uma mulher pré-candidatura
na disputa majoritária.
Há outro fato mais curioso
ainda em relação à história política e eleitoral da capital
maranhense.
Em exatos 35 anos [de 1985 a 2020], apenas sete mulheres
disputaram uma eleição para o comando do Palácio La Ravardière,
sede administrativa do Executivo Municipal.
Tratam-se de Gardênia Gonçalves e Conceição Andrade, eleitas
em 1985 e 1992, respectivamente, além de Antônia Sinhorinha,
Helena Heluy, Eliziane Gama, Rose Sales e Cláudia Durans, estas,
sem êxito.

Webinar

A Associação Nacional de Desembargadores (Andes) realiza hoje, às
17h, o webinar Desafios Atuais do Direito Penal e Processual Penal.
Estão confirmados como participantes, os desembargadores Marcelo Buhatem, presidente da Andes; José Froz Sobrinho, do TJMA, e Kátia Jangutta, do TJRJ, além do ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior e do
procurador Marcelo Rocha, do MPRJ.
Marcelo Buhatem é quem conduzirá as discussões.

Admitiu culpa

O pré-candidato a prefeito Duarte Júnior utilizou o seu perfil em rede social para fazer um pedido de desculpa em decorrência de aglomeração provocada durante convenção partidária.
Na mensagem, ele disse que as críticas às aglomerações não podem
ser ignoradas por quem pretende ser prefeito da capital.
“Assumo a responsabilidade e me desculpo pelo ocorrido”, disse.

Sem posicionamento

Apesar de ter rodado o Maranhão ao lado de Josimar de Maranhãozinho para participar de convenções partidárias, Wellington do Curso
ainda não se posicionou sobre a eleição de São Luís.
Em material institucional, o ex-pré-candidato a prefeito afirma que
está ouvindo a população para decidir qual candidato apoiar.
Wellington teve candidatura barrada pelo comando municipal do
PSDB, que decidiu apoiar Eduardo Braide.

Sem atividades

Senadores da República e deputados federais que integram a bancada maranhense no Congresso Nacional permanecem concentrados
nas eleições municipais no estado.
Todos, sem exceção, participaram de convenções partidárias e reuniões com apoiadores nos seus respectivos municípios.
O trabalho regular na Câmara e no Senado, por outro lado, ficou em
segundo plano.

Homenagem

A ex-governadora Roseana Sarney homenageou na última terça-feira, em seu perfil no Instagram, quando foi comemorado o Dia Internacional da Democracia, a figura de Leolinda de Figueiredo Daltro.
A homenageada foi fundadora do Partido Republicano Feminino em
1910, no Rio de Janeiro, e teve atuação fundamental para garantir o direito ao voto à mulher brasileira.
“Sua luta pela democracia não deve ser esquecida”, enfatizou Roseana.

DE OLHO

R$ 140 milhões
é o valor da obra de prolongamento da Avenida
Litorânea.

Ironia

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, endossou nas redes sociais críticas à denúncia de que ele estava sem máscara, aglomerado em
uma convenção do PT na cidade de Coroatá, no fim de semana.
No Twitter, o advogado Márcio Endles, que é filiado ao PT, reclamou
da cobertura do caso. “Esse VAR da galera contra o Carlos Lula tá demais,
parece o VAR contra o Vasco”, reclamou.
Carlos Lula curtiu, dando ainda mais tom de ironia às críticas.

E MAIS
• A FMF discute internamente e trabalha na elaboração de um protocolo
para encaminhar à Sedel um pedido de liberação nas praças esportivas maranhenses.

• Esquentou o clima entre o senador Weverton Rocha e o vice-governador

Carlos Brandão, ambos interessados na disputa pelo Executivo Estadual em
2022.

• A Assembleia Legislativa segue com protocolo de restrição no acesso ao
prédio do Legislativo por causa da pandemia da Covid-19. A imprensa ainda não voltou à rotina de cobertura da Casa.
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Via Expressa tem elevado índice de
infrações de trânsito e de acidentes
Inaugurada em 2014, rodovia registra excesso de velocidade, retornos
proibidos, ultrapassagens indevidas, entre outras violações à legislação
Paulo Soares

R

etornos proibidos, ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e até
mesmo motociclistas circulando sem capacete. Essas são
algumas das infrações de trânsito
que, segundo populares, ocorrem
com frequência na Via Expressa
(MA-207) ou Avenida Joãozinho
Trinta, que também registra índice elevado de acidentes. Inaugurada em dezembro de 2014, a
mais nova rodovia estadual da região metropolitana de São Luís interliga os bairros Jacarati, Vinhais
e Maranhão Novo.
José Santos, de 71 anos, que reside há três anos na localidade,
disse já ter presenciado vários acidentes de trânsito na via, a maioria ocasionada por veículos circulando a uma velocidade acima
da permitida. “Três carros bateram próximo à ponte, na última
segunda-feira, o que provocou um
extenso congestionamento”, relatou o idoso.
Ele acrescentou que no mês
passado um carro bateu de frente
com uma placa que estava no
canteiro central da rodovia. A condutora apresentava sinais de embriaguez. “Os veículos circulam
em alta velocidade a qualquer
hora do dia e não vejo nenhuma
fiscalização”, reclamou o morador.
Outra moradora, Aline Sousa,
de 18 anos, disse ter ciência de
que a avenida é considerada uma
via de trânsito rápido, mas, segundo ela, existem motoristas que
aproveitam a maior fluidez para
cometer as mais diversas infra-

RÁPIDA
Invasão do prédio
“Balança, mas não
cai”, no S. Francisco
A Vara de Interesses Difusos e
Coletivos da Ilha de São Luís
determinou à empresa
proprietária do edifício
conhecido como “Balança, mas
não cai”, no bairro São
Francisco, que impeça o
depósito irregular de lixo e
invasões e ocupações
irregulares no imóvel no
prazo de 60 dias.

acordo com a polícia, o motorista
perdeu o controle do carro, capotou e caiu em uma vala localizada
às margens da via. Havia duas
pessoas no veículo, que foram
atendidas por socorristas do Serviço de Atendimento de Urgência
e Emergência (Samu), mas não
corriam risco de morte.

Motociclista faz conversão irregular em trecho da Via Expressa

ções. Entre as mais comuns estão
as ultrapassagens indevidas e os
retornos proibidos.
Aline comentou, ainda, que as
crianças somente atravessam a
pista acompanhadas por um
adulto e brincam na porta de sua
residência. “Carro de passeio, caminhão e moto passam na via
com velocidade alta. O cuidado
com as crianças tem que ser redobrado para que não sejam atropeladas”, ressaltou.
Irregularidades
Logo nos primeiros cinco quilômetros da Via Expressa há placas
indicando que a velocidade permitida é de no máximo de 40
km/h, enquanto na outra extensão da avenida o limite é de 60

km/h. Mas, é possível observar
carros e motos circulando a velocidades acima da permitida e motoristas e motociclistas fazendo
retornos proibidos.
Um motociclista fez a conversão irregular próximo a uma
ponte. A mesma irregularidade foi
cometida pelo condutor de um
veículo em um trecho de curva.
Na via é possível observar marcas
de frenagens bruscas. “Ontem, um
carro teve que frear para não bater
em um caminhão e quase capotou na estrada”, contou a morada
Antônia Soares, de 34 anos.
Ocorrências
No dia 1º deste mês, um veículo
de marca e placas não identificadas capotou na via Expressa. De

Morte
O policial militar Ricardo Gomes
Moreira, que atuava no canil do
Batalhão de Choque, morreu após
se envolver em um acidente de
trânsito, no dia 11 de janeiro do
ano passado, na Via Expressa. A
polícia informou que o militar trafegava em uma moto de placas
PSZ- 9581 e colidiu com uma picape modelo Montana.
Ainda segundo a polícia, Ricardo Gomes foi arremessado da
moto e sofreu múltiplas fraturas.
O Samu e o Corpo de Bombeiros
foram acionados, mas o policial
já estava sem vida. Uma viatura
da PM também esteve no local. O
caso foi investigado pela equipe
da Delegacia de Acidente de Trânsito (DAT).
Via Expressa
A Via Expressa tem três faixas de
tráfego, sendo uma exclusiva para
ônibus, além de ciclovia e canteiro
central. A rodovia tem como um
dos objetivos desafogar o trânsito
na Avenida Jerônimo de Albuquerque, no trecho entre o Cohafuma e o Vinhais. 
Íntegra em oestadoma.com/491261
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Detran-MA já registra
mais de 130 mil multas
em São Luís este ano
A maioria é por excesso de velocidade, mas há outros tipos de
infrações, como dirigir veículo segurando telefone celular
De Jesus

M

ais de 130 mil multas
de trânsito já foram
registradas no município de São Luís este
ano, de acordo com as estatísticas do Departamento de Trânsito
do Maranhão (Detran/MA). A
maioria é por excesso de velocidade, mas há outros tipos de infrações com números bem expressivos, como estacionar em
local proibido e falta do uso do
cinto de segurança.
De acordo com o órgão, 86.840
multas foram aplicadas a condutores flagrados transitando em
velocidade superior à máxima
permitida em até 20%. Outras
11.129 foram aplicadas a condutores que ultrapassaram a velocidade máxima permitida em
mais de 20% até 50%. O órgão
também flagrou motoristas estacionando em locais e horários
proibidos especificamente pela
sinalização. Foram 5.033 multas
no total.
O relatório do Detran também
revela que mais de 3 mil multas
referem-se ao não uso do cinto
de segurança, ou seja, 3.365.
Além disso, uma prática que tem
sido cada vez mais comum em
todo o Brasil pesa no bolso dos
maranhenses. O órgão informou
que 1.713 multas relacionam-se
à prática de dirigir veículo segu-

Preso acusado de
estupro na Reserva
do Itapiracó, em SL
Homem foi preso em cumprimento a ordem
judicial e a polícia diz haver várias vítimas

Carros parados em semáforo na capital; maioria das multas registradas é por excesso de velocidade

rando telefone celular.
Além disso, 1.168 estão ligadas
ao mau hábito de dirigir “manuseando” o telefone celular e 1040
a dirigir “utilizando-se” de telefone celular. As estatísticas provam também os malefícios da
combinação álcool e direção. Isto
porque mais de 300 multas referem-se “a dirigir sob a influência de álcool”.
Irregular
Com o trânsito cada vez mais
congestionado, não é difícil encontrar vagas de estacionamento

para idosos e deficientes sendo
utilizadas de forma irregular.
Além de prejudicar quem precisa, as pessoas que fazem uso indevido da vaga preferencial cometem infração gravíssima, como comprovam as estatísticas do
Detran. O órgão aplicou 242 multas a condutores que estacionaram em vagas reservadas a idosos, o que é proibido por lei.
As multas também se referem
a transitar pela contramão de direção em via com duplo sentido
de circulação (113), Deixar o passageiro de usar o cinto segurança

Violência: 84 mulheres
assassinadas no primeiro
semestre deste ano no MA
Monitor da Violência revela que foi uma média de 14 casos por mês;
no mesmo período de 2019, foram 71 ocorrências, aumento de 18%
Os casos de violência contra a mulher
continuam apresentando números
elevados no país e não está sendo diferente no Maranhão. O Monitor da
Violência, elaborado pelo G1 em parceira com a Universidade de São Paulo (USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou ontem que
84 mulheres foram assassinadas no
1º semestre deste ano, no Maranhão,
enquanto, neste mesmo período do
ano passado, 71 ocorrências, o que representa um aumento de 18%.
Nos seis primeiros meses deste ano
ocorreram 84 homicídios dolosos de
mulheres em todo o estado e tendo
uma média de 14 casos por mês. No
decorrer do ano passado, 102 mulheres foram assassinadas por arma de fogo ou branca. Em relação a nível nacional, 1.890 mulheres foram mortas

Edvaldo Teixeira, Bichão, acusado de estupro e roubo no Itapiracó

durante dos primeiros seis meses deste ano, enquanto, neste mesmo período de 2019, o registro foi de 1.848 casos, apresentando um aumento de 2%.
Também houve o registro de aumento do crime de feminicídio,
quando as mulheres são mortas pelo simples fato de serem mulheres,
no Maranhão. A quantidade de mulheres que foram assassinadas subiu 8% durante o primeiro semestre deste ano, um total de 26 casos
e, entre estes, 8 somente na Grande Ilha, contra 24, em 2019. No Brasil, de janeiro a junho, houve o registro de 631 feminicídios, enquanto, no primeiro semestre do
ano passado, 622 casos.
Dado alarmante
Um outro dado alarmante revelado

pelo Monitor daViolência é relação ao
caso de estupro vulnerável. O Maranhão apresentou um aumento de
33% da quantidade de casos desse tipo de crime durante o primeiro semestre deste ano, em comparação ao
mesmo período do ano passado.
O estado maranhense ficou apenas atrás do Rio Grande Norte, que registrou um aumento de 62%, mas, os
estados do Acre e do Rio de Janeiro
não enviaram os dados para o Monitor da Violência. Ao longo dos primeiros seis meses de 2020, parte durante a pandemia do novo coronavírus, no Maranhão, ocorreu 271 casos
de estupro vulnerável, enquanto, no
mesmo período de 2019, 204 ocorrências notificadas. Já, em relação a
casos de estupro, o Maranhão teve 570
casos, em 2019, e, durante os primei-

(107), estacionar em desacordo
com a regulamentação referente
a vaga de curta duração (105),
estacionar em desacordo com a
regulamentação no que se refere
a ponto ou vaga de táxi (102),
desobedecer as ordens emanadas da autoridade competente
de trânsito ou de seus agentes
(96), conduzir o veículo sem
equipamento obrigatório (95),
estacionar em desacordo com a
regulamentação especificada
pela sinalização (94) e conduzir
o veículo com característica alterada (93).

ros seis meses de 2020, caiu para 500.
Assassinadas
Uma das mulheres assassinadas no
primeiro semestre deste ano, no Maranhão, foi Luzinete Guterres dos Santos. O delegado Samuel Morita, da Delegacia Regional de Itapecuru-Mirim,
declarou que o crime foi tipificado como feminicídio, no dia 18 de junho,
na cidade de Pirapemas.
Ainda de acordo com o delegado,
o acusado, nome não revelado, foi
preso em flagrante e conduzido para a unidade prisional. “Os indícios e
as circunstâncias apontam que o detido, que era companheiro da vítima,
ser o principal acusado desse crime”,
frisou Samuel Morita.
O delegado informou que, no
dia do crime, os vizinhos escutaram
o casal brigando em sua residência
e barulho de tiros. Em seguida, eles
também presenciaram o detido
saindo correndo do local do crime.
O corpo da vítima tinha marca de
tiro e foi encontrada uma espingarda quebrada no local. “Não tem
como a pessoa se matar e quebrar
uma arma pesada em três pedaços”,
explicou Morita. 
Íntegra em oestadoma.com/491265

A políciaprendeu ontem Edvaldo
Teixeira da Silva, Bichão, de 48
anos, acusado de estupro e roubo
na região da Reserva do Itapiracó,
em São Luís. Pelo menos três
ocorrências desse tipo de ato criminoso vinham sendo investigados pela Delegacia Especial da
Mulher (DEM) de São Luís e tinham Bichão como sendo o principal acusado.
A delegada Tainara Mendes,
da DEM, declarou que o criminoso foi preso em sua residência,
na Estrada da Vitória, nas proximidades da reserva. No local, a
polícia apreendeu uma faca, balaclava e celulares. O detido, após
ser ouvido na DEM, foi encaminhado para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas onde vai
ficar à disposição do Poder Judiciário.
Ainda segundo a delegada, contra o suspeito havia dois mandados
de prisão em aberto. Uma delas é
de 2018, quando uma mulher denunciou que tinha sido vítima de

assalto e tentativa de estupro, na
reserva do Itapiracó. A segunda ordem judicial foi expedida neste
ano, Bichão foi acusado de roubar
o celular uma mulher e cometer
violência sexual.
A delegada contou que há mais
vítimas desse ato criminoso, que
tinha o mesmo modus operandi.
O acusado encapuzado, de posse
de uma faca, arrastava as vítimas
para dentro de uma área de matagal onde praticava o estupro como ainda roubava objetos de valor delas. “Ele vinha agindo nessa área desde o ano de 2018 e
possivelmente há várias vítimas
desse ato criminoso”, declarou
Tainara Mendes. 
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Dia do Negro
Cosme é
comemorado
no Maranhão
PÁGINA 10

PÁGINA 10

Governo Federal libera R$ 3,8 milhões contra queimadas

PÁGINA 2

Programa disponibiliza
mais de 14 mil empregos
para beneficiários
O programa Progredir, do Ministério da Cidadania, está com 14 mil vagas abertas, de forma virtual, para pessoas que são atendidas pelo Bolsa
Família e estão inscritas no Cadastro Único. São postos de emprego para comércio, indústria, construção civil e transporte, entre outras áreas.
PÁGINA 9

Rede municipal de ensino da Prefeitura de São Luís
apresenta crescimento histórico no Ideb
PÁGINA 6

AGLOMERAÇÕES

Bira do Pindaré
cobra explicação
de candidatos por
convenções lotadas
Duarte Jr. pede
desculpas em vídeo
por multidão em
sua convenção

MARANHENSE CARNAVAL
Moto Club pede Ribão Doludo
adiamento de conta sua nova
primeira final fase musical
A Federação Maranhense
de Futebol está analisando
um pedido do Moto Club
para adiamento do jogo da
próxima quarta-feira (23) seja
transferida para quinta-feira
(24). Motivo: a delegação do
Rubro-Negro tem chegada
de Boavista-RR na terça-feira
(22) por volta do meio dia.
PÁGINA 11

Ribão Doludo que recentemente recebeu o
título de Mestre de Cultura, na categoria Música Popular Maranhense,
continua com a sua carreira artística compondo
e produzindo músicas
novas. O cantor é figura
presente no carnaval do
Maranhão. PÁGINA 12

PÁGINA 3
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BASTIDORES
lutar
APARTE É preciso
Transparentes

TÁBUA DE MARÉ

As disparidades entre as mulheres negras e as brancas no Brasil estão por toda
parte e nem precisa ir longe para constatar essa dura realidade. Hoje, no Brasil,
21% das negras são empregadas domésticas e apenas 23% delas têm carteira.
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ELEIÇÕES 2020

TSE faz curso online
de prestação de contas É preciso lutar
O objetivo do curso é abordar o que há de novo na prestação de contas eleitorais 2020,
discutindo temas como: pré-requisitos para arrecadar e gastar na campanha

J

á está disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral o curso
de Prestação de Contas Eleitorais
2020, na modalidade EaD, destinado a representantes de partidos políticos, contadores, advogados e outros proﬁssionais que atuam com o
assunto.

Tanto mulheres negras quanto brancas que estão no
mercado de trabalho têm escolaridade maior que a dos
homens. Porém, isso não se reﬂete nos salários. A renda
média mensal das mulheres negras no Brasil, segundo a
PNAD do IBGE, as negras ganham ao redor de 60% menos que as brancas. Os negros estão na mesma situação
de desigualdade salarial no Brasil em relação aos brancos. Já nas penitenciárias, os negros são maioria esmagadora, enquanto nas universidades públicas e privadas, eles são vergonhosa minoria.

O objetivo do curso é abordar o que
há de novo na prestação de contas
eleitorais 2020, discutindo temas como: pré-requisitos para arrecadar e
gastar na campanha, registrar adequadamente as receitas e os gastos,
enumerar os limites de gastos e contratações, registrar adequadamente
dívidas e sobras de campanha, entre
outros.

No quesito violência, um terço dos estados do país
não divulga a raça das mulheres vítimas de assassinatos,
espancamento, estupros e discriminação. Mas os números apontam que 75% das mulheres assassinadas no
primeiro semestre deste ano no Brasil são negras. Levando em conta estupros e agressões cometidas por
companheiro em casa o percentual diminui para quase
50%. Esse é o lugar onde quase tudo ocorre, mas pouco
aparece nas estatísticas.

A carga horária é de 15 horas dividido em 7 módulos, hospedado no Ambiente Virtual de Aprendizagem do
TSE até o dia 18 de dezembro de 2020.
Em cada módulo serão disponibilizados materiais escritos, vídeos e materiais de apoio. A navegação dos módulos é sequencial, tendo como requisito para a progressão a conclusão do
módulo anterior.

O racismo se manifesta das mais diversas formas no
Brasil: está na falta de representatividade de homens e
mulheres negras nos espaços públicos, nas casas legislativas, nos poderes da República. Em São Luís, por
exemplo, são 12 candidatos a prefeito em novembro,
mas nenhuma mulher liderando chapa. As que foram
convocadas estão na condição de vice. Mesmo assim,
ocorreu um avanço, pois elas aparecem na média de
50%, algumas de cor negra, como se fosse uma tímida
tentativa de reconciliação. Será?

Curso a distância sobre Prestação
de Contas Eleitorais 2020 já está disponível no Portal do TSE

Inscrições

O acesso ao curso deve ser efetuado
pelo
link:
https://educacao.tse.jus.br/course/view.php?
id=613. No ato da inscrição, utilize a
chave “PUBLICO2020”.

EM CADA MÓDULO E DISPONIBILIZADOS MATERIAIS ESCRITOS E VÍDEOS

AGLOMERAÇÕES NA CAMPANHA

Candidatos devem se explicar, diz Bira
Ainda repercute as aglomerações
causadas por algumas convenções
partidárias realizadas em São Luís no
último ﬁm de semana. Os encontros
partidários dos pré-candidatos Neto
Evangelista (DEM), Duarte Jr (Republicanos), Rubens Jr (PCdoB) e Eduardo Braide (Podemos), desobedeceram o decreto do governador Flávio
Dino e promoveram grande aglomeração de pessoas, contrariando todos
os atuais protocolos sanitários do Governo do Estado, que prevê eventos
públicos com no máximo 100 pessoas.

pessoas em razão da pandemia. Nós
respeitamos isso. Infelizmente não foi
a atitude vista nas convenções de outros candidatos, que precisam se explicar, porque já que se propõem a ser
prefeito da cidade, a primeira coisa
que têm que fazer é servir de exemplo,
preservar a vida dss pessoas e respeitar as normas sanitárias, sobretudo
diante dessa pandemia pavorosa que
estamos enfrentando”, pontuou.
“Se um candidato não respeita as
normas no momento em que está se
propondo a dirigir a cidade, imagina
quando ele chegar ao comando da administração municipal? É lamentável
e espero que a sociedade possa ter
discernimento e saber quem tem
compromisso e quem não tem com a
vida humana”, concluiu.
A convenção do PSB, realizada no
Jardim Renascença e transmitida ao
vivo pelas redes sociais do partido.
Com público de 100 pessoas, distanciamento, uso de máscara por todos os
presentes e disponibilizacao de álcool
em gel, a convenção do PSB foi fechada apenas para os convencionais.

Em vídeo, Duarte pede
desculpas por aglomeração
em convenção partidária
Pré-candidato a prefeito de São
Luís, e um dos únicos a cumprir à risca todas as normas sanitárias, incluindo o número limite de pessoas
na convenção realizada no último sábado (12), o deputado federal Bira do
Pindaré (PSB), aﬁrmou que discorda
completamente da atitude dos partidos e pré-candidatos que promoveram aglomerações nas convenções
partidárias.
“Nossa convenção seguiu as normas sanitárias que estabelece em São
Luís, eventos com no máximo 100

As disparidades entre as mulheres negras e as brancas
no Brasil estão por toda parte e nem precisa ir longe para
constatar essa dura realidade. Hoje, no Brasil, 21% das
negras são empregadas domésticas e apenas 23% delas
têm Carteira de Trabalho assinada. As brancas são 12,5%
no mesmo emprego e 30% delas têm registro em Carteira de Trabalho. Outro dado alarmante: 46,27% das negras nunca passaram por um exame clínico de mama –
contra 28,73% de brancas. Portanto, é preciso muita luta
e destemor para mudar isso.

Em decorrência de críticas nas redes sociais, devido ao grande número
de pessoas na convenção que ocorreu
no último dia 12, o pré-candidato à
Prefeitura de São Luís Duarte Júnior
foi o único que se desculpou a respeito do assunto.
Inclusive, além de se manifestar,
ele entende que reconhecer as críticas
é mérito para quem pretende assumir
a cadeira do Executivo Municipal em
2021. “As críticas às aglomerações nas
convenções do último ﬁm de semana
não podem ser ignoradas por quem
pretende ser prefeito de São Luís”.
Duarte deixou claro ainda que tudo
foi pensado para que os presentes ti-

vessem a devida segurança e que todas as medidas recomendadas pelas
organizações de saúde fossem respeitadas.

É Fato
Tem razão o deputado Gastão Vieira, quando questiona se, num tempo de telemedicina, consultas médicas e
à distância, é possível fazer perícias médicas sem a presença física de um médico, categoria que mais para no
INSS, prejudicando milhões de idosos e doentes.

Mais Sarney
Depois do deputado Adriano Sarney, candidato a prefeito de São Luís, outro sobrenome do clã Sarney está na
campanha eleitoral da capital. Karla Sarney é candidata
a vereadora, mas não pelo PV de Adriano e sim pelo PSD.

“Reeleição não é direito adquirido”

Do deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) autor da
PEC que acaba com a reeleição já em 2022, com o presidente Jair Bolsonaro e os atuais governadores.

1

O descaso no Pantanal e Amazônia volta a
ameaçar a economia do Brasil, enquanto Governo se isenta de responsabilidade. Carta assinada por oito países europeus há alerta para diﬁculdade
em manter negócios com o Brasil e empresas.
Até o ramo agronegócios que vem conseguindo
sustentar a queda do Produto Interno Bruto
(PIB), como o ramo que acumula sucesso nas
importações, se une a ONGs para cobrar ações
contra desmatamento amazônico, que assusta o
planeta.

2

O pré-candidato pediu desculpas a
toda a população de São Luís, em especial a seus eleitores. “Quero me desculpar com toda a população ludovicense, pois tiveram momentos que
fugiram do nosso controle e foram indesejados, causando alguns excessos.
Deixo claro aqui, que tudo foi pensado para que o respeito à saúde de todos viesse em primeiro lugar”, disse
Duarte. Durante o evento foram disponibilizados álcool em gel, aferição
de temperatura, cabines de sanitização e organização das cadeiras com
distanciamento.
Duarte aﬁrmou ainda, que nos próximos eventos de sua campanha, tudo
será minimamente conversado. “Vamos levar todas as críticas em consideração. Estamos aqui para não repetir erros, estamos aqui para acertar cada vez mais. Iremos responder e aceitar todas essas críticas, pois é através
delas que nos tornaremos cada vez
melhor”, aﬁrmou.

Além das ameaças dos fundos de investimentos
e bancos sobre o inconcluso acordo comercial
entre a União Europeia e o Mercosul, o vicepresidente Hamilton Mourão recebeu duro recado da Alemanha, Reino Unido, França, Itália,
Holanda, Noruega, Dinamarca e Bélgica.

3

Dá pra rir
Ironia da política. Em Codó, a família Figueiredo, da
velhíssima guarda, se uniu a outros cabeças brancas sob
o slogan “Liberta Codó”. E lançou o médico Zé Francisco
à prefeitura, para enfrentar a dupla de peso Zito Rolim
(candidato) e o prefeito Francisco Nagib, que abriu mão
de concorrer à reeleição.

Meia volta!
Deus nos acuda! Apenas 24hs depois de vetar o programa Renda Brasil, Jair Bolsonaro volta atrás e autoriza
criação. “Não adianta especular de onde vai tirar ou cortar, o presidente deu sinal verde”, disse o relator do Orçamento de 2021, senador Márcio Bittar.

VIDA

oimparcial.com.br
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ILHINHA

PROGRAMAS SOCIAIS

14 mil empregos
para beneficiários

Traficantesepassavapor
entregadordeaplicativo

Inscritos no Bolsa Família e no Cadastro Único podem participar das oportunidades
ofertadas pelo programa Progredir, do Governo Federal

O

fertas de emprego, cursos de
qualiﬁcação e apoio ao empreendedorismo.
O programa Progredir, do
Ministério da Cidadania, está com 14
mil vagas abertas, de forma virtual,
para pessoas que são atendidas pelo
Bolsa Família e estão inscritas no Cadastro Único. São postos de emprego
para comércio, indústria, construção
civil e transporte, entre outras áreas.
A maior parte das oportunidades
não exige experiência e alto nível de
escolaridade.
De acordo com a coordenadorageral de Mobilidades e Parcerias do
Ministério da Cidadania, Alessandra
Xavier Nunes, a iniciativa estimula a
geração de emprego e renda, além de
dar autonomia aos beneﬁciários de
programas sociais.
“O Progredir é resultado de uma articulação que envolve parceiros públicos e privados para promover a inclusão produtiva do público do Cadastro Único”, aﬁrmou.
O programa também apoia o empreendedorismo e investe em qualiﬁcação proﬁssional, disponibilizando
centenas de cursos nas mais diversas
áreas.
“Tudo isso é para contribuir, para
fortalecer capacidades individuais e
gerar independência socioeconômica”, disse a coordenadora. “O Progredir assume um papel primordial de
recolocação dessas pessoas no mundo do trabalho, que a gente acredita
que é onde elas realmente querem ﬁcar”, completou.

Como participar

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

O SUSPEITO USAVA ATÉ A BOLSA DE UM APLICATIVO
A Polícia Civil do Maranhão, por intermédio da Superintendência de Polícia Civil da Capital (SPCC) – Delegacia do 20º DP – em ação conjunta com militares do
20ºBPM, prendeu em ﬂagrante um jovem de 20 anos,
pelo crime de tráﬁco de drogas.

OS EMPREGO SÃO PARA COMÉRCIO, INDÚSTRIA, CONSTRUÇÃO CIVIL E TRANSPORTE
Além de participar do Bolsa Família
e do Cadastro Único, o interessado
deverá fazer o registro no portal do
Progredir com seu CPF. A ferramenta
de cadastro permite elaborar um currículo, de forma rápida e simples. O
documento ﬁca disponível a empresas parceiras.

Eixos do Progredir

Coordenado pela Secretaria de Inclusão Social e Produtiva do Ministério da Cidadania, o Progredir atua de
forma conjunta e integrada em três eixos:
• Intermediação de mão de obra: fer-

ramenta para elaboração de currículos, identiﬁcação do perﬁl dos candidatos, cruzamento dos perﬁs dos candidatos e das vagas de emprego oferecidas por empresas parceiras, encaminhamento para o mercado de trabalho;
• Qualiﬁcação proﬁssional: cursos
gratuitos proﬁssionalizantes, educação ﬁnanceira e inclusão digital;
• Empreendedorismo (MEI): concessão de microcrédito para as famílias
do CadÚnico investirem em pequenos negócios, e assistência técnica e
inclusão ﬁnanceira para trabalhadores autônomos inscritos no Cadastro.

A prisão foi realizada no bairro da Ilhinha, em São
Luís. O suspeito se passava como entregador de comidas via aplicativo de celular. Ele utilizava uma bolsa contendo o nome do aplicativo, que nela estavam as drogas
que vendia.
Na bolsa foram encontradas 16 porções de cocaína,
um pino com cocaína, dois tubos de linha, uma mala
com maconha, uma quantia de R$ 46, bem como vários
recibos e anotações da contabilidade do tráﬁco.
Após a prisão foi em ﬂagrante, e o suspeito encaminhado ao Centro de Triagem de Pedrinhas, onde permanecerá à disposição da Justiça.

VEJA COMO FUNCIONA

RESERVA DO ITAPIRACÓ

Aulas da UFMA de forma híbrida

Suspeito de estupros seguidos é preso

Na última segunda-feira (14), a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) realizou a acolhida aos estudantes do primeiro
semestre de 2020. O retorno acadêmico foi
deﬁnido após reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, no dia 17 de julho. Na ocasião foi aprovada a Resolução nº
2078, que regula o ensino emergencial remoto ou híbrido na universidade durante a
pandemia do novo coronavírus.

curriculares que são ofertados por meio do
ensino remoto serão realizados com o
apoio das tecnologias digitais, através de
plataformas como a do SIGAA e por aplicativos que possibilitem as aulas virtuais, a
exemplo do Google Meet e do Google Classroom. Já os componentes oferecidos na
modalidade híbrida também utilizarão as
tecnologias, mas as aulas ocorrerão de forma remota e presencial. No caso das aulas
presenciais, obedecerão às normas e ao
protocolo sanitário da Universidade e a autorização do Comitê de Operações Emergenciais (COE-UFMA).
Isabel Ibarra ainda ressalta que as aulas
presenciais ocorrerão, excepcionalmente,
em alguns cursos com menos alunos para
obedecer ao distanciamento social. A maioria dos cursos tem planejado a oferta dessas aulas presenciais para os meses de novembro ou dezembro.

Protocolo sanitário deverá ser
cumprido nas aulas presenciais

O período de realização do semestre
2020.1 é do dia 14 de setembro ao 19 de dezembro de 2020. De acordo com a pró-reitora de ensino Isabel Ibarra, os docentes
tem autonomia para decidir os ajustes necessários dos componentes curriculares
que lecionam ou lecionarão. No entanto, é
recomendado que após seis meses de intervalo entre março, quando começou o
semestre letivo de 2020, e agora, o docente
deverá iniciar do zero, considerando que o
planejamento das aulas será diferente no
formato remoto e que pode haver novos
estudantes matriculados nos componentes curriculares ofertados.

Ensino remoto e híbrido, como
funcionam?

Segundo a pró-reitora, os componentes

Ainda de acordo com a pró-reitora de
ensino, o coordenador do curso deverá enviar um memorando para a Superintendência de Infraestrutura (SINFRA), com
cópia para a Reitoria e a Proen, informando
quando serão realizadas as aulas. Além disso, as aulas deverão obedecer ao protocolo
sanitário da Universidade:
• As aulas devem ser com turmas menores
• Deverá haver espaçamento de 1,5 m entre uma cadeira e outra
• Todos deverão usar máscara
• O espaço deverá ser aberto e ventilado

Estágios obrigatórios e utilização de laboratórios

Os estágios também poderão ser ofertados no formato remoto ou híbrido. Isabel
Ibarra ainda destaca que o uso de laboratórios seguirá o mesmo protocolo de funcionamento dos laboratórios de pesquisa que
estão em funcionamento. Além disso, recomenda-se que o professor grave as aulas
práticas e mantenha revezamento dos estudantes com a ﬁnalidade de garantir o distanciamento social.

O SUSPEITO DOS ABUSOS SEXUAIS FOI ENCAMINHADO PARA A CASA DA MULHER, NO JARACATI
A polícia conseguiu prende um homem
suspeito de estuprar, no mínimo, três mulheres na região da Reserva do Itapiracó,
região metropolitana de São Luís.
Além do abuso sexual, o homem ainda
roubava as vítimas e se masturbava em via
pública.
De acordo com informações da delegada Carla Simone, responsável pelo caso,
ele foi capturado em sua residência, localizada na Estrada da Vitória. O suspeito tinha dois mandados de prisão em aberto.
O suspeito utilizava uma faca para atacar as vítimas e as levava para um matagal, onde realizava os estupros. Ele roubava os aparelhos celulares das vítimas, sendo que foi preso após ser rastreado o aparelho de uma das mulheres atacadas. O
celular estava com ele no momento da
prisão.

Outros crimes

O primeiro relato de um abuso sexual
cometido pelo suspeito foi em 2018,
quando uma vítima denunciou o caso.
Hoje, ela foi na Casa da Mulher Brasileira,
onde o caso está sendo acompanhado, e
fez o reconhecimento facial do suspeito.
Além dos três estupros conﬁrmados, existe a possibilidade de ter mais crimes na
Região do Itapiracó de sua autoria.
O suspeito demonstrava ser uma pessoa calma e tranquila. Ele é casado e ﬁlhos, Ele trabalha como ajudante de pedreiro. Após a prisão, a polícia aguarda
que outras vítimas possam fazer o reconhecimento dele.
Após os procedimentos de praxe, o suspeito deve ser encaminhado para o sistema penitenciário de São Luís, onde estará
à disposição da Justiça.

Operação do GAECO apreende dinheiro e veículos de luxo em cidades do
MA
16/09/2020 às 08:02 em Sem categoria

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) realizou, na manhã desta terça-feira
(15), a operação Quarto Feliz, em parceria com a Polícia Civil. Segundo o Ministério Público do Maranhão, mandados
de busca e apreensão expedidos pelo Juiz Ronaldo Maciel da Vara das Organizações Criminosas foram cumpridos nos
municípios de Governador Nunes Freire, Zé Doca, Turilândia, Santa Helena, Pinheiro e São Luís.
Os alvos da operação foram o prefeito e o ex-prefeito do município de Governador Nunes Freire, Josimar Alves de
Oliveira e Marcel Everton Dantas Silva, Marcel Curió, respectivamente; o candidato a prefeito de Turilândia Paulo
Dantas Silva Neto, o Paulo Curió, irmão de Marcel, além de três vereadores, secretários municipais de Governador
Nunes Freire dentre outros, perfazendo um total de 29 endereços.
A operação foi deflagrada para apurar possível prática de crimes de corrupção, desvio e subtração de recursos
públicos na Prefeitura de Governador Nunes Freire, envolvendo as empresas R. F. de Abreu Pereira, G.R.B. Nunes e
L&F Comércio e Serviços LTDA. Durante as buscas em endereços residenciais dos investigados e em uma das
empresas, foram apreendidos documentos, veículos de luxo, 30 mil reais em cheques, computadores, tablets,
celulares e notebooks.
Foram apreendidos R$ 9 mil reais em espécie na casa do ex-secretário de educação do município Governador Nunes
Freire, João Marinho, além de um cheque no valor de R$ 400 mil reais na casa do atual prefeito, nominado ao atual
secretário municipal de finanças, Stefano Andrey Brandão Guida, tendo este sido conduzido à delegacia para lavratura
de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por ter assumido a propriedade de substância entorpecente
encontrada na casa do prefeito, local onde estava no momento da busca.
Além disso, na operação duas pessoas foram presas por porte ilegal de arma.

Em Açailândia, MP Eleitoral ajuíza representações contra
candidato a vereador por propaganda antecipada

Já condenado em uma primeira representação, o candidato a vereador pelo município de Açailândia
Maycon Marcelo de Oliveira (DEM) foi alvo de nova representação do Ministério Público Eleitoral,
ajuizada nessa segunda-feira (14). Em ambos os casos, a motivação foi propaganda eleitoral
antecipada, prática vedada pela Lei nº 9.504/1997.
No primeiro caso, que provocou a condenação do candidato, a antecipação da propaganda eleitoral
consistiu na confecção e distribuição de adesivos (o que contraria o Artigo 38, da referida lei);
divulgação de logomarca e mensagens de campanha em redes sociais, notadamente no Instagram; e a
colagem de seus adesivos em ônibus coletivo. Autora das representações, a promotora de Justiça
eleitoral Glauce Lima Malheiros esclarece que esta última conduta “é terminantemente proibida até em
época de propaganda regular, quanto mais fora do prazo legal”. Esta proibição encontra-se prevista no
Artigo 37 da Lei 9.504/1997.
“Usando desses meios ilegais, o representado faz levar ao conhecimento do público em geral a sua précandidatura ao cargo eletivo que disputará no próximo pleito, exaltando suas qualidades pessoais e
invocando o apoio de seus eleitores, antes da data fixada pelo Artigo 36, “caput”, da Lei nº 9.504/97,
caracterizando-se a propaganda extemporânea”, comentou a promotora eleitoral.
Nessa representação, a juíza eleitoral Clécia Pereira Monteiro condenou o candidato a cessar, em
definitivo, a propaganda ilícita, seja em suas redes sociais, ou por meios físicos, devendo retirar as
postagens irregulares e recolher os adesivos confeccionados e ainda retirar os adesivos dos bens de

uso comum do povo em que foram afixados, no prazo de 24h, sob pena de ficar sujeito, nesse último
caso, a multa no valor de R$ 2 mil.
A sentença, firmada no dia 3 de setembro, condenou o representado, também, ao pagamento de multa
por propaganda eleitoral antecipada irregular, no valor de R$ 8 mil.
Nova representação
A nova representação contra Maycon Marcelo de Oliveira também é relativa à adesivação de diversos
veículos que circulam na cidade de Açailândia, com o “slogan” da campanha do representado. A
manifestação do MP Eleitoral está fundamentada com fotografias e vídeos anexados aos autos.
Para o Ministério Público, o representado vem praticando atos como se já tivesse iniciado o período
regular de propaganda eleitoral, que se inicia somente no próximo dia 27 de setembro de 2020,
conforme a legislação que trata da matéria. “A propaganda realizada antes de 27 de setembro tem que
ser gratuita, visto que nesse período é vedada a arrecadação de recursos, o recebimento de doações e a
utilização de recursos próprios na campanha”, observa a promotora de Justiça Glauce Malheiros.
“A realização de atos que demandem gastos antes do dia 27 de setembro, conforme Resolução TSE nº
23.627/2020, além de estarem sujeitos ao pagamento de multa, podem ensejar o reconhecimento de
abuso de poder econômico ou ainda irregularidade na arrecadação de recursos de campanha, vedada
pelo Artigo 30-A da mesma lei”, acrescenta a representante do MP.
Nesse sentido, a Representação requer a concessão de liminar para que o representado proceda à
retirada dos adesivos de todos os veículos que circulam no município de Açailândia, no prazo de 48
horas, sob pena de multa e demais sanções cabíveis, a cada veículo encontrado adesivado, após a
concessão da tutela.
Se a Justiça condenar novamente o candidato a vereador, de acordo com o pedido do Ministério Público
Eleitoral, a multa a ser aplicada deve atingir o valor máximo tendo em vista a reiteração dessa conduta.
As penalidades estão previstas no Artigo 36 da Lei 9.504/97 e Artigo 2º, da Resolução TSE nº
23.609/2019.
(Informações do MP-MA)

Município de Magalhães de Almeida deve publicar dados
sobre gastos para combate à Covid-19 até sexta-feira

O município de Magalhães de Almeida tem até esta sexta-feira, 18 de setembro, para garantir o acesso
da população às informações sobre as despesas realizadas para o combate ao novo coronavírus na
cidade. Os dados têm que ser divulgados em um “link” específico no “site” da prefeitura e atualizados
periodicamente.
A obrigação é parte de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) proposto, em 3 de setembro, pelo
Ministério Público do Maranhão (MP-MA), com base nas leis 13.979/2020, que estabelece medidas
para enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19), e 12.527/2011, que determina a garantia do
acesso a informações no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Assinaram o
documento o titular da Promotoria de Justiça da comarca, Elano Aragão Pereira, e o prefeito Tadeu de
Jesus Sousa.
O acordo prevê a publicação das aquisições e contratações, em, no máximo, em cinco dias úteis após a
realização dos gastos, contendo nomes dos contratados, números de inscrição na Receita Federal,
prazos, valores e respectivos processos.
Segundo o MP-MA, o TAC é uma medida preventiva que visa ao direito fundamental do cidadão a uma
boa administração pública. “A publicidade e a transparência possibilitam maior controle social das

contas públicas e facilitam a obtenção de dados relativos à gestão de pessoal, orçamentária e financeira,
reduzindo eventuais desvios”, explica o promotor de Justiça.
Informações
Devem ser divulgados, ainda, os atos que autorizam a contratação direta ou os extratos dos contratos, a
especificação dos bens adquiridos ou serviços contratados, além dos locais de entrega ou de prestação.
Outras informações a serem publicadas são o valor global dos contratos, parcelas, montantes pagos e
saldos disponíveis ou bloqueados, além de eventuais aditivos.
A lista de dados também inclui as quantidades entregues durante a execução dos contratos e as
transferências ou repasses dos governos estadual ou federal, relativas aos objetos dos contratos.
O município também está obrigado a facilitar o “download” dos procedimentos licitatórios, que devem
conter data da realização, todas as propostas de preços apresentadas, atas das sessões realizadas, atos
convocatórios (edital ou carta-convite), de adjudicação e de homologação.
Quanto aos contratos celebrados, devem ser divulgados nomes das unidades gestoras, nomes e
CNPJ/CPF dos contratados, datas de publicação, vigências, valores, objetos, números de identificação e
anexos. Independentemente da possibilidade de “download”, um mecanismo de busca deve ser
disponibilizado.
Informações sobre notas de empenho devem ser exibidas de forma separada ou com mecanismo de
busca. Devem ser, ainda, publicados números, datas, unidades orçamentárias, nomes e CNPJ/CPF dos
favorecidos, valores, indicação das modalidades e números das licitações, além de históricos.
Dados sobre pagamentos referentes aos contratos têm que conter nomes das unidades gestoras,
números e especificações, datas, favorecidos, valores, fontes de recursos e históricos.
Descumprimento
Se as obrigações não forem cumpridas, parcial ou totalmente, município e prefeito estarão sujeitos ao
pagamento de multa de R$ 250 diários, cujo montante deve ser transferido ao Fundo Estadual de Defesa
dos Direitos Difusos.
O descumprimento do acordo levará à tomada de medidas judiciais cabíveis.
(Informações do MP-MA)

Ministério Público Eleitoral emite Recomendações a
municípios

O Ministério Público Eleitoral do Maranhão emitiu, na última quinta-feira (10), Recomendações aos
municípios de Paraibano, São João dos Patos e Sucupira do Riachão referente ao cumprimento do
preenchimento percentual das candidaturas de ambos os sexos, exigido na legislação eleitoral. A
Recomendação foi expedida pelo promotor eleitoral Francisco Antônio Oliveira, da Promotoria de São
João dos Patos.
A Recomendação foi encaminhada aos diretórios, prefeituras e Câmaras de Vereadores dos municípios;
e também à juíza, ao chefe do cartório eleitoral e procurador regional, responsáveis pela Zona Eleitoral.
Na Recomendação, o MPE pede que os partidos não admitam o uso de candidaturas fictícias para os
cargos de vereador, a fim de apenas cumprir a legislação eleitoral, que determina o preenchimento entre
30% e 70% de candidaturas masculinas e femininas.
Também foi recomendado que não sejam permitidas candidaturas de servidores públicos, civis ou
militares, em que esses candidatos não tenham real interesse na disputa, mas pretendem utilizar o pleito
eleitoral apenas para usufruir de licença remunerada, conforme prevê a lei, nos três meses que
antecedem as eleições.

Solicitações
O MPE solicitou aos diretórios dos partidos políticos dos referidos municípios que enviem à promotoria,
até cinco dias depois da convenção partidária que confirmará as candidaturas, os nomes das
candidatas que compõem o percentual mínimo de 30% e dos eventuais servidores públicos que
concorrerão no pleito.
Foi solicitado, ainda, que, na ausência do comprovante de escolaridade, exigido para o registro da
candidatura, o candidato faça uma declaração de próprio punho, que deverá ser realizada na presença
de um servidor de qualquer Cartório Eleitoral, da área que o postulante pretende concorrer.
Se o candidato apresentar certidão criminal positiva, ele deverá juntar a respectiva certidão ao
Requerimento de Registro de Candidatura, com a atualização do processo indicado, assim como a
certidão de execuções criminais, quando existir.
(Informações do MP-MA)

Em Bacuri, Ministério Público emite Recomendações a
prefeitos e diretórios municipais da 107ª Zona Eleitoral

O Ministério Público Eleitoral expediu, nessa terça-feira (15), Recomendação sobre as
próximas eleições aos prefeitos e presidentes de diretórios municipais dos partidos
políticos que integram a 107ª Zona Eleitoral do Maranhão (Bacuri, Apicum-Açu e Serrano
do Maranhão).
Em outra Recomendação, o MPE orienta partidos políticos, coligações, pré-candidatos,
candidatos e eleitores dos municípios integrantes da 107ª Zona Eleitoral que se
abstenham de praticar quaisquer atos de propaganda que perturbem o sossego público,
com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, tais como caixas
de som, alto-falantes, fogos de artifício, carros de som, amplificadores e outros
dispositivos similares.
Assinou as manifestações ministeriais o promotor de Justiça eleitoral Igor Adriano Trinta
Marques.
Partidos
Aos dirigentes dos partidos políticos, foi recomendado que verifiquem se o órgão de
direção partidária municipal está devidamente constituído e regularizado no Tribunal

Regional Eleitoral. Diante da vedação das coligações proporcionais, os partidos devem
escolher em convenção candidatos até o máximo de 150% das vagas a preencher e
observem o preenchimento de, no mínimo, 30% e, no máximo, de 70%, para
candidaturas de cada gênero, mantendo essas porcentagens durante todo o processo
eleitoral, mesmo no caso de preenchimento de vagas remanescentes ou de
substituições, sob pena de indeferimento ou cassação de todos os candidatos do
respectivo partido.
Na lista de candidatos a vereador, os partidos políticos não devem admitir a escolha e
registro de candidaturas fictícias ou laranjas, ou seja, de pessoas que não disputarão
efetivamente a eleição, não farão campanha e não buscarão os votos dos eleitores,
especialmente para o preenchimento do mínimo de 30% da cota de gênero, sob pena de
indeferimento ou cassação de todos os candidatos do respectivo partido, que pode ser
objeto de ação judicial antes ou depois da diplomação, bem como possível
caracterização de crime eleitoral.
Os partidos também foram orientados a escolher em convenção candidatos que
preenchem todas as condições de elegibilidade (ficha limpa) e fiscalizar para que os
candidatos, mesmo após escolhidos em convenção partidária, só realizem propaganda
eleitoral a partir de 27 de setembro.
Em razão da atual pandemia de Covid-19, a orientação é para que sejam realizadas
convenções virtuais, bem como observância das diretrizes para sua execução. Sendo
impossível a realização das convenções virtuais, que sejam observadas as regras de
distanciamento social e todas as medidas sanitárias contra a proliferação do Coronavírus.
Além das recomendações, o Ministério Público Eleitoral requisita que os diretórios
municipais dos partidos informem à Promotoria de Justiça de Bacuri, no prazo de até
cinco dias depois da respectiva convenção partidária, o nome completo das candidatas
que compõem o porcentual mínimo de 30% da cota de gênero e o nome completo de
eventuais servidores públicos, civis ou militares, que serão candidatos pelo partido.
Prefeitos
O Ministério Público Eleitoral orienta os prefeitos para que adotem medidas fiscalizatórias
preventivas e repressivas, para evitar que as convenções partidárias sejam realizadas
com violação às restrições de natureza sanitária, relativas à propagação da Covid-19,
com igualdade de tratamento em relação a todos os partidos políticos.
O descumprimento às orientações pode configurar a prática do delito previsto no Art. 268.
do Código Penal, que diz respeito a “infringir determinação do Poder Público, destinada a
impedir introdução ou propagação de doença contagiosa”. No caso dos agentes públicos,
também pode implicar a prática de ato de improbidade administrativa.

Por fim, é requisitado aos destinatários que informem ao Ministério Público Eleitoral, em
até dez dias, o acolhimento da Recomendação, bem como a juntada de documentação
comprobatória do total cumprimento de seus termos, e da sua ampla e irrestrita
divulgação.
(Informações do MP-MA)

Em Açailândia, Justiça determina que candidato
suspenda divulgação de convenção partidária por rede
social

Em atendimento a pedido do Ministério Público Eleitoral de Açailândia, a Justiça
concedeu liminar, nessa terça-feira (15), para proibir o candidato a prefeito Benjamin de
Oliveira de divulgar ou transmitir por redes sociais que alcancem o cidadão em geral a
convenção partidária marcada para esta quarta-feira (16). A conduta é considerada
propaganda eleitoral antecipada e intrapartidária irregular.
Foi determinado, ainda, pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral que o candidato se abstenha de
convidar o conjunto da população para a atividade, que deve ser restrita aos filiados dos
partidos integrantes da coligação.
Em caso de descumprimento da decisão, com a transmissão da “live” ao público, poderá
ser aplicada multa no valor de R$ 50 mil.
O MP Eleitoral tomou conhecimento do material de divulgação do evento, denominado
“Convenção da Transformação – o futuro pede passagem”, com a imagem do candidato
e a informação de que haverá a transmissão pelo perfil do candidato no Facebook, nesta
quarta-feira, às 18 horas.
“Essa conduta de divulgação da convenção em rede social do representado viola a
legislação eleitoral, tendo em vista que as convenções partidárias são realizadas com a
finalidade de que os membros dos partidos políticos se reúnam para escolher os

candidatos, seus substitutos e a formação de coligações e não com a finalidade de
realizar encontro com pessoas do povo em geral”, destacou, na representação, a
promotora de Hustiça Glauce Lima Malheiros.
Em sua decisão, a juíza Clécia Pereira Monteiro citou manifestação do Tribunal Superior
Eleitoral que vetou a realização de eventos por meio de “lives” eleitorais e assemelhados,
por considerar que o alcance da visibilidade dos candidatos não pode ser estendido para
o âmbito da “internet” devido à sua abrangência indefinida.
“Com a transmissão da convenção, ao vivo pelo Facebook do representado, esse evento
não se limitará aos filiados, mas será acessado pelo público em geral, sem um controle
daqueles que serão alcançados pela divulgação nesses moldes”, observou a magistrada.
(Informações do MP-MA)

ARTIGO – 30 anos do ECA: avanços, entraves e
desafios
Publicado em setembro 16, 2020 por Walkir Marinho
O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) completou no dia 13 de julho último seu trigésimo aniversário.
Esse documento representa um marco histórico na vida deste país e constituiu a lei nacional que mais se aproximou do
maior tratado de Direitos Humanos; a Convenção da Criança; que mais amplamente assegura a promoção da política
garantista dos direitos da criança e do adolescente, inovando e adotando a doutrina da proteção integral e a necessidade
dessas pessoas em desenvolvimento receberem absoluta prioridade do Estado, da família e da sociedade.

Promotor de Justiça
Luiz Gonzaga Martins
Coelho

Para comemorar esse importante instrumento da cidadania brasileira e mudança de paradigma na vida infanto-juvenil,
dezenas de entidades r instituições realizaram vários eventos virtuais (lives) abordando o tema, em seus múltiplos níveis
e aspectos.
Ao longo desses 30 anos de existência, apesar de ainda muito jovem, é possível notar e justo reconhecer progressos
substanciais e conquistas inovadoras nessa área. Dentre tais avanços, pode-se destacar os marcos legais de proteção à
infância, como a LOAS, LDBE, LOS, SINASE e tantos outros.
Apesar dos progressos dos resultados positivos, forçoso reconhecer que centenas de milhões de crianças ainda
permanecem excluídas dos serviços de cuidados essenciais da proteção e da participação a que têm direito e que tais
problemas ainda persistem pela falta de políticas públicas inclusivas e de recursos que garantam a melhoria básica dos
órgãos que trabalham na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.
A sociedade brasileira, órfão do Estado e credora das políticas públicas, estará a exigir ainda maior compromisso de cada
um de nós para garantir e assegurar a efetivação desses direitos.
Grande desafio tirar a lei do papel, pois as leis só adquirem validade quando resultam em ações transformadoras,
propiciando as pessoas uma vida melhor. Temos uma excelente legislação, porém paradoxalmente convivemos ainda
com índices inaceitáveis de violência contra nossas crianças.
Nesse processo de construção da democracia e da cidadania, acreditamos ser necessário que os gestores públicos
concentrem recursos para garantir bolsas de estudo visando inserir jovens em escolas de tempo integral; promover
emprego e formação profissional em escolas técnicas; garantir a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,
orientação e tratamento alcoólatras e toxicômanos; implantar programas de famílias acolhedoras ou, subsidiariamente,
construir abrigos ou casa-lares para o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social e
que não possam permanecer com suas famílias. É de se dizer: um dos principais objetivos é contemplar nos orçamentos,
recursos para estruturação, manutenção e funcionamento dos conselhos tutelares e para invistimento na capacitação
técnica dos seus integrantes.

Enormes desafios teremos que enfrentar para superar as demandas e as disparidades ainda existentes. Esforços
múltiplos são exigidos para proteger nossas crianças contra violência, abuso, exploração, negligência e discriminação,
sem falar da presente e mais urgente preocupação a ser enfrentada: a disseminação das drogas, que se transformou no
maior drama social do momento.
A violência contra crianças e adolescentes é uma triste realidade. A sociedade precisa compreender que se algumas
crianças e adolescentes são agentes dessa violência, a maioria delas são, antes de tudo, as primeiras e principais vítimas
não somente desse fenômeno, mas também da injustiça e discriminação sociais. Acreditamos que a raiz do problema
esteja na exclusão social, falta de políticas públicas efetivas, falência da instituição familiar e no contingenciamento de
dotações orçamentárias.
Há muito ainda a ser feito. Tornar realidade os anseios do ECA é um desafio a ser perseguido por todos, pois com certeza
podemos fazer muito mais e melhor. O 30º aniversário do estatuto da criança e do adolescente é uma oportunidade para
celebrarmos os progressos e conquistas alcançadas, mas principalmente para fazermos uma reflexão, discutir melhorias
e, sobretudo, renovar nossos compromissos de lutar incansavelmente visando garantir quando seu luta prioridade a
proteção integral de nossas crianças contra todos os tipos de ameaças e violências.
A “constitucionalização” da criança e do adolescente foi essencial para construção de um novo país, passando a tratá-los
como sujeitos de direito, assegurando-lhes prioridade absoluta. Bem oportunas, nesse momento, as palavras de Gomes
da Costa: “o maior patrimônio de uma nação é o seu povo; e o maior patrimônio de um povo são suas crianças e jovens”.
* LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO, titular da 39 Promotoria da Infância e Juventude de São Luís.

PERCENTUAL DE CANDIDATURAS – Ministério
Público Eleitoral emite Recomendações a
municípios
Publicado em setembro 16, 2020 por Walkir Marinho
O Ministério Público Eleitoral do Maranhão emitiu, na última quinta-feira, 10, Recomendações aos municípios de
Paraibano, São João dos Patos e Sucupira do Riachão referente ao cumprimento do preenchimento percentual das
candidaturas de ambos os sexos, exigido na legislação eleitoral. A Recomendação foi expedida pelo promotor eleitoral
Francisco Antonio Oliveira, da Promotoria de São João dos Patos.

Pedido foi feito pelo MPMA

A Recomendação foi encaminhada aos diretórios, prefeituras e Câmaras de Vereadores dos municípios; e também à
juíza, ao chefe do cartório eleitoral e procurador regional, responsáveis pela Zona Eleitoral.
Na Recomendação, o MPE pede que os partidos não admitam o uso de candidaturas fictícias para os cargos de vereador,
a fim de apenas cumprir a legislação eleitoral, que determina o preenchimento entre 30% a 70% de candidaturas
masculinas e femininas.
Também foi recomendado que não sejam permitidas candidaturas de servidores públicos, civis ou militares, em que esses
candidatos não tenham real interesse na disputa, mas pretendem utilizar o pleito eleitoral apenas para usufruir de licença
remunerada, conforme prevê a lei, nos três meses que antecedem as eleições.
Solicitações – O MPE solicitou aos diretórios dos partidos políticos dos referidos municípios que enviem à promotoria,
até cinco dias depois da convenção partidária que confirmará as candidaturas, os nomes das candidatas que compõem o
percentual mínimo de 30% e dos eventuais servidores públicos que concorrerão no pleito.
Foi solicitado, ainda, que, na ausência do comprovante de escolaridade, exigido para o registro da candidatura, o
candidato faça uma declaração de próprio punho, que deverá ser realizada na presença de um servidor de qualquer
Cartório Eleitoral, da área que o postulante pretende concorrer.
Se o candidato apresentar certidão criminal positiva, ele deverá juntar a respectiva certidão ao Requerimento de Registro
de Candidatura, com a atualização do processo indicado, assim como a certidão de execuções criminais, quando
existir. (CCOM-MPMA)

PROPAGANDA IRREGULAR – Justiça determina
que candidato suspenda divulgação de
convenção partidária por rede social
Publicado em setembro 16, 2020 por Walkir Marinho
Em atendimento a pedido do Ministério Público Eleitoral de Açailândia, a Justiça concedeu liminar, nesta terça-feira, 15,
para proibir o candidato a prefeito Benjamin de Oliveira de divulgar ou transmitir por redes sociais que alcancem o
cidadão em geral a convenção partidária marcada para esta quarta-feira, 16. A conduta é considerada propaganda
eleitoral antecipada e intrapartidária irregular.

Foi determinado ainda pelo juízo da 71ª Zona Eleitoral que o candidato se abstenha de convidar o conjunto da população
para a atividade, que deve ser restrita aos filiados dos partidos integrantes da coligação.
Em caso de descumprimento da decisão, com a transmissão da live ao público, poderá ser aplicada multa no valor de R$
50 mil.
O MP Eleitoral tomou conhecimento do material de divulgação do evento, denominado “Convenção da Transformação – o
futuro pede passagem”, com a imagem do candidato e a informação de que haverá a transmissão pelo perfil do candidato
no Facebook, nesta quarta-feira, às 18 horas.
“Essa conduta de divulgação da convenção em rede social do representado viola a legislação eleitoral, tendo em vista
que as convenções partidárias são realizadas com a finalidade de que os membros dos partidos políticos se reúnam para
escolher os candidatos, seus substitutos e a formação de coligações e não com a finalidade de realizar encontro com
pessoas do povo em geral”, destacou na representação a promotora de justiça Glauce Lima Malheiros.

Em sua decisão, a juíza Clécia Pereira Monteiro citou manifestação do Tribunal Superior Eleitoral que vetou a realização
de eventos por meio de lives eleitorais e assemelhados, por considerar que o alcance da visibilidade dos candidatos não
pode ser estendida para o âmbito da internet devido à sua abrangência indefinida.
“Com a transmissão da convenção, ao vivo pelo Facebook do representado, esse evento não se limitará aos filiados, mas
será acessado pelo público em geral, sem um controle daqueles que serão alcançados pela divulgação nesses moldes”,
observou a magistrada. (CCOM-MPMA)

Carlos Lula quebra silêncio, politiza fato e promete fiscalizar
Por Zeca Soares

16/09/2020

5 comentários

O secretário de Saúde, Carlos Lula que protagonizou no fim de semana uma cena
lamentável ao ser flagrado sem máscara e dançando em uma convenção partidária e
presenciando grande aglomeração em Coroatá quebrou o silêncio e resolveu se manifestar
nas redes sociais.
Mas quando todo mundo esperava um pedido de desculpa em público, o secretário que é
presidente do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e que
jamais deveria ter se comportado como vimos nas imagens resolveu atacar e politizar a sua
aparição no que foi chamado de “grande festa da Covid-19”.
E comete um novo erro…
“Quanto à espuma recente de certa #emissora e seus #aliados, infelizmente, apenas a
prova que a campanha realmente começou. Se #enganam achando que vão me afastar”,
disse.
Carlos Lula disse que a Secretaria de Saúde atuará na campanha.

“Atuaremos na #campanha? Sim. Inclusive atendendo recomendação do #TRE e da
Procuradoria Regional Eleitoral, publicaremos normativo sobre atos de campanha”,
garantiu.
“Muitos têm me indagado sobre quem teria competência para #fiscalizar os atos de
campanha #eleitoral que promovam descumprimento de normas de proteção contra
a #Covid19.”, finalizou.
Foto: Divulgação

Ministério Público obriga município de Magalhães de
Almeida a divulgar as despesas com o combate a Covid19
O Município de Magalhães de Almeida tem até esta sexta-feira, 18 de setembro,
para garantir o acesso da população às informações sobre as despesas realizadas
para o combate ao novo coronavírus na cidade. Os dados têm que ser divulgados
em um link específico no site da Prefeitura e atualizados periodicamente.
A obrigação é parte de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) proposto, em 3 de
setembro, pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA), com base nas Leis
13.979/2020, que estabelece medidas para enfrentamento ao novo coronavírus Covid19, e 12.527/2011, que determina a garantia do acesso a informações no âmbito da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Assinaram o documento o titular da
Promotoria de Justiça da comarca, Elano Aragão Pereira, e o prefeito Tadeu de Jesus
Sousa.
O acordo prevê a publicação das aquisições e contratações, em, no máximo, em cinco
dias úteis após a realização dos gastos, contendo nomes dos contratados, números de
inscrição na Receita Federal, prazos, valores e respectivos processos.
Segundo o MPMA, o TAC é uma medida preventiva que visa ao direito fundamental do
cidadão e uma boa administração pública. “A publicidade e a transparência possibilitam
maior controle social das contas públicas e facilitam a obtenção de dados relativos à
gestão de pessoal, orçamentária e financeira, reduzindo eventuais desvios”, explica o
promotor de justiça.
INFORMAÇÕES
Devem ser divulgados, ainda, os atos que autorizam a contratação direta ou os extratos
dos contratos, a especificação dos bens adquiridos ou serviços contratados, além dos
locais de entrega ou de prestação. Outras informações a serem publicadas são o valor
global dos contratos, parcelas, montantes pagos e saldos disponíveis ou bloqueados,
além de eventuais aditivos.
A lista de dados também inclui as quantidades entregues durante a execução dos
contratos e as transferências ou repasses dos governos estadual ou federal, relativas
aos objetos dos contratos.

O Município também está obrigado a facilitar o download dos procedimentos licitatórios,
que devem conter data da realização, todas as propostas de preços apresentadas, atas
das sessões realizadas, atos convocatórios (edital ou carta-convite), de adjudicação e
de homologação.
Quanto aos contratos celebrados, devem ser divulgados nomes das unidades gestoras,
nomes e CNPJ/CPF dos contratados, datas de publicação, vigências, valores, objetos,
números de identificação e anexos. Independentemente da possibilidade de download,
um mecanismo de busca deve ser disponibilizado.
Informações sobre notas de empenho devem ser exibidas de forma separada ou com
mecanismo de busca. Devem ser, ainda, publicados números, datas, unidades
orçamentárias, nomes e CNPJ/CPF dos favorecidos, valores, indicação das
modalidades e números das licitações, além de históricos.
Dados sobre pagamentos referentes aos contratos têm que conter nomes das unidades
gestoras, números e especificações, datas, favorecidos, valores, fontes de recursos e
históricos.
DESCUMPRIMENTO
Se as obrigações não forem cumpridas, parcial ou totalmente, Município e prefeito
estarão sujeitos ao pagamento de multa de R$ 250 diários, cujo montante deve ser
transferido ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos.
O descumprimento do acordo levará à tomada de medidas judiciais cabíveis.

Prefeita de Matinha tem duas contas reprovadas e pode
ficar inelegível
Data: 16 de Set de 20 às 17:21

Categoria: Política

Sem Comentários
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Por vários casos de irregularidades, a prefeita de Matinha, Linelda Nunes Cunha, teve
sua segunda prestação de contas reprovada pelo Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão. Por essa razão, pode ficar inelegível, considerando que saiu uma recente do
TCU que aponta os impedidos para este pleito de 2020, podendo sofrer alterações com
a exclusão ou entrada de novos ficha suja.

De acordo com o relator do processo Conselheiro Álvaro Ferreira, houve omissão nas
transações nos registros contábeis, além de aplicação de práticas contábeis indevidas e
deixou de apresentar à Câmara Municipal a proposta orçamentária, bem como a
omissão ou negligência na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município.

A prefeita excedeu o limite estabelecido para a despesa com pessoal do Executivo
Municipal. Essa foi mais uma das razões para que o Ministério Público de Contas
reprovasse as contas de Linelda Nunes Cunha fossem reprovadas.

MP emite Recomendações a prefeitos e
diretórios municipais da 107ª Zona Eleitoral
Publicado em 16 de setembro de 2020

O Ministério Público Eleitoral expediu, na última terça-feira, 15, Recomendação sobre as próximas Eleições aos prefeitos
e presidentes de diretórios municipais dos partidos políticos que integram a 107ª Zona Eleitoral do Maranhão (Bacuri,
Apicum-Açu e Serrano do Maranhão).
Em outra Recomendação, o MPE orienta partidos políticos, coligações, pré-candidatos, candidatos e eleitores dos
municípios integrantes da 107ª Zona Eleitoral que se abstenham de praticar quaisquer atos de propaganda que perturbem
o sossego público, com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, tais como caixas de som, altofalantes, fogos de artifício, carros de som, amplificadores e outros dispositivos similares.
Assinou as manifestações ministeriais o promotor de justiça eleitoral Igor Adriano Trinta Marques.
PARTIDOS
Aos dirigentes dos partidos políticos, foi recomendado que verifiquem se o órgão de direção partidária municipal está
devidamente constituído e regularizado no respectivo Tribunal Regional Eleitoral. Diante da vedação das coligações
proporcionais, os partidos devem escolher em convenção candidatos até o máximo de 150% das vagas a preencher e
observem o preenchimento de, no mínimo 30% e no máximo de 70%, para candidaturas de cada gênero, mantendo
essas porcentagens durante todo o processo eleitoral, mesmo no caso de preenchimento de vagas remanescentes ou de
substituições, sob pena de indeferimento ou cassação de todos os candidatos do respectivo partido.
Na lista de candidatos a vereador, os partidos políticos não devem admitir a escolha e registro de candidaturas fictícias ou
laranjas, ou seja, de pessoas que não disputarão efetivamente a eleição, não farão campanha e não buscarão os votos
dos eleitores, especialmente para o preenchimento do mínimo de 30% da cota de gênero, sob pena de indeferimento ou
cassação de todos os candidatos do respectivo partido, que pode ser objeto de ação judicial antes ou depois da
diplomação, bem como possível caracterização de crime eleitoral.

Os partidos também foram orientados a escolher em convenção candidatos que preenchem todas as condições de
elegibilidade (ficha limpa) e fiscalizar para que os candidatos, mesmo após escolhidos em convenção partidária, só
realizem propaganda eleitoral a partir de 27 de setembro.
Em razão da atual pandemia de Covid-19, a orientação é para que sejam realizadas convenções virtuais, bem como
observância das diretrizes para sua execução. Sendo impossível a realização das convenções virtuais, que sejam
observadas as regras de distanciamento social e todas as medidas sanitárias contra a proliferação do Coronavírus.
Além das recomendações, o Ministério Público Eleitoral requisita que os diretórios municipais dos partidos informem à
Promotoria de Justiça de Bacuri, no prazo de até cinco dias depois da respectiva convenção partidária, o nome completo
das candidatas que compõem o porcentual mínimo de 30% da cota de gênero e o nome completo de eventuais servidores
públicos, civis ou militares, que serão candidatos pelo partido.
PREFEITOS
O Ministério Público Eleitoral orienta aos prefeitos que adotem medidas fiscalizatórias preventivas e repressivas, para
evitar que as convenções partidárias sejam realizadas com violação às restrições de natureza sanitária, relativas à
propagação do Covid-19, com igualdade de tratamento em relação a todos os partidos políticos.
O descumprimento às orientações pode configurar a prática do delito previsto no art. 268 do Código Penal, que diz
respeito a “infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa”.
No caso dos agentes públicos, também pode implicar na prática de ato de improbidade administrativa.
Por fim, é requisitado aos destinatários que informem ao Ministério Público Eleitoral, em até dez dias, o acolhimento da
Recomendação, bem como a juntada de documentação comprobatória do total cumprimento de seus termos, e da sua
ampla e irrestrita divulgação.

Justiça determina que candidato a prefeito de
Açailândia suspenda divulgação de convenção
partidária por rede social
Publicado em 16 de setembro de 2020

Em atendimento a pedido do Ministério Público Eleitoral de Açailândia, a Justiça concedeu liminar, nesta terça-feira, 15,
para proibir o candidato a prefeito Benjamin de Oliveira de divulgar ou transmitir por redes sociais que alcancem o
cidadão em geral a convenção partidária marcada para esta quarta-feira, 16. A conduta é considerada propaganda
eleitoral antecipada e intrapartidária irregular.
Foi determinado ainda pelo juízo da 71ª Zona Eleitoral que o candidato se abstenha de convidar o conjunto da população
para a atividade, que deve ser restrita aos filiados dos partidos integrantes da coligação.
Em caso de descumprimento da decisão, com a transmissão da live ao público, poderá ser aplicada multa no valor de R$
50 mil.
O MP Eleitoral tomou conhecimento do material de divulgação do evento, denominado “Convenção da Transformação – o
futuro pede passagem”, com a imagem do candidato e a informação de que haverá a transmissão pelo perfil do candidato
no Facebook, nesta quarta-feira, às 18 horas.
“Essa conduta de divulgação da convenção em rede social do representado viola a legislação eleitoral, tendo em vista
que as convenções partidárias são realizadas com a finalidade de que os membros dos partidos políticos se reúnam para
escolher os candidatos, seus substitutos e a formação de coligações e não com a finalidade de realizar encontro com
pessoas do povo em geral”, destacou na representação a promotora de justiça Glauce Lima Malheiros.
Em sua decisão, a juíza Clécia Pereira Monteiro citou manifestação do Tribunal Superior Eleitoral que vetou a realização
de eventos por meio de lives eleitorais e assemelhados, por considerar que o alcance da visibilidade dos candidatos não
pode ser estendida para o âmbito da internet devido à sua abrangência indefinida.
“Com a transmissão da convenção, ao vivo pelo Facebook do representado, esse evento não se limitará aos filiados, mas
será acessado pelo público em geral, sem um controle daqueles que serão alcançados pela divulgação nesses moldes”,
observou a magistrada.

Após convenções, ação pede que Estado seja
obrigado a proibir aglomerações
Publicado em 16 de setembro de 2020 por gilbertoleda
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Um grupo de eleitores de São Luís protocolou nesta semana ação popular pedindo que o Estado seja obrigado a proibir
aglomerações em todo o Maranhão.
O processo foi motivado pela falta de fiscalização do governo durante uma série de aglomerações registradas em
convenções partidárias.
Há decretos e portaria proibindo eventos com mais de 100 pessoas.
No fim de semana, até o secretário de Saúde, Carlos Lula foi flagrado, sem máscara, em aglomeração durante ato do PT
em Coroatá.

