
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

CLIPPING
18 de setembro

de 2020



Papo Alternativo

INSTAGRAM/          TWITTER: @oestadoma      FACEBOOK: /jornaloestadoma WHATSAPP: (98) 99209-2564 (Redação)        3215-5055 (Central do Assinante)

ES
TA

D
O

M
A

IO
R

26°C 
MIN

31°C
MAXTE

M
P

O
/M

A

TÁ
B

U
A

 
D

E 
M

A
R

ÉS

CO
TA

ÇÕ
ES

MOEDA COTADA EM

R$ 5,23
MOEDA COTADA EM

R$ 6,19

-0,16 % +0,14%

MARÉ BAIXA
01h27             0.1m
13h57             0.0m

MARÉ ALTA
07h40             6.3m
20h01             6.3m

Sol com algumas
nuvens. Não chove.

LO
TE

R
IA

S

Confira o resultado 
das loterias em 

oestadoma.com/491312

São Luís, 18 de setembro de 2020 - Sexta-feira.  Nº 20.951

Capital e interior 

R$ 2,00

Outros estados 

R$ 4,00www.oestadoma.com

Carlos Lula tenta explicar
porque Vigilância não
fiscalizou aglomerações
em convenções. POLÍTICA 3

Réveillon será celebrado
em formato virtual no MA

Levantamento realizado pelo ór-
gão indica que o estado é o pri-
meiro do ranking da insegurança
alimentar dentre as 27 unidades da
federação.   GERAL 9

Fome atinge
66% dos
lares do
Maranhão,
diz pesquisa

IBGE

confirmados da 
Covid-19 no
Maranhão, segundo
dados da SES

165.499
CASOS

já morreram no
Maranhão em
decorrência do novo
coronavírus 

3.622
PESSOAS

já realizados em todo o
estado para confirmar
ou não casos da 
Covid-19

366.180
TESTES

Secretaria de Estado da Cultura confirmou a O Estado esse novo formato da festa de fim de ano em
decorrência da pandemia do novo coronavírus; Carnaval será definido pelos prefeitos eleitos. CIDADES 5

Diretor de Redação de O Estado, Clovis Cabalau, disse que objetivo é levar informação de qualidade para o eleitor

Debate
online sobre 
o teatrólogo
Luiz Pazzini
ocorre hoje 
PÁGINA 10
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Paulo Soares

Grupo Mirante
apresenta plano de
cobertura em SL
Projeto de mídia convergente inclui
TV Mirante, rádios Mirante AM e FM,
O Estado e portais O Estado Online,
Imirante.com e G1 Maranhão. POLÍTICA 3

Paulo Soares

Ação educativa

Departamento Estadual de Trânsito (Detran) deu início ontem à programação da Semana Nacional de Trânsito no Maranhão, com ações em faixa de pedestre, em
frente ao órgão, na Vila Palmeira; campanha tem como tema “Perceba o risco. Proteja a vida”; também foi lançado o site da Educação para o Trânsito.  GERAL 9

Programa
destaca retorno
da cantora
Fabrícia aos
palcos de SL
OESTADOMA.COM/491306

Alternativo

Dados são do Portal da Transpa-
rência dos Cartórios, que indicam
que do total de óbitos registrados no
período, 229 foram causados pela
doença .   GERAL 9

Mortes por
Covid-19
caíram 72%
em agosto
no estado

Pandemia
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A culpa é deles

Osecretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, fez nas redes
sociais uma série de postagens para tentar explicar por
que a Vigilâncias Sanitária Estadual – vinculada à

Secretaria de Estado da Saúde (SES) – não fiscalizou, nem
tomou medidas contra as aglomerações e desrespeito às
regras sanitárias durante convenções partidárias em todo o
estado, nos últimos dias.

Segundo ele, esses atos políticos são revestidos de proteção
especial, para evitar ingerência da Administração Pública e,
assim, garantir isonomia ao processo eleitoral.

- A legislação eleitoral (lei
9.504/97) prevê uma série de
garantias para que atos de
propaganda eleitoral não
sejam interrompidos pela
Administração Pública. […]
Por isso, não cabe ao Poder
Executivo tal atuação, e sim
ao Poder Judiciário e ao
Ministério Público -, disse.

Segundo a tese do titular da
SES, a Vigilância Sanitária só
poderia ter atuado contra os
candidatos que
descumpriram decretos e
portarias estaduais caso
demandada pela Justiça
Eleitoral, ou pelo Ministério
Público Eleitoral.

- Ou seja, a Vigilância Sanitária pode fiscalizar atos de
campanha? Sim, nos casos em que for requisitada pelo
Ministério Público Eleitoral e pela Justiça Eleitoral -,
completou.

Como já virou praxe entre os comunistas: a culpa é sempre
dos outros mesmo.

E MAIS

Titular da SES diz
que MPE e TRE
deveriam pedir
que Estado
fiscalizasse
aglomerações
em convenções

Salvo conduto
O posicionamento oficial do secretário Carlos Lula soou mais como

salvo conduto a ele próprio.
Nunca é demais lembrar, que o titular da SES também participou de

um ato político no fim de semana, desrespeitando regras sanitárias de-
finidas pelo próprio governo do qual faz parte.

Em Coroatá, ao lado de aliados do PT, ele estava aglomerado em um
palco lotado de políticos, sem máscara, discursando e dançando dian-
te de uma plateia de milhares de seguidores.

Na pressão
Enquanto não toma atitudes por iniciativa própria, o secretário Car-

los Lula pode ser obrigado a tomá-las por via judicial.
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) já anunciou que o repre-

sentará no Ministério Público do Maranhão, e no Eleitoral.
Já um grupo de eleitores ludovicenses protocolou ação popular pe-

dindo que a SES seja obrigada a fiscalizar e fazer cumprir decretos e por-
tarias estaduais que tratam do distanciamento social.

Em análise
Por falar em Carlos Lula, segue em análise do TCE um pedido da de-

fesa do secretário para que seja coberto por sigilo um processo em que
se fiscaliza o calote tomado pelo governo nas tentativas de compra de
respiradores via Consórcio Nordeste.

As compras, da ordem de R$ 9,3 milhões, importaram em prejuízo
de mais de R$ 5 milhões ao Maranhão.

O caso está sob relatoria do conselheiro Antonio Blecaute, a quem
cabe decidir se o processo segue público, ou tramitará em segredo.

Mandados
A Polícia Civil do Maranhão cumpriu, na manhã de ontem três man-

dados de busca e apreensão expedidos pelo juiz da Central de Inquéri-
tos de São Luís, contra servidores da Câmara Municipal de Ribamar.

Um dos alvos foi um endereço do presidente da Casa, vereador Be-
to das Vilas – candidato a prefeito da cidade. A operação policial foi rea-
lizada pela Superintendência Estadual de Combate à Corrupção (Sec-
cor).

De acordo com a Polícia Civil, esta é a segunda fase de uma opera-
ção que investiga a prática de fraudes licitatórias e peculato, que podem
ter gerado prejuízo de R$ 300 mil aos cofres públicos.

Nasci de novo
Em depoimento emocionado, por vídeo, na convenção do Solida-

riedade, o ex-juiz federal Carlos Madeira disse que a vida deu a ele “uma
nova oportunidade”, ao fazer referência à luta que trava contra a Covid-
19.

- É como se eu estivesse nascido de novo, depois de alguns dias in-
ternado no tratamento do coronavírus -, afirmou.

Madeira segue tratamento em casa, de onde gravou um vídeo de
quatro minutos com uma mensagem de otimismo aos participantes
que homologaram o nome dele e do Capitão Jeremias como candida-
tos a prefeito e vice-prefeito de São Luís.

Primeiro
O partido Novo foi o primeiro a protocolar no Tribunal Regional Elei-

toral (TRE) do Maranhão o pedido de registro dos seus candidatos a ve-
reador de São Luís.

A sigla tem nove candidatos a vagas na Câmara Municipal e decidiu
não lançar candidato a prefeito da capital maranhense.

Entre os postulantes, são seis homens e três mulheres.

DE OLHO

FOI O VALOR do reajuste da taxa de embarque
cobrada pelo Governo do Maranhão para uso do
Terminal Rodoviário de São Luís.

100%

Dino critica Bolsonaro, mas
encerra programas no MA
Comunista maranhense criticou decisão do presidente Jair Bolsonaro de voltar atrás sobre
projeto que criava o Programa Renda Brasil, que substituiria o Bolsa Família em todo o país

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

O governador Flávio Dino (PCdoB)
utilizou o seu perfil em rede social pa-
ra classificar de "trapalhada", a deci-
são do Governo Federal de não levar
adiante o projeto que criaria o Ren-
da Brasil, em eventual substituição
ao Bolsa Família.

Ele tem criticado de forma con-
tundente a condução de políticas so-
ciais na gestão Jair Bolsonaro desde
o início do ano, quando o Executivo
abriu novas concessões do Bolsa Fa-
mília em todo o país. Apesar disso,
Dino encerrou importantes progra-
mas sociais no Maranhão, o que pre-
judicou milhares de maranhenses. 

Na ocasião da crítica à gestão e apli-
cação do Bolsa Família, a interpreta-
ção que Dino e a oposição davam à
mídia, é de que haveria corte de be-
nefícios para a Região Nordeste.  

Ontem, ele concentrou ataque ao
posicionamento de Bolsonaro, que
optou por voltar atrás e manter o

mesmo programa social, ao invés de
criar um alternativo. 

"Essa trapalhada com o Renda
Brasil e o Bolsa Família não pode ser
imputada exclusivamente a Guedes
e sua equipe. O problema é a falta de
programa de governo e de comando
administrativo. Estamos vivendo um
exotismo: o presidencialismo sem
presidente", escreveu no Twitter. 

Em julho, Dino já havia se mani-
festados sobre o tema. "Não faz sen-

tido reduzir os beneficiários do pro-
grama Bolsa Família sob o pretexto
de criar programa de renda básica
(Renda Brasil). Tampouco esse é ca-
minho para fazer reforma tributária
pontual, sem corrigir as injustiças do
sistema tributário nacional", disse. 

Viva Luz
Apesar de se posicionar com duras
críticas a respeito da gestão, no go-
verno federal, de políticas sociais, o

governador Flávio Dino encerrou im-
portantes programas deixados por
sua antecessora, Roseana Sarney
(MDB), meses depois de ter assumi-
do o Palácio dos Leões. 

Um dos extintos foi o Viva Luz,
que atendia mais de 30 mil famílias,
ou quase 200 mil pessoas de baixa
renda no estado. O programa conce-
dia subsídio de 100% na conta de
energia elétrica. Na ocasião, a ban-
cada de oposição na Assembleia
apontou falta de sensibilidade. 

"Um dos primeiros atos do go-
vernador foi extinguir o programa e,
numa canetada só, deixar desassis-
tidas mais de 150 mil pessoas. Só ago-
ra, são mais de 150 mil pessoas, den-
tro dessas 30 mil famílias, que vão ter
de pagar as suas contas de luz, que
antes eram quitadas pelo Governo",
disse Edilázio Júnior na ocasião. 

"Não faltou apenas sensibilidade,
mas responsabilidade do governa-
dor. Essas famílias sentem com um
peso maior, a crise financeira", sus-
tentou Adriano Sarney. �

Divulgação

Flávio Dino foi acusado de insensibilidade por deputados de oposição

Mirante define plano de
cobertura em São Luís 
e divulga data de debate
Representantes de candidatos foram apresentados a projeto de cobertura
convergente das mídias do grupo e aprovaram calendário de entrevistas

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

A
direção de jornalismo do
Grupo Mirante apresen-
tou ontem, em reunião
com representantes de

todos os candidatos a prefeito de São
Luís, o plano de cobertura das Elei-
ções 2020.

Com um projeto de mídia con-
vergente – que inclui  TV Mirante,
rádios Mirante AM e FM, jornal O
Estado e portais O Estado Online,
Imirante.com e G1 Maranhão -, o
grupo terá ampla cobertura do dia
a dia dos candidatos, além de en-
trevistas e debates. Os postulan-
tes aos cargos de vice-prefeito
também serão entrevistados, pela
Mirante AM.

O encontro serviu, ainda, para a
confirmação da data do aguardado
debate da TV Mirante: dia 12 de no-
vembro, com a participação de can-
didatos filiados a partidos com re-
presentação no Congresso
Nacional, e aqueles com mais de
5% de intenções de votos na pes-
quisa Ibope imediatamente ante-
rior à data do programa.

Nessa primeira fase, foram apre-
sentadas informações sobre a co-
bertura na capital, mas a disputa
nos demais três municípios da
Grande Ilha também será inserida
no plano especial de divulgação da
campanha.

“A cobertura vai ser muito mais
integrada, os veículos se apoiando,
os profissionais voltados para o
mesmo objetivo, que é, primeira-
mente, artigo principal, levar a boa
informação, informação de quali-
dade, para que o eleitor vote cons-
ciente. Mas também é um serviço
para os candidatos: esses veículos se
integram, e os candidatos podem

fazer reverberar a voz deles, suas pro-
postas, suas ideias, e assim estarão
mais próximos da comunidade, so-
bretudo num momento de pande-
mia”, destacou o jornalista Clóvis Ca-
balau, que atua na coordenação da
cobertura do processo eleitoral.

A cobertura especial do Grupo
Mirante começa no dia 28 de se-
tembro, com o início da divulgação
da agenda diária dos candidatos, no
JMTV 2, da TV Mirante. Como são
12 os candidatos, eles foram dividi-
dos em grupos de quatro, que terão,
a cada três dias, suas ações divul-
gadas em vídeo. A cada rodada, os
demais terão a agenda informada
em notas. Essas agendas vão ao ar
até o dia 11 de novembro, na se-
mana do 1º turno.

Também na TV, as entrevistas
serão realizadas na edição da tarde,
o JMTV 1, entre os dias 26 de outu-
bro e 7 de novembro. Sempre um

candidato por dia, com duração de
15 minutos. O objetivo, nesse caso, é
conhecer as propostas.

Os candidatos também serão en-
trevistados na Mirante FM, no ho-
rário do Jornal da Mira, entre 18 de
setembro e 5 de outubro. Nesse caso,
as entrevistas terão duração de 20
minutos, com apresentação e me-
diação de Clóvis Cabalau e Nyrod
Weber, e temas livres, com partici-
pação de ouvintes.

Já a Rádio Mirante AMterá amplo
destaque, com três rodadas de en-
trevistas: duas com os candidatos a
prefeito – nos programas Ponto Final

e Abrindo o Verbo – e uma com os
candidatos a vice-prefeito, no Ponto
Final. Com maior flexibilidade de ho-
rário, haverá sempre duas entrevis-
tas por dia na rádio.

A primeira rodada com os candi-
datos a prefeito ocorrerá no Abrindo
o Verbo, entre os dias 2 e 9 de outu-
bro. No Ponto Final, eles serão en-
trevistados entre os dias 3 e 9 de ou-
tubro. Já os candidatos a vice serão
entrevistados no Ponto Final entre
19 e 24 de outubro. Todas as entre-
vistas terão 30 minutos de duração.

“A gente quer cada vez mais am-
pliar [a cobertura das eleições] para
que o eleitor conheça cada candi-
dato, em cada município do Mara-
nhão, e que ele possa, através das in-
formações que a gente der, que ele
conheça e que ele possa escolher
bem cada representante”, comentou
Eveline Cunha, chefe de redação da
TV Mirante.

Paulo Soares

Clóvis Cabalau, diretor de O Estado, explicou a representantes de partidos e coligações regras da cobertura

• Pode interferir no resultado do pleito, em Santa Inês, o assassinato de um
homem acusado de haver roubado um aparelho celular.

• São cada vez mais claros os sinais de racha na base do governador Flávio
Dino (PCdoB) com a proximidade das eleições municipais.

• O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) passa bem após sofrer
grave acidente de carro na BR-226, próximo a Tuntum.

Representantes
de candidatos

aprovaram datas

Idealizada como novidade nas elei-
ções de 2016 – e mantida com su-
cesso em 2018 com candidatos ao
governo -, a sabatina dos candida-

tos a perfeito de São Luís realizada
por O Estado ganha em 2020 par-
ceria mais intensa do Imirante.com.

A série Sabatina O Estado/Imi-

rante.com terá início no dia 5 de ou-
tubro, e vai até o dia 21 do mesmo
mês, sempre das 10h às 11h, com
transmissão ao vivo pelo site do jor-
nal O Estado e pelo Imirante.com.

As entrevistas serão mediadas
pela jornalista Carla Lima, editora
de Política de O Estado, com a par-
ticipação de jornalistas do Grupo

Mirante convidados.
Além disso, o jornal O Estado

também se juntará com parceiro
num debate a ser coordenado pelo
Imirante.com, no dia 20 de outubro,
às 20h. A ideia inicial, ainda a ser de-
batida com partidos e coligações, é
que nesse programa haja a partici-
pação de oito candidatos. �

Imirante.com e O Estado
juntos em sabatina e debate
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O Banco do Brasil de Lago da Pe-
dra foi roubado em plena manhã
de ontem e os acusados ainda
não foram presos. Somente nes-
te ano, 10  agências bancárias já
foram alvos de ataques crimino-
sos no Maranhão.

A polícia informou que esse ato
criminoso foi cometido por quatro
bandidos e no momento em que o
Banco do Brasil de Lago da Pedra es-
tava sendo abastecido. Os crimino-
sos invadiram a agência sem chamar
a atenção da polícia e de populares.
Os vigilantes foram rendidos e, em

seguida, os assaltantes levaram os
malotes de dinheiro.

Busca
Eles fugiram em motocicletas, de mar-
ca e placa não identificadas. Guarni-
ções da PM  realizaram rondas pela
região, mas não conseguiram pren-
der os bandidos e o caso está sendo
investigado pela Polícia Civil. Essa
agência já tinha sido atacada por ban-
didos no mês de fevereiro deste ano
e, no mês de junho do ano passado,
os familiares do funcionário desse
banco foram sequestrados. �

Criminosos atacam
o Banco do Brasil
de Lago da Pedra
Bandidos invadiram a agência, renderam o
vigilante e fugiram com malotes de dinheiro

Os criminosos são acusados de instalar o clima de terror na região do Munim,
principalmente, em Icatu; polícia ainda apreendeu munições e armamento

C
inco faccionados mortos,
uma prisão como ainda
apreensões de 18 munições
e seis armas de fogo, inclu-

sive, uma delas de grosso calibre.
Este foi o saldo do cerco policial rea-
lizado ontem no povoado Palmei-
ras, zona rural da cidade de Icatu.
De acordo com a polícia, os crimi-
nosos são suspeitos de cometer as-
saltos, tráfico de droga, tiroteio e
homicídios na Região do Munim.

O comandante do 27º Batalhão
da Polícia Militar, tenente-coro-
nel Carlos Frank, informou que
nesse povoado há uma rivalidade
entre integrantes de facções cri-
minosas. Alguns desses facciona-
dos são moradores da cidade de
São José de Ribamar e vão a essa
localidade durante o período da
noite de barco.

Ainda segundo Carlos Frank,
no último dia 12, houve uma ri-
validade de faccionados, no po-

voado Prainha, em Icatu, e aca-
bou resultando na morte de um
homem, nome não revelado, e o
caso está sendo investigado pela
Polícia Civil. Na madrugada de
quinta-feira (17), os militares fi-
caram sabendo que havia mais de
15 faccionados instalando o ter-
ror em Palmeiras.

Guarnições da Polícia Militar
foram até o local e, de acordo com
Carlos Frank, recebidos a tiros.
Houve o confronto entre crimi-
nosos e militares. Cinco faccio-
nados foram baleados e morreram
a caminho do hospital. Em poder
deles, foram apreendidos cinco
armas de fogo e munições de ca-
libres diversos. Ainda durante o
cerco, o faccionado Samuel da
Silva foi preso e conduzido para a
delegacia da cidade.

Os corpos das vítimas foram re-
movidos para o Instituto Médico
Legal (IML), em São Luís. O te-

Cerco policial acaba na morte
de 5 faccionados em Icatu

Corpos dos cinco faccionados dentro de uma caminhonete, após o confronto com policiais em Icatu

Seis pessoas foram presas no Mara-
nhão como ainda um veículo foi
apreendido e a quantia de R$ 40 mil,
durante a Operação Mercancia Pos-
tal, realizada na quinta-feira, (17), pe-
la Polícia Federal, em parceria com o
Ministério Público Federal. Esse cer-
co policial tinha como finalidade de-
sarticular um bando criminoso que
se utiliza da estrutura da agência dos
Correios para cometer fraudes nas ci-
dades de São Luís, Barreirinhas, Ba-
cabal, Santa Inês, São Luís Gonzaga,
Lago Verde, Codó e Coelho Neto.

O delegado da Polícia Federal, Jú-
lio Sombra, informou que três pes-
soas foram presas em São Luís Gon-
zaga, duas em Bacabal; e uma, na ci-
dade de Barreirinhas. Ainda durante
a operação, um veículo Corolla foi
apreendido e uma quantia de R$ 40

mil como ainda houve buscas na ca-
pital maranhense.

Júlio Sombra disse que os policiais
federais conseguiram prender duas
pessoas em flagrante e a Justiça de-

terminou o sequestro de bens dos
principais investigados, no valor de R$
933 mil. As medidas judiciais foram
expedidas pela Subseção Judiciária de
Bacabal decorrente de representações

da autoridade policial responsável pe-
los dois inquéritos policiais.

Ainda de acordo com o delegado,
com base em informações da Coor-
denação de Segurança Corporativa
dos Correios e de elementos colhidos
em dois inquéritos policiais, que fo-
ram decorrentes da Operação Hermes
e o Gado II, constataram indícios que
empregados dos Correios estavam co-
metendo diversos atos criminosos.

Cometiam furto e roubo e  ain-
da cobravam propina para revali-
dação de senhas de benefícios pre-
videnciários, no procedimento de
“Prova de Vida”. O delegado tam-
bém informou que os investigados
estavam criando CPF em nome de
pessoas fictícias para o recebi-
mento fraudulento de benefícios
do Governo Federal. �

PF prende bando acusado de
fraudes usando os Correios
Segundo a Polícia Federal, os criminosos atuavam nas cidades de São Luís, Barreirinhas, Bacabal,
Santa Inês, São Luís Gonzaga, Lago Verde, Codó e Coelho Neto, cobrando propina e falsificando CPF 

Montante de R$ 40 mil que foi apreendido durante a operação da PF

Divulgação

Agência foi atacada no momento em que eram recebidos malotes

Divulgação

nente-coronel declarou que as in-
cursões na localidade continuam
e tendo apoio do helicóptero do
Centro Tático Aéreo (CTA) com o
objetivo de prender os outros cri-
minosos que fugiram em direção
a uma área de matagal.

Baixada
Policiais militares e civis ainda
ontem realizaram uma operação
para desarticular uma facção cri-
minosa, que atua na Região da
Baixada Maranhense, principal-
mente, nas cidades de São João
Batista, São Vicente de Ferrer, São
Bento, Olinda Nova e Bequimão.

Segundo a polícia, cinco fac-
cionados foram presos durante
esse cerco como também apreen-
didas quatro armas de fogo e duas
motocicletas. �

Divulgação

MAIS

A equipe do 13º Batalhão da
PM conseguiu prender no
último dia 16 mais dois
acusados de terem
participado do
arrombamento a loja de
confecções, no bairro J.
Câmara, em São José de
Ribamar. O roubo ocorreu
no dia 11 deste mês.

Prisão de acusados
de arrombamento
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N
o Maranhão, 66,2% dos
domicílios apresenta-
vam situação de insegu-
rança alimentar (IA). Em

números absolutos, 1.304.000
lares estavam nessa situação. Den-
tre todas as UFs, o Maranhão
tinha, em 2017/2018, o maior per-
centual de domicílios nesse indi-
cador de condições de vida. Essa
posição do Maranhão também
aconteceu em 2009 e em 2013,
quando o IBGE realizou pesquisa
com a mesma temática.

Já no Nordeste e no Brasil, esses
percentuais de domicílio em si-
tuação de IA eram de 49,7%
(8.985.000 domicílios) e 36,6%
(25.275.000 domicílios). Esses são
alguns dos números apontados
pela Pesquisa de Orçamentos Fa-
miliares (POF) 2017/2018: Segu-
rança Alimentar, divulgada hoje
(17) pelo IBGE.

Para a POF, que leva em consi-
deração a Escala Brasileira de In-

segurança Alimentar (EBIA), a IA
pode ser leve: preocupação ou in-
certeza quanto ao acesso a ali-
mentos com qualidade inade-
quada destes de tal modo a não
comprometer a quantidade; mo-
derada: redução quantitativa de
alimentos entre os adultos e/ou
ruptura nos padrões de alimenta-
ção resultante da falta de alimen-
tos; grave: a fome passa a ser uma
experiência potencialmente vivida
por algum morador do domicílio,
podendo incluir crianças. No caso
da situação de SA, não há identi-
ficação de preocupação quanto à
ingestão de alimentos na quanti-
dade e qualidade desejáveis por
qualquer morador do domicílio.

Ressalta-se que identificar um
domicílio na situação de IA Leve,
Média ou Grave, não significa que
todos os moradores do domicílio
vivenciam tal quadro na mesma
intensidade. Todavia, no caso do
domicílio caracterizado por si-

tuação de IAG, há uma ruptura no
padrão de alimentação para todos
os moradores e a fome é poten-
cialmente uma experiência vi-

venciada por algum morador ou
por todos os moradores.

A POF 2017/2018 revelou que,
dos 66,2% dos domicílios mara-

nhenses com IA, 30,9% (609.000
domicílios) tinham incidência do
tipo moderada (IAM) e grave
(IAG). Enquanto no Nordeste, esse

percentual era de 20,5% (3.667.000
domicílios), no Brasil, era de
36,7% (8.734.000 domicílios) de
domicílios nessa situação.

Numa perspectiva histórica, ob-
servando os dados das pesquisas
em que, anteriormente, foi explo-
rado o tema segurança alimentar,
percebe-se que, na passagem de
2009 para 2013, tanto para Brasil
quanto para Nordeste e Maranhão,
elevou-se o percentual de domi-
cílios em situação de SA. Essa ele-
vação para Brasil foi de 7,6 p.p., en-
quanto no Nordeste, esse
crescimento foi de 8 p.p. e, no Ma-
ranhão, de 3,7 p.p. Em movimento
inverso, de 2009 para 2013, dimi-
nuiu o percentual de domicílios na
situação de IAM e G para os recor-
tes territoriais indicados, sendo que
para Brasil a diminuição foi de 3,7
p.p., no Nordeste, o recuo foi de 6,8
p.p. e no Maranhão, de 7,5 p.p. �

Divulgação

Fome atinge 66% dos lares do
Maranhão, segundo pesquisa

O uso do cinto de segurança é ob-
rigatório e fundamental para a se-
gurança, mas, ainda há muitos
condutores e passageiros que não
seguem à risca essa dica, que pode
salvar vidas. Só neste ano, mais de
136 mil multas já foram registra-
das em São Luís, a maioria por
falta do uso do cinto, estacionar
em local proibido e excesso de ve-
locidade. Duas pessoas já perde-
ram a vida em acidentes de trân-
sito este mês na Grande Ilha.
Ontem, o Departamento Estadual
de Trânsito do Maranhão (Detran-
MA) fez a abertura da Semana Na-
cional de Trânsito (SNT) 2020, que
este ano tem como tema “Perceba

o risco. Proteja a vida”. Também
foi lançado o site da Educação
para o Trânsito.

A coordenadora de Educação
para o Trânsito do Detran-MA, Ro-
sitânia de Farias, informou que o
órgão antecipou o evento este
ano. Em outros estados, a progra-
mação começa nesta sexta-feira,
18, e seguirá até o próximo dia 25.
A SNT é uma campanha instituída
pelo Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) e acontece todo mês de se-
tembro, com o objetivo de pre-
servar vidas por meio de ações
educativas. �

Programação, realizada pelo Detran-MA, teve
início com ação educativa em faixa de pedestres

Levantamento do IBGE indica que o estado é o primeiro do ranking da insegurança alimentar dentre as 27 unidades
da federação; 30,9% dos domicílios maranhenses com IA tinham incidência moderada e grave, totalizando 609 mil  

Família em situação de extrema pobreza no interior do Maranhão: retrato da insegurança alimentar

Semana Nacional
de Trânsito inicia
no Maranhão

Mesmo com queda no número de
óbitos por Covid-19 em relação ao
mês de maio, o estado do Maranhão
registrou 2.192 mortes em agosto,
23,9% a mais que os 1.768 no
mesmo período de 2019, desde que
se iniciou a série histórica de esta-
tísticas dos Cartórios de Registro
Civil brasileiros, contabilizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), em 2002. Os
dados catalogados pelo Instituto,
com base nos registros dos Cartó-
rios até 2018 (última divulgação),
comparados aos anos de 2019 e
2020, disponíveis no Portal da Trans-
parência dos Cartórios (transpa-
rencia.registrocivil.org.br), apontam
um total de 1.768 óbitos no referido
mês, em 2019, e 2.192, em 2020.

Os dados de óbitos em agosto
no Maranhão também constam
na pesquisa histórica Estatísticas

do Registro Civil, do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), que também utiliza como
fonte primária os dados dos Car-

tórios brasileiros. Em comparação
com agosto de 2018 (2.203), 2020
registrou queda de 0,5%, já com
relação a 2017 (2.136) foram 2,6%

Dados são do Portal da Transparência dos Cartórios, que indicam que do
total de óbitos registrados no período, 229 foram causados pela doença  

Mortes por Covid-19 no MA
caíram 72% em agosto

a mais este ano, enquanto na
comparação com 2016 (2.190), a
queda em 2020 é de 1%.

Dados atualizados
O Portal da Transparência, admi-
nistrado pela Associação Nacio-
nal dos Registradores de Pessoas
Naturais (Arpen-Brasil), é atuali-
zado diariamente por todos os
Cartórios do País desde 2019; já
o IBGE cataloga e tabula os dados
anuais do Registro Civil e os dis-
ponibiliza em seu site sempre no
final do ano seguinte. �

Óbitos por Covid-19 tiveram redução expressiva no Maranhão

Divulgação

SAIBA MAIS

Em agosto, os cartórios mara-
nhenses registraram o menor
patamar de óbitos por Covid-
19 desde maio, com 229 ca-
sos, 36% a menos do que o
mês de julho, que contabizili-
zou 358 mortes pela doença.
Na comparação com maio, a
redução é de 72%.

Menor patamar

Íntegra em oestadoma.com/491311

Íntegra em oestadoma.com/491320

Íntegra em oestadoma.com/491319
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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ
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APARTE       Transparentes       BASTIDORES
SEX 18/09/2020

00H34 ................ 0.8M

06H49 ................ 5.6M

12H53 ................ 1.0M

19H02 ................ 6.0M

Não faz muito tempo em que, nas sessões do Tribunal de Justiça 
do Maranhão, era perceptível, de forma sub-reptícia, quais desem-
bargadores tinham alguma familiaridade com o mundo digital e os 
que viviam na periferia dessas tecnologias.

Justiça sem barreiras

Maranhão é o líder em 
insegurança alimentar

Uma pesquisa, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que o Maranhão é o estado do Brasil com maior percentual 
de domicílios que apresentavam situação de insegurança alimentar (IA). Em números absolutos, 1.304 milhão lares estavam nessa situação, o que representa 

66,2% dos domicílios em todo o estado. PÁGINA 10

Prefeitura constrói 
canteiro central 
na Cohab Anil

DÍVIDAS
85% dos consumidores 

de São Luís estão 
endividados 

Cerca de 85,9% dos consumido-
res da capital maranhense se endivi-
dou em agosto para fazer compras. 

Estes números foram divulgados 
pela Fecomércio-MA, que mostrou o 
índice de endividados na compara-

ção mensal com julho. PÁGINA 9

MAIS IDH

 PÁGINA 9

A Prefeitura de São Luís, por meio do 
Impur, deu mais um passo importante na 

urbanização do bairro Cohab Anil e iniciou, 
nesta semana, as obras de construção de 

canteiro central na Avenida 04, onde 
também está sendo construído um conjunto 

com sete praças, que deverá ser entregue 
nas próximas semanas. PÁGINA 6

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

PÁGINA  7

Saiba quais as 
regras para receber 
o auxílio residual

EMERGENCIAL

  PÁGINA 2

Programa de combate à 
pobreza do Governo do 
Maranhão é premiado 

nacionalmente

Você sabe quais 
são os símbolos 

nacionais do Brasil?

Obesidade e diabetes 
são as "piores" para 

quem pega vírus
PÁGINA  5

Governo Federal 
zera os impostos de 

importação de vacina
PÁGINA  5

Polícia Federal deflagra operação contra fraude nos Correios
PÁGINA 10
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Aces so

Pra zo

Si tu a ção da can di da tu ra

Con tas

Cul pa

Des trui ção

CANDIDATURAS

TSE libera ferramenta
para consulta

C
on sul tas por mu ni cí pio e
car go, aces so à in for ma ções
de ta lha das so bre a si tu a ção
dos can di da tos aos car gos de

pre fei to, vi ce-pre fei to e ve re a dor, que
pe di ram re gis tro pa ra con cor rer às
Elei ções Mu ni ci pais de 2020 já es tão
dis po ní veis na pla ta for ma Di vul ga- 
Cand Con tas, do Tri bu nal Su pe ri or
Elei to ral (TSE). A fer ra men ta traz ain- 
da to dos os da dos de cla ra dos à Jus ti ça
Elei to ral, in clu si ve in for ma ções re la- 
ti vas às pres ta ções de con tas dos con- 
cor ren tes

O sis te ma é aber to a to dos os ci da- 
dãos, sem ne ces si da de de ca das tro
pré vio ou au ten ti ca ção de usuá rio. Na
con sul ta, bas ta se le ci o nar a uni da de
da fe de ra ção no ma pa ou a si gla do es- 
ta do que qui ser in for ma ções. Na pá gi- 
na prin ci pal do sis te ma, o in te res sa do
en con tra rá o quan ti ta ti vo to tal de
can di da tu ras por car go (pre fei to, vi- 
ce-pre fei to e ve re a dor). No ma pa do
Bra sil, é pos sí vel fil trar a pes qui sa cli- 
can do na uni da de da Fe de ra ção e de- 
pois no car go de se ja do. Em se gui da,
apa re ce rá uma lis ta com to dos os po- 
lí ti cos que con cor rem ao car go no es- 
ta do. Se le ci o na do o no me do can di- 
da to, é pos sí vel ob ter in for ma ções so- 
bre o seu nú me ro, par ti do, com po si- 
ção da co li ga ção que o apoia (se for o
ca so), no me que usa rá na ur na, grau
de ins tru ção, ocu pa ção, si te do can di- 
da to, li mi te de gas to de cam pa nha,
pro pos ta de go ver no, des cri ção e va- 
lo res dos bens que pos sui, além de
even tu ais re gis tros cri mi nais. Tam- 
bém é pos sí vel acom pa nhar a si tu a- 

ção do pe di do de re gis tro e elei ções
an te ri o res das quais o can di da to te- 
nha par ti ci pa do.

A fer ra men ta é atu a li za da to da ho- 
ra à me di da em que che gam so li ci ta- 
ções de re gis tros à Jus ti ça Elei to ral. No
dia 26 de se tem bro, às 19h, ter mi na o
pra zo pa ra os par ti dos po lí ti cos e co li- 
ga ções apre sen ta rem o re que ri men to
de re gis tro de can di da tos e cha pas à
Jus ti ça Elei to ral. Ca so os par ti dos po- 
lí ti cos ou co li ga ções não te nham re- 
que ri do o re gis tro de al gum can di da to
es co lhi do em con ven ção, a da ta-li mi- 
te pa ra a for ma li za ção in di vi du al do
re gis tro pe ran te o TSE ou al gum TRE é
o dia 1º de ou tu bro, tam bém até as
19h.

A si tu a ção do re gis tro do can di da to
apa re ce ao la do da fo to, além do ti po
de elei ção à qual ele es tá con cor ren do
e um guia so bre os ter mos, in clu si ve
os ju rí di cos, uti li za dos pa ra de fi nir a
si tu a ção de le pe ran te a Jus ti ça Elei to- 
ral. Quan do o pro ces so é re gis tra do na
Jus ti ça Elei to ral, é in for ma da a pa la- 
vra “ca das tra do” e, em se gui da,
“aguar dan do jul ga men to”. Is so sig ni- 
fi ca que o can di da to en vi ou o pe di do
de re gis tro de can di da tu ra, mas o pe- 
di do ain da não foi jul ga do, ou se ja, o
pro ces so es tá tra mi tan do e aguar da
aná li se. Após o pro ces so ser apre ci a- 
do, o re gis tro po de ser con si de ra do
“ap to” ou “inap to”. Ca so o can di da to
não te nha ne nhu ma con tes ta ção e o
pe di do te nha si do aca ta do, a si tu a ção
que apa re ce rá no sis te ma se rá “ap to”

e “de fe ri do”. Can di da tos que apa re-
cem co mo ap tos, mas hou ve im pug-
na ções e a de ci são é no sen ti do de ne-
gar o re gis tro. Nes se ca so, a si tu a ção
se rá “ap to”, e o com ple men to se rá “in-
de fe ri do com re cur so”. Há ain da can- 
di da tos que apre sen ta ram o re gis tro e
as con di ções de ele gi bi li da de ava li a- 
das fo ram de fe ri das pe lo juiz e, no en- 
tan to, o MPE ou o par ti do re cor reu da
de ci são. Nes sa hi pó te se, a con di ção
se rá “ap to” e “de fe ri do com re cur so”.
Na si tu a ção de re gis tro jul ga do co mo
ap to, ain da há pos si bi li da des de si tu- 
a ções co mo “cas sa do com re cur so” ou
“can ce la do com re cur so”. Is so ocor re
quan do o can di da to te ve o re gis tro
cas sa do ou can ce la do pe lo par ti do ou
por de ci são ju di ci al, po rém apre sen- 
tou re cur so e aguar da uma no va de ci-
são. Por fim, tam bém cons ta do sis te- 
ma a con di ção de “inap to”, com os
com ple men tos: “can ce la do”, quan do
o can di da to te ve o re gis tro can ce la do
pe lo par ti do; “cas sa do”; “fa le ci do”;
“in de fe ri do”, quan do o can di da to não
reu niu as con di ções ne ces sá ri as ao re-
gis tro; “não co nhe ci men to do pe di- 
do”, can di da to cu jo o pe di do de re gis-
tro não foi apre ci a do pe lo juiz elei to-
ral; e “re nún cia”.

O sis te ma tam bém dis po ni bi li za as
in for ma ções re la ti vas às pres ta ções
de con tas dos can di da tos das elei-
ções. O usuá rio po de fa zer a pes qui sa
das re cei tas dos con cor ren tes por do- 
a do res e for ne ce do res, além de aces- 
sar a re la ção dos mai o res do a do res e
for ne ce do res de bens e/ou ser vi ços a
can di da tos e par ti dos po lí ti cos.

BOLSONARO

“O Brasil está de parabéns na preservação ambiental”

SEGUNDO O CHEFE DO EXECUTIVO, O PAÍS É A NAÇÃO QUE MAIS SOFRE ATAQUES INTERNACIONAIS

O pre si den te Jair Bol so na ro afir- 
mou na tar de des ta quin ta-fei ra (17)
que o país es tá de “pa ra béns” quan do
o as sun to é pre ser va ção am bi en tal. A
de cla ra ção ocor reu du ran te a inau gu- 
ra ção da usi na Fo to vol tai ca Co re mas
III, em Co re mas na Pa raí ba.

Bol so na ro dis cur sou so bre as ener- 
gi as re no vá veis do país. “Nós sa be mos
tam bém que um país pa ra se mo vi- 
men tar ele pre ci sa de ener gia e o Bra- 
sil é um país que tem a qua se to ta li da- 
de, gran de par te da sua ma triz ener- 
gé ti cas a de fon tes re no vá veis. Nós te- 
mos aqui usi nas hi dre lé tri cas, ener gia
eó li ca, ener gia so lar, bi o mas sa, en tre
tan tas ou tras. O Bra sil é o país que
mais pre ser va o meio am bi en te e al- 
guns, não en ten do co mo, é o país que
mais so fre ata ques vin do de fo ra no
to can te ao seu meio am bi en te. O Bra- 
sil es tá de pa ra béns na ma nei ra co mo
pre ser var es se seu meio am bi en te”,
de cla rou.

Nes sa quar ta-fei ra, o che fe do Exe- 

cu ti vo de fen deu que a “Amazô nia e o
Pan ta nal têm so fri do crí ti cas des pro- 
por ci o nais”. O man da tá rio ain da
com pa rou as quei ma das no Bra sil às
ocor ri das nos Es ta dos Uni dos e na
Áfri ca.

“Tem crí ti cas des pro por ci o nais à
Ama zo nia e ao Pan ta nal, né. Ca li fór- 
nia es tá ar den do em fo go. A Áfri ca tem
mais fo co que no Bra sil. Nós ten ta mos
com a re gu la ri za ção fun diá ria re sol- 
ver es sa ques tão. Tem mui ta ter ra que
a ONG bo tou la ran ja aqui, en tão, o
lobby é enor me pa ra vo cê não fa zer a
re gu la ri za ção tam bém”.

Bol so na ro dis se tam bém que po vos
in dí ge nas e mo ra do res ru rais são res- 
pon sá veis por par te dos fo cos de in- 
cên dio. “Ago ra, pe ga fo go. O ín dio to ca
fo go, o ca bo clo. Tem a ge ra ção es pon- 
tâ nea. No Pan ta nal, 43 graus é a tem- 
pe ra tu ra mé dia. No ano pas sa do, qua- 

se não pe gou fo go. So brou uma mas sa
enor me de ve ge tais mor tos pa ra is so
que es tá acon te cen do ago ra”, jus ti fi- 
cou o che fe do Exe cu ti vo.

Os in cên di os flo res tais no Bra sil
cres ce ram de for ma ver ti gi no sa ao
lon go de 2020 em qua se to dos os bi o-
mas, de acor do com in for ma ções re-
gis tra das pe lo Pro gra ma Quei ma das,
do Ins ti tu to Na ci o nal de Pes qui sas Es- 
pe ci ais (In pe). De 1º de ja nei ro a 12 de
se tem bro, o ór gão con ta bi li zou
125.031 quei ma das no país, o mai or
re gis tro pa ra o pe río do des de 2010,
quan do 182.170 fo cos de ca lor fo ram
ma pe a dos no mes mo in ter va lo.

O cres ci men to mais alar man te é no
Pan ta nal. Em re la ção ao in ter va lo en- 
tre 1º de ja nei ro e 12 de se tem bro de
2019, o nú me ro de quei ma das no bi o-
ma deu um sal to de 210% nes te ano —
pas sou de 4.660 pa ra 14.489.

Par ce las

Cri té ri os

R$ 300

Con fi ra as re gras pro
au xí lio re si du al

As re gras pa ra a con ces são do au xí lio emer gen ci al re- 
si du al de R$ 300 fo ram pu bli ca das em edi ção ex tra do
Diá rio Ofi ci al da União (DOU) des sa quar ta-fei ra (16).

O De cre to nº 10.488 re gu la men ta a Me di da Pro vi só ria
nº 1.000, de 2 de se tem bro de 2020, que con ce de o au xí- 
lio emer gen ci al re si du al de R$ 300 ou R$ 600 pa ra mães
sol tei ras.

Ins ti tuí do em abril, pa ra con ter os efei tos da pan de- 
mia so bre a po pu la ção mais po bre e os tra ba lha do res in- 
for mais, o au xí lio emer gen ci al co me çou com par ce las
de R$ 600 ou R$ 1.200 (no ca so das mães che fes de fa mí- 
lia), por mês, a ca da be ne fi ciá rio. Ini ci al men te pro je ta- 
do pa ra du rar três me ses, o au xí lio foi es ten di do pa ra o
to tal de cin co par ce las. E a par tir de ho je, se rá pa go o au- 
xí lio emer gen ci al re si du al no va lor de R$ 300 em até
qua tro par ce las men sais.

Os pri mei ros a re ce ber se rão os be ne fi ciá ri os do Bol sa
Fa mí lia. Se gun do a Cai xa, 12,6 mi lhões de fa mí li as ca- 
das tra das no Pro gra ma Bol sa Fa mí lia re ce be rão o no vo
do be ne fí cio a par tir de ho je. De acor do com o de cre to, o
ca len dá rio de pa ga men tos do au xí lio emer gen ci al re si- 
du al se rá idên ti co ao de pa ga men tos vi gen te pa ra as fa- 
mí li as be ne fi ciá ri as do Pro gra ma Bol sa Fa mí lia.

No to tal, as par ce las de R$ 300 se rão pa gas pa ra mais
de 16,3 mi lhões de pes so as, no mon tan te de R$ 4,3 bi- 
lhões. Por ta ria tam bém pu bli ca da na edi ção ex tra do
DOU de fi ne que a Cai xa fi ca res pon sá vel por di vul gar o
ca len dá rio de pa ga men tos do au xí lio emer gen ci al re si- 
du al de fi ni do pe lo Mi nis té rio da Ci da da nia pa ra os be- 
ne fi ciá ri os que não são ca das tra dos no Bol sa Fa mí lia. A
Cai xa ain da não di vul gou o no vo ca len dá rio.

O au xí lio emer gen ci al re si du al se rá de vi do até 31 de
de zem bro de 2020, in de pen den te men te do nú me ro de
par ce las re ce bi das pe lo be ne fi ciá rio. O nú me ro de par- 
ce las de pen de rá da da ta de con ces são do au xí lio emer- 
gen ci al re si du al, li mi ta do a qua tro par ce las.

Se gun do o Mi nis té rio da Ci da da nia, quem co me çou a
re ce ber o au xí lio emer gen ci al em abril te rá di rei to às
qua tro par ce las. Quem pas sou a re ce ber a par tir de ju- 
lho, por exem plo, te rá di rei to às cin co par ce las de R$ 600
e a mais uma par ce la do no vo be ne fí cio (de R$ 300), que
se rá pa ga no mês de de zem bro.

O de cre to de fi ne que o au xí lio re si du al não se rá de vi- 
do ao tra ba lha dor que:

I – te nha vín cu lo de em pre go for mal ati vo ad qui ri do
após o re ce bi men to do au xí lio emer gen ci al;

II – re ce ba be ne fí cio pre vi den ciá rio ou as sis ten ci al ou
be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go ou de pro gra ma de
trans fe rên cia de ren da fe de ral, ad qui ri do após o re ce bi- 
men to do au xí lio emer gen ci al, res sal va dos os be ne fí ci os
do Pro gra ma Bol sa Fa mí lia;

III – au fi ra ren da fa mi li ar men sal per ca pi ta (por pes- 
soa) aci ma de meio sa lá rio mí ni mo e ren da fa mi li ar
men sal to tal aci ma de três sa lá ri os mí ni mos;

IV – se ja re si den te no ex te ri or;
V – te nha re ce bi do, no ano de 2019, ren di men tos tri- 

bu tá veis (Im pos to de Ren da) aci ma de R$ 28.559,70;
VI – ti nha, em 31 de de zem bro de 2019, a pos se ou a

pro pri e da de de bens ou di rei tos, in cluí da a ter ra nua, de
va lor to tal su pe ri or a R$ 300.000;

VII – te nha re ce bi do, no ano de 2019, ren di men tos
isen tos, não tri bu tá veis ou tri bu ta dos ex clu si va men te
na fon te, cu ja so ma te nha si do su pe ri or a R$ 40.000;

VI II – te nha si do in cluí do, no ano de 2019, co mo de- 
pen den te de de cla ran te do Im pos to so bre a Ren da da
Pes soa Fí si ca co mo côn ju ge, com pa nhei ro com o qual o
con tri buin te te nha fi lho ou com o qual con vi va há mais
de cin co anos ou fi lho ou en te a do com me nos de 21
anos de ida de ou com me nos de 24 anos de ida de que
es te ja ma tri cu la do em es ta be le ci men to de en si no su pe- 
ri or ou de en si no téc ni co de ní vel mé dio;

IX – es te ja pre so em re gi me fe cha do;
X – te nha me nos de 18 anos de ida de, ex ce to no ca so

de mães ado les cen tes; ou
XI – pos sua in di ca ti vo de óbi to nas ba ses de da dos do

Go ver no fe de ral.
O de cre to diz ain da que não es tão im pe di dos de re ce- 

ber o au xí lio emer gen ci al re si du al es ta giá ri os, re si den- 
tes mé di cos e mul ti pro fis si o nais, be ne fi ciá ri os de bol sa
de es tu dos da Co or de na ção de Aper fei ço a men to de Pes- 
so al de Ní vel Su pe ri or (Ca pes) e do Fun do de Fi nan ci a- 
men to Es tu dan til.

O de cre to tam bém de fi ne que é obri ga tó ria a ins cri- 
ção do tra ba lha dor no Ca das tro de Pes so as Fí si cas (CPF)
pa ra o pa ga men to do au xí lio emer gen ci al re si du al e a
sua si tu a ção de ve rá es tar re gu la ri za da jun to à Se cre ta ria
Es pe ci al da Re cei ta Fe de ral do Bra sil do Mi nis té rio da
Eco no mia. A ex ce ção é pa ra o ca so de tra ba lha do res in- 
te gran tes de fa mí li as be ne fi ciá ri as do Pro gra ma Bol sa
Fa mí lia, que po de rão re ce ber por meio do nú me ro de
ins cri ção no CPF ou do Nú me ro de Iden ti fi ca ção So ci al
(NIS). O re ce bi men to do au xí lio emer gen ci al re si du al
es tá li mi ta do a du as co tas por fa mí lia. A mãe sol tei ra re- 
ce be rá du as co tas do au xí lio emer gen ci al re si du al.

As par ce las de R$ 300 se rão pa gas ape nas pa ra quem
já têm o au xí lio emer gen ci al. Ou se ja, os tra ba lha do res
que não são be ne fi ciá ri os do au xí lio emer gen ci al não
po de rão so li ci tar o au xí lio emer gen ci al re si du al.

O pa ga men to das par ce las re si du ais se rão pa gas au- 
to ma ti ca men te, in de pen den te men te de re que ri men to.

O de cre to de fi ne que ca so não se ja pos sí vel ve ri fi car a
ele gi bi li da de ao au xí lio emer gen ci al re si du al em ra zão
da au sên cia de in for ma ções for ne ci das pe lo Po der Pú- 
bli co, se rão de vi das, de for ma re tro a ti va, as par ce las a
que o tra ba lha dor ti ver di rei to.

São Luís, sexta-feira, 18 de setembro de 2020

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


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

A Polícia Civil   cumpriu mandados de busca e apreensão em desfavor de servidores da
Câmara dos Vereadores de São José de Ribamar, dentre eles, o Presidente da casa.

Li de ran ça

OPERAÇÃO POLICIAL

Presidente da Câmara
de Ribamar é afastado

N
a ma nhã des ta quin ta-fei ra 
(17), a Po lí cia Ci vil do Ma ra- 
nhão cum priu man da dos 
de bus ca e apre en são em 

des fa vor de ser vi do res da Câ ma ra dos 
Ve re a do res de São Jo sé de Ri ba mar, 
den tre eles, o seu Pre si den te e o seu 
Di re tor Ad mi nis tra ti vo. A Ope ra ção 
po li ci al foi re a li za da pe la Su pe rin ten- 
dên cia Es ta du al de Com ba te à Cor- 
rup ção (Sec cor/PC MA).

De acor do com a Po lí cia Ci vil, es ta é 
a se gun da fa se de uma ope ra ção que 
in ves ti ga a prá ti ca de Frau des Li ci ta- 
tó ri as e Pe cu la to, cri mes que po dem 
ul tra pas sar des vio de va lo res na or- 
dem de mais de tre zen tos mil re ais.

De acor do com a in ves ti ga ção, os 
va lo res são de cor ren tes, prin ci pal- 
men te, da con tra ta ção ir re gu lar de su- 
pos tos ser vi ços odon to ló gi cos e de as-

 POR  DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA,  BETO DAS VILAS  TEVE   A FUNÇÃO  SUSPENSA

ses so ria em li ci ta ções. A pri mei ra fa se 
des ta ope ra ção ocor reu em 
02.06.2020, quan do a Sec cor re a li zou 
uma bus ca e apre en são na se de da 
Câ ma ra Mu ni ci pal de São Jo sé de Ri- 
ba mar.

Na de ci são do Juiz de Di rei to que 
ex pe diu os Man da dos cum pri dos ho- 
je, hou ve tam bém ou tras de ter mi na- 
ções aos in ves ti ga dos: a proi bi ção de 

aces so/frequên cia da de pen dên ci as 
da Câ ma ra Mu ni ci pal de São Jo sé de 
Ri ba mar/MA e sus pen são do exer cí-
cio de su as fun ções pú bli cas por tem- 
po in de ter mi na do, sob pe na de ime- 
di a ta de cre ta ção de pri são, em ca so 
de des cum pri men to des tas me di das.

As in ves ti ga ções do ca so con ti nua 
na Sec cor até que se ja fi na li za do o 
Inqué ri to Po li ci al.

Othelino: Marco Aurélio prerado em Imperatriz

OTHELINO(PCDOB) MARCOU PRESENÇA EM IMPERATRIZ NA CONVENÇÃO  QUE HOMOLOGOU  MARCO AURÉLIO (PCDOB) A PREFEITO

O pre si den te da As sem bleia Le gis- 
la ti va do Ma ra nhão, de pu ta do Othe li- 
no Ne to (PC doB), mar cou pre sen ça,
em Im pe ra triz, na con ven ção par ti dá- 
ria que ho mo lo gou as can di da tu ras
do de pu ta do Pro fes sor Mar co Au ré lio
(PC doB) a pre fei to e da ad vo ga da Ro- 
si a ne Vi cen ti ni (PSB) a vi ce-pre fei ta;
as sim co mo dos pos tu lan tes a ve re a- 
do res, que com põem a cha pa “Jun tos
So mos Mais”, com pos ta pe los par ti- 
dos PC doB, PSB, So li da ri e da de, PT e
PDT, pa ra con cor rer às elei ções mu ni- 
ci pais des te ano. Pa ra o pre si den te
Othe li no Ne to, Mar co Au ré lio é um
po lí ti co atu an te e o mais pre pa ra do
pa ra go ver nar Im pe ra triz. O che fe do
Le gis la ti vo pon tu ou di ver sos be ne fí- 
ci os já con cre ti za dos no mu ni cí pio
por meio de ações do par la men tar.

“Sou um en tu si as ta da can di da tu ra
de Mar co Au ré lio, um po lí ti co atu an te
e pre pa ra do pa ra ad mi nis trar Im pe ra- 
triz. Co mo de pu ta do es ta du al, trou xe
be ne fí ci os con cre tos pa ra a ci da de, a
exem plo da Ue ma Sul, quilô me tros de
as fal to pa ra pa vi men ta ção de ru as,
emen das pa ra a saú de e edu ca ção, en- 
tre ou tros ser vi ços. Tem tam bém a ca- 

pa ci da de de di a lo gar e o apoio de po- 
lí ti cos im por tan tes pa ra aju dar a le var
Im pe ra triz ru mo ao de sen vol vi men- 
to”, ava li ou Othe li no Ne to.

Na oca sião, Pro fes sor Mar co Au ré- 
lio fa lou do em pe nho do pre si den te
Othe li no Ne to em le var me lho ri as ao
mu ni cí pio e afir mou que sua li de ran- 
ça o aju da rá no plei to e a con se guir
no vas con quis tas.

“Foi com o seu apoio que me tor nei
pre si den te da Co mis são de Cons ti tui- 
ção e Jus ti ça, uma das mais im por tan- 
tes da As sem bleia, no meu pri mei ro
man da to, e me for ta le ci co mo lí der.
No Par la men to, Othe li no mos tra co- 
mo se exer ce uma li de ran ça com hu- 
mil da de, aco lhi men to e le al da de.
Além dis so, ele sem pre des ti nou
emen das im por tan tes pa ra a nos sa ci- 
da de, re for çan do ain da mais nos sa lu- 
ta aqui. Im pe ra triz o abra ça e agra de- 
ce do fun do do co ra ção o apoio nes sa
ca mi nha da”, afir mou Mar co Au ré lio.

Pre si den te do PSB em Im pe ra triz, a
ad vo ga da Ro si a ne Vi cen ti ni des ta cou
que Im pe ra triz me re ce um pre fei to

que se vol te pa ra as pes so as. “Mar co
Au ré lio faz is so mui to bem. Se gui rei
jun to com ele nes se pro je to por uma
ci da de me lhor, as sim co mo os im pe- 
ra tri zen ses me re cem”, fri sou.

Já o pre si den te mu ni ci pal do PC- 
doB, Clayton No le to, res sal tou a im- 
por tân cia do apoio do pre si den te
Othe li no Ne to à cha pa. “Othe li no tem
mui ta ex pe ri ên cia e sa be co mo de- 
vem ser con du zi dos os as sun tos re fe- 
ren tes à ad mi nis tra ção. Ele já aju da
nos sa ci da de com cap ta ção de in ves-
ti men tos e, ago ra, com Mar co Au ré lio
na Pre fei tu ra, te re mos avan ços sig ni- 
fi ca ti vos que re fle ti rão na qua li da de
de vi da da po pu la ção”, acen tu ou No- 
le to. Tam bém pre sen te no ato po lí ti- 
co, o pre si den te mu ni ci pal do PDT,
ve re a dor Al ber to Sou sa, re for çou a so- 
ma de es for ços em prol de Im pe ra triz.
“Te mos aqui uma união de for ças pa- 
ra fa zer mos a boa po lí ti ca e, con se- 
quen te men te, cons truir mos uma ci- 
da de com me lho res con di ções em to- 
dos os se to res pa ra os im pe ra tri zen-
ses”, dis se, res sal tan do ain da a im por-
tân cia do apoio do pre si den te Othe li- 
no e do se na dor We ver ton (PDT/MA).
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Tran ca do

Fi ca pa ra de pois

Ar roz e ce lu lar?

“Não va mos ta xar o sol”.

Pre mi a ção

Mais IDH

Jus ti ça sem bar rei ras
Não faz mui to tem po em que, nas ses sões do Tri bu nal

de Jus ti ça do Ma ra nhão, era per cep tí vel, de for ma sub-
rep tí cia, quais de sem bar ga do res ti nham al gu ma fa mi li- 
a ri da de com o mun do di gi tal e os que vi vi am na pe ri fe- 
ria des sas tec no lo gi as. Ha via com pu ta dor na me sa de
uma par te dos ma gis tra dos e nas ou tras, não. Mas is so
foi ain da no co me ço do sé cu lo 21, quan do até uti li zar o
apa re lho ce lu lar, ape li da do de “ti jo lo”, era di fi cul to so
pa ra de sem bar ga do res e juí zes já al que bra dos pe la car- 
rei ra na ma gis tra tu ra. Ho je, is so fi cou pa ra a his tó ria. O
uso das no vas tec no lo gi as apli ca das à fun ção ju di can te
já faz par te do co ti di a no de to do ma gis tra do. Elas se- 
guem to das as eta pas da en gre na gem do ju di ciá rio ma- 
ra nhen se. O mun do di gi tal agre gou ce le ri da de, eco no- 
mia de re cur sos e efi ci ên cia ao trâ mi te pro ces su al. Ob vi- 
a men te que re sul ta em ga nhos sus ten tá veis na pro du ti- 
vi da de de to dos en vol vi dos nos pro ce di men tos da jus ti- 
ça. E em tem pos de pan de mia, en tão, com res tri ções sa- 
ni tá ri as, a pro du ti vi da de cres ceu, com re a li za ção de au- 
di ên ci as e ou tras prá ti cas vir tu ais, à dis tân cia.

A Cor re ge do ria Ge ral de Jus ti ça do Ma ra nhão in di ca
que as au di ên ci as pre li mi na res e de ins tru ção pro ces su- 
al são re a li za das pe lo sis te ma de web con fe rên cia. Per- 
mi te a in te ra ção en tre ma gis tra dos e par tes pro ces su ais,
por te le fo ne ce lu lar ou com pu ta dor li ga do à in ter net.
Se gun do da dos da Di re to ria de In for má ti ca do TJ MA, já
fo ram re a li za das mais de 1.440 ses sões de vi de o con fe- 
rên cia, por 1.305 usuá ri os ca das tra dos nas 235 sa las cri- 
a das na pla ta for ma do Ju di ciá rio ma ra nhen se.

Pa ra se ter uma ideia, en quan to per cor re o in te ri or do
Es ta do re a li zan do ins pe ções, pe la Uni da de de Mo ni to- 
ra men to e Fis ca li za ção nas uni da des pri si o nais da Re- 
gião dos Co cais, o juiz Mar ce lo Sil va Mo rei ra, que acu- 
mu la a fun ção de ti tu lar do jui za do Cí vel e Cri mi nal de
Ba ca bal, pre si de au di ên ci as de jul ga men to em pro ces- 
sos em tra mi ta ção. Ele de ci de e des pa cha em pro ces sos
pe lo ce lu lar, du ran te o per cur so en tre as uni da des ju ris- 
di ci o nais ins pe ci o na das. Is so é ina cre di tá vel. Mas é fa to
re al. É o fu tu ro ba ten do à por ta do ci da dão.

O mi nis tro do STF Mar co Au ré lio Mel lo, que subs ti- 
tuiu o co le ga Cel so de Mel lo na re la to ria do ca so no STF,
de ci diu on tem tra var o inqué ri to que apu ra uma pos sí- 
vel in ter fe rên cia de Jair Bol so na ro na Po lí cia Fe de ral, de- 
nun ci a da pe lo ex-mi nis tro Sér gio Mo ro.

Ago ra o ple no do Su pre mo Tri bu nal vai de ci dir se Bol- 
so na ro de ve pres tar de poi men to pre sen ci al men te ou
por es cri to. Quan do is so ocor rer, tal vez Cel so de Mel lo
nem es te ja mais na cor te. Ele se apo sen ta rá no dia 31 de
ou tu bro.

O se na dor Ro ber to Ro cha (PSDB) saiu-se com es ta,
de pois da ex plo são do pre ço do ar roz. Dis se que o Ma ra- 
nhão tem mais de um mi lhão no Bol sa Fa mí lia. E, de fa- 
to, “es tá fal tan do ar roz, ti jo lo, te lha, ce lu lar po pu lar, etc.
É que os mais po bres es tão con su min do mui to mais”.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro na Pa raí ba, pa ro di an do
so bre ener gia so lar, que inau gu rou uma usi na, e cri ti- 
can do a pro pos ta da Ren da Bra sil, que pre via re du ção de
be ne fí ci os so ci ais, de fen di da pe lo mi nis tro Pau lo Gue des.

 
Pa ra a se na do ra Eli zi a ne Ga ma é ina cei tá vel o

aten di men to da do aos bra si lei ros que aguar- 
dam pe rí cia no INSS. Já no ter cei ro dia de re a- 
ber tu ra das agên ci as, “pe ri tos não re tor na ram

ao tra ba lho, dei xan do ido sos e do en tes em si tu a ção de- 
su ma na”.

 
A se na do ra per gun ta: “O que se rá que faz os

mé di cos pe ri tos te mem no re tor no às su as ati- 
vi da des? Por que o INSS não tem um su por te
me lhor de fun ci o na men to?” Co mo o go ver no é

pri va tis ta, já se fa la em con tra tar mé di cos pe ri tos
ter cei ri za dos.

 
Fe cha do o pra zo das con ven ções, São Luís te rá

12 can di da tos dis pu tan do a ca dei ra do pre fei- 
to Edi val do Ho lan da Jú ni or. No úl ti mo dia de
pra zo, o ex-juiz fe de ral Car los Ma dei ra de- 

mons trou co ra gem. Fez a con ven ção re mo ta, com
covid19, e no bair ro de Fá ti ma, on de nas ceu e vi veu até
de for mar em di rei to.

O Pla no Mais IDH, pro gra ma de com ba te à ex tre ma
po bre za do Go ver no do Ma ra nhão, che fi a do por Flá vio
Di no (PC doB), foi pre mi a do co mo Des ta que de Bo as
Prá ti cas, no Prê mio Ex ce lên cia em Com pe ti ti vi da de, do
Cen tro de Li de ran ça Pú bli ca (CLP).

A or ga ni za ção do cer ta me ana li sou mais de 150 pro je- 
tos de po lí ti cas pú bli cas em to do o país. Des de 2015,
quan do foi cri a do, o pla no já exe cu tou mais de R$ 1 bi- 
lhão em ações nos 30 mu ni cí pi os mais po bres do es ta do,
des de edu ca ção à ge ra ção de em pre gos.

São Luís, sexta-feira, 18 de setembro de 2020
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LUIZ GON ZA GA MAR TINS CO E LHO
Ti tu lar da 40 Pro mo to ria de Jus ti ça da
In fân cia e da Ju ven tu de do Ter mo Ju di -
ciá rio de São Luís/MA 

Um país em chamas

É co nhe ci da a

mo ro si da de dos

go ver nan tes bra si lei ros

na to ma da de de ci sões

di an te de si tu a ções

emer gen ci ais, co mo a

que ocor re, atu al men te,

em três dos prin ci pais

bi o mas do país: o

Pan ta nal ma to-

gros sen se, a Amazô nia e

o Cer ra do, to ma dos

pe las quei ma das. 

So men te de pois des ses ecos sis te- 
mas ar de rem em cha mas por se ma- 
nas, as au to ri da des fe de rais e es ta du- 

ais mo bi li za ram-se pa ra ten tar con ter
o im pro vá vel: o avan ço cal ci nan te das
cha mas, que des trói a fau na, a flo ra —
tam bém su fo ca ati vi da des econô mi- 
cas, co mo o tu ris mo — e con tri bui pa- 
ra o de se qui lí brio am bi en tal glo bal.

Tar di a men te, o go ver no fe de ral
mo bi li zou-se pa ra co la bo rar, efe ti va- 
men te, no com ba te aos in cên di os que
vêm de vas tan do mi lhões de hec ta res.
Re co nhe ceu o es ta do de emer gên cia
de cre ta do pe lo go ver no do Ma to
Gros so do Sul e pro me teu apoi ar os
es for ços pa ra de be lar o fo go que con- 
so me o Pan ta nal há mais de um mês.
Es pe ra-se que, re al men te, li be re os re- 
cur sos pro me ti dos pa ra ações vol ta- 
das ao com ba te di re to às cha mas, as- 
sis tên cia à po pu la ção e re cu pe ra ção
de in fra es tru tu ras des truí das.

Tam bém ca be às au to ri da des, tan- 
to fe de rais quan to es ta du ais, in ves ti- 
gar a fun do se as quei ma das são cri- 
mi no sas, já que é prá ti ca co mum en- 
tre fa zen dei ros quei mar a ve ge ta ção
pa ra abrir no vas áre as pro du ti vas ou,
sim ples men te, co lo car fo go pa ra lim- 
par o so lo. Que a Po lí cia Fe de ral, já em
cam po pa ra des co brir os res pon sá veis
pe las quei ma das in ten ci o nais no Pan- 
ta nal, pren da es ses ver da dei ros cri mi- 

no sos que não têm qual quer com pro-
mis so com a pre ser va ção de ta ma nha
ri que za na tu ral.

De acor do com o Ins ti tu to Na ci o nal
de Pes qui sas Es pa ci ais (In pe) — ór gão
al ta men te qua li fi ca do que so fre ata- 
ques se gui dos de se to res go ver na-
men tais —,  es ta é a pi or tem po ra da
de in cên di os des de 2010, atin gin do,
prin ci pal men te, os três bi o mas. Já fo- 
ram iden ti fi ca dos mais de 132 mil fo- 
cos de fo go em to do o país, sen do 48%
dos re gis tros na Amazô nia, 28% em
áre as de cer ra do (boa par te em Mi nas
Ge rais e Goiás) e 11% no Pan ta nal.

Es pe ci a lis tas re co nhe cem a di fi cul- 
da de em con ter as cha mas por cau sa
da fal ta de chu vas, bai xa umi da de do
ar e, so bre tu do, pe la fal ta de uma po lí-
ti ca ofi ci al con sis ten te de pro te ção
am bi en tal. Di fi cul da de que au men ta,
enor me men te, quan do os res pon sá- 
veis pe la pre ser va ção do meio am bi-
en te na Es pla na da dos Mi nis té ri os
apos tam no des man te la men to de ór-
gãos de fis ca li za ção e con tro le co mo o
Iba ma, e de con ser va ção, co mo o
ICM Bio. O cer to é que so men te atra-
vés da im plan ta ção de uma po lí ti ca
am bi en tal sé ria o Bra sil po de rá vi rar
es sa tris te pá gi na de sua his tó ria.

30 anos do ECA: avanços, entraves e desafios

O Es ta tu to da Cri an ça e do Ado les- 
cen te (Lei 80 69/1990) com ple tou no
dia 13 de ju lho úl ti mo seu tri gé si mo
ani ver sá rio. Es se do cu men to re pre- 
sen ta um mar co his tó ri co na vi da des- 
te país e cons ti tuiu a lei na ci o nal que
mais se apro xi mou do mai or  tra ta do
de Di rei tos Hu ma nos; a Con ven ção
da Cri an ça; que mais am pla men te as- 
se gu ra a pro mo ção da po lí ti ca ga ran- 
tis ta dos di rei tos da cri an ça e do ado- 
les cen te, ino van do  e ado tan do a dou- 
tri na da pro te ção in te gral e a ne ces si- 
da de des sas pes so as em de sen vol vi- 
men to re ce be rem ab so lu ta pri o ri da- 
de do Es ta do, da fa mí lia e da so ci e da- 
de.

Pa ra co me mo rar es se im por tan te
ins tru men to da ci da da nia bra si lei ra e
mu dan ça de pa ra dig ma na vi da in fan- 
to-ju ve nil, de ze nas de en ti da des r ins- 
ti tui ções re a li za ram vá ri os even tos
vir tu ais (li ves) abor dan do o te ma, em
seus múl ti plos ní veis e as pec tos.

Ao lon go des ses 30 anos de exis tên- 
cia, ape sar de ain da mui to jo vem, é
pos sí vel no tar e jus to re co nhe cer pro- 
gres sos subs tan ci ais e con quis tas ino- 
va do ras nes sa área. Den tre tais avan- 
ços, po de-se des ta car os mar cos le- 
gais de pro te ção à in fân cia, co mo  a
LO AS,  LD BE, LOS,  SI NA SE e tan tos
ou tros.

Ape sar dos pro gres sos dos re sul ta- 
dos po si ti vos, for ço so re co nhe cer que
cen te nas de mi lhões de cri an ças ain- 
da per ma ne cem ex cluí das dos ser vi- 
ços de cui da dos es sen ci ais da pro te- 
ção e da par ti ci pa ção a que têm di rei- 
to e que tais pro ble mas ain da per sis- 
tem pe la fal ta de po lí ti cas pú bli cas in- 
clu si vas e de re cur sos que ga ran tam a

me lho ria bá si ca dos ór gãos que tra ba- 
lham na de fe sa dos di rei tos das cri an- 
ças e dos ado les cen tes.

A so ci e da de bra si lei ra, ór fão do Es- 
ta do e cre do ra das po lí ti cas pú bli cas,
es ta rá a exi gir ain da mai or com pro- 
mis so de ca da um de nós pa ra ga ran tir
e as se gu rar a efe ti va ção des ses di rei- 
tos.

Gran de de sa fio ti rar a lei do pa pel,
pois as leis só ad qui rem va li da de
quan do re sul tam em ações trans for- 
ma do ras, pro pi ci an do as pes so as
uma vi da me lhor. Te mos uma ex ce- 
len te le gis la ção, po rém pa ra do xal- 
men te con vi ve mos ain da com ín di ces
ina cei tá veis de vi o lên cia con tra nos- 
sas cri an ças.

Nes se pro ces so de cons tru ção da
de mo cra cia e da ci da da nia, acre di ta- 
mos ser ne ces sá rio que os ges to res
pú bli cos con cen trem re cur sos pa ra
 ga ran tir bol sas de es tu do vi san do in- 
se rir jo vens em es co las de tem po in te- 
gral; pro mo ver em pre go e for ma ção
pro fis si o nal em es co las téc ni cas; ga- 
ran tir a in clu são em pro gra ma ofi ci al
ou co mu ni tá rio de au xí lio, ori en ta ção
e tra ta men to al coó la tras e to xicô ma- 
nos; im plan tar pro gra mas de fa mí li as
aco lhe do ras ou, sub si di a ri a men te,
cons truir abri gos ou ca sa-la res pa ra o
aco lhi men to de cri an ças e ado les cen- 
tes em si tu a ção de ris co pes so al e so- 
ci al e que não pos sam per ma ne cer
com su as fa mí li as.
É de se di zer: um dos prin ci pais ob je- 
ti vos  é con tem plar nos or ça men tos,
re cur sos pa ra es tru tu ra ção, ma nu ten- 
ção e fun ci o na men to dos con se lhos
tu te la res e pa ra  in vis ti men to na ca pa- 
ci ta ção téc ni ca dos seus in te gran tes.

Enor mes de sa fi os te re mos que en- 
fren tar pa ra su pe rar as de man das e as
dis pa ri da des ain da exis ten tes. Es for- 
ços múl ti plos são exi gi dos pa ra pro te- 
ger nos sas cri an ças con tra vi o lên cia,

abu so, ex plo ra ção, ne gli gên cia e dis-
cri mi na ção, sem fa lar da pre sen te e
mais ur gen te pre o cu pa ção a ser en- 
fren ta da: a dis se mi na ção das dro gas,
que se trans for mou no mai or dra ma
so ci al do mo men to.

A vi o lên cia con tra cri an ças e ado-
les cen tes é uma tris te re a li da de. A so-
ci e da de pre ci sa com pre en der que se
al gu mas cri an ças e ado les cen tes são
agen tes des sa vi o lên cia, a mai o ria de- 
las são, an tes de tu do, as pri mei ras e
prin ci pais ví ti mas não so men te des se
fenô me no, mas tam bém da in jus ti ça e
dis cri mi na ção so ci ais. Acre di ta mos
que a raiz do pro ble ma es te ja na ex- 
clu são so ci al, fal ta de po lí ti cas pú bli- 
cas efe ti vas, fa lên cia da ins ti tui ção fa- 
mi li ar e no con tin gen ci a men to de do- 
ta ções or ça men tá ri as.

Há mui to ain da a ser fei to. Tor nar
re a li da de os an sei os do ECA é um de- 
sa fio a ser per se gui do por to dos, pois
com cer te za po de mos fa zer mui to
mais e me lhor. O 30º ani ver sá rio do
es ta tu to da cri an ça e do ado les cen te é
uma opor tu ni da de pa ra ce le brar mos
os pro gres sos e con quis tas al can ça-
das, mas prin ci pal men te pa ra fa zer-
mos uma re fle xão, dis cu tir me lho ri as
e, so bre tu do, re no var nos sos com pro- 
mis sos de lu tar in can sa vel men te vi- 
san do ga ran tir quan do seu lu ta pri o ri- 
da de a pro te ção in te gral de nos sas cri-
an ças con tra to dos os ti pos de ame a-
ças e vi o lên ci as.

A “cons ti tu ci o na li za ção” da cri an ça
e do ado les cen te foi es sen ci al pa ra
cons tru ção de um no vo país,  pas san-
do a tra tá-los co mo su jei tos de di rei to,
as se gu ran do-lhes pri o ri da de ab so lu-
ta. Bem opor tu nas, nes se mo men to,
 as pa la vras de Go mes da Cos ta: “o
mai or pa trimô nio de uma na ção é o
seu po vo; e o mai or pa trimô nio de um
po vo são su as cri an ças e jo vens”.

BRU NO LA CER DA

“Nin guém pa ra trás”

Des de a dé ca da de 1950, o Bra sil é o pri mei ro país a dis cur sar
nas As sem blei as Ge rais das Na ções Uni das. Há di ver sas te o ri as
so bre o porquê des te acon te ci men to, que os ci lam en tre um prê- 
mio de con so la ção por não ter mos va ga per ma nen te no Con se lho
de Se gu ran ça da ONU ao re co nhe ci men to à atu a ção des ta ca da da
de le ga ção bra si lei ra na pri mei ra ses são es pe ci al da As sem bleia,
em 1947, que cul mi na ria com a cri a ção do Es ta do de Is ra el (1948).

Fa to é: mes mo não ha ven do con sen so na ra zão, per ma ne ce a
tra di ção. Fa lam o/a se cre tá rio/a-ge ral da ONU, o/a pre si den te/a
da As sem bleia Ge ral, e, en tão, o/a re pre sen tan te do Bra sil. O dis- 
cur so bra si lei ro tem, as sim, a opor tu ni da de de dar o pri mei ro tom
das as sem blei as. Co mo so mos su ce di dos pe lo país-se de dos en- 
con tros (os Es ta dos Uni dos), nos so/a re pre sen te tem (ti nha?) a
opor tu ni da de de ser “a voz das na ções em de sen vol vi men to”, em
an te ce dên cia à he gemô ni ca po si ção nor te-ame ri ca na. Ato sim- 
bó li co, mas re le van te.  Gra ças a is so e à (até pou co) boa tra di ção
da di plo ma cia bra si lei ra, nos sos/as che fes de Es ta do par ti ci pa- 
ram de mo men tos his tó ri cos da or ga ni za ção – com des ta que,
nes te ar ti go, pa ra a cri a ção das agen das dos Ob je ti vos do Mi lê nio
(ODM), vi gen tes de 2000 a 2015, e dos Ob je ti vos de De sen vol vi- 
men to Sus ten tá vel (ODS), de 2015 a 2030.

De Fer nan do Hen ri que (PSDB) a Dil ma Rous seff (PT), pas san- 
do por Lu la (PT), ti ve mos sig ni fi ca ti vos avan ços no pa no ra ma dos
ODM, al can çan do in te gral men te a cin co dos oi to ob je ti vos, tor- 
nan do o Bra sil uma das re fe rên ci as in ter na ci o nais no de sen vol vi- 
men to de po lí ti cas pú bli cas de in clu são so ci al. Den tre es tas, re ce- 
be ram gran de des ta que: o Pro gra ma Bol sa Fa mí lia, os pro gra mas
de aqui si ção da agri cul tu ra fa mi li ar, os pro gra mas na ci o nais de
imu ni za ção e tra ta men to de ISTs e AIDS, bem co mo ao au men to
da co ber tu ra do Sis te ma Úni co de Saú de e da re de es co lar pri má- 
ria. Em 2012, quan do se com ple ta vam vin te anos da icô ni ca Rio-
92 (Con fe rên cia das Na ções Uni das so bre o Meio Am bi en te e o
De sen vol vi men to), os avan ços com os Ob je ti vos do Mi lê nio co lo- 
ca ram go ver nos e or ga nis mos in ter na ci o nais em no va ro da da de
ne go ci a ção. Que agen da su ce de ria os exi to sos ODM, con si de ran- 
do que os de sa fi os glo bais eram ca da vez mais com ple xos e en vol- 
vi am não ape nas a su pe ra ção da po bre za, mas de sa fi os ine ren tes
a to dos os paí ses, pro por ci o nais à sua re a li da de? Nas cia, des te
pro ces so, uma no va agen da de 15 anos – a Agen da 2030 pa ra os
Ob je ti vos de De sen vol vi men to Sus ten tá vel (ODS), mais ro bus ta,
com ple xa e com ple ta que a an te ri or. In cluin do ago ra, 17 ob je ti- 
vos, 169 me tas e mais de 240 in di ca do res, ali cer ça dos em cin co pi- 
la res do de sen vol vi men to sus ten tá vel: pes so as, pla ne ta, pros pe ri- 
da de, paz e par ce ri as (co nhe ci dos por 5 Ps). Apro va da em se tem- 
bro de 2015, ano em que a ONU com ple ta va 70 anos, a Agen da
2030 deu no va opor tu ni da de ao pro ta go nis mo do dis cur so bra si- 
lei ro. Na oca sião, o país era di ri gi do por Dil ma Rous seff, que, além
da de fe sa pro to co lar dos ODS (“é pos sí vel cres cer, in cluir, con ser- 
var e pro te ger”), ce le bra va a re du ção em 82% do des ma ta men to
na flo res ta Amazô ni ca bra si lei ra, além de de fen der o le ma que ba- 
se a va aque le no vo com pro mis so: “não dei xar nin guém pa ra trás”.

2019. To ma pos se  Bol so na ro na Pre si dên cia . Em abril da que le
mes mo ano, um De cre to pre si den ci al re gu la men ta a ex tin ção de
co le gi a dos da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral. O cha ma do “Re vo- 
ga ço” en tra em vi gên cia em 18 de de zem bro de 2019, ex tin guin do,
den tre mui tos, a Co mis são Na ci o nal pa ra os ODS (pi o nei ra no
mun do). Jun to a ela, ex tin guiu-se tam bém seu ob je ti vo, pau ta do
na im ple men ta ção da agen da 2030 no Bra sil.  Ato con tí guo. De- 
zem bro de 2019. O Pre si den te da Re pú bli ca ve ta um úni co ar ti go
do Pro je to de Lei que apre sen ta Pla no Plu ri a nu al da União (PPA)
pa ra o pe río do de 2020 a 2023: a vin cu la ção do PPA à Agen da 2030
e os ODS.    Não bas tas se os já es drú xu los rom pi men tos à tra di ção
de mo crá ti ca e di plo má ti ca bra si lei ras, Bol so na ro rom pe tam bém
com o com pro mis so in ter na ci o nal men te as su mi do pe lo Bra sil, e
com o en ten di men to de que um país co mo o nos so tem no de sen- 
vol vi men to sus ten tá vel a úni ca chan ce de pro gre dir. Abri mos ins- 
ti tu ci o nal men te mão de pri o ri zar ob je ti vos co mo “Aca bar com a
po bre za em to das as su as for mas, em to dos os lu ga res”, “pro te ger,
re cu pe rar e pro mo ver o uso sus ten tá vel dos ecos sis te mas ter res- 
tres, ge rir de for ma sus ten tá vel as flo res tas, com ba ter a de ser ti fi- 
ca ção, de ter e re ver ter a de gra da ção da ter ra e de ter a per da de bi- 
o di ver si da de”, além de “re du zir a de si gual da de den tro dos paí ses
e en tre eles”. Três de de zes se te exem plos evi den ci am o ab sur do e
o re tro ces so que vi ve mos. Em sua pri mei ra par ti ci pa ção na As- 
sem bleia Ge ral da ONU, no ano pas sa do, o Pre si den te da Re pú bli- 
ca fa ria qual quer bra si lei ro(a) re ver o pro ta go nis mo do país na
aber tu ra sim bó li ca des tes even tos. Em cer ca de trin ta mi nu tos,
alar de ou fa ke news de to das as na tu re zas, que vão de “mé di cos
cu ba nos e seus ver da dei ros pro pó si tos”, às “quei ma das na
Amazô nia”, pas san do por “ide o lo gia de gê ne ro” e até mes mo so- 
bre o nú me ro de agen tes de se gu ran ça pú bli ca as sas si na dos no
país, da dos que, com seu his tó ri co pro fis si o nal, afir ma do mi nar.
En tre as no tí ci as fal sas, em que tem se de mons tra do gran de es pe- 
ci a lis ta, uma ver da de: nin guém fi cou pa ra trás; to dos(as) fi ca mos.

São Luís, sexta-feira, 18 de setembro de 2020

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

Pe lo ter cei ro mês con se cu ti vo, o ní vel de
con su mi do res de São Luís que uti li za ram o
cré di to pa ra fi nan ci ar su as com pras cres ceu.
De acor do com a Fe de ra ção do Co mér cio de
Bens, Ser vi ços e Tu ris mo do Es ta do do Ma ra- 
nhão (Fe co mér cio-MA), o ín di ce de en di vi- 
da dos na ca pi tal ma ra nhen se che gou a
85,9% em agos to. 

Na com pa ra ção men sal com ju lho o in di- 
ca dor cres ceu +0,46%.

Consumo de água

A BRK Am bi en tal, res pon sá vel pe los ser vi-
ços de água e es go to em São Jo sé de Ri ba mar
e Pa ço do Lu mi ar, já in ves tiu R$19 mi lhões
na ins ta la ção e mo der ni za ção de no vos me- 
di do res. A pre vi são é que o pro gra ma de hi- 
dro me tra ção se ja con cluí do até 2022. A ins- 
ta la ção do no vo apa re lho é gra tui ta, ex ce to
nos ca sos em que a tro ca se ja so li ci ta da pe lo
cli en te sem jus ti fi ca ti vas con fir ma das pe la
con ces si o ná ria.

O lí der em pre sa ri al Edil son Bal -
dez que co man da a Fe de ra ção das In -
dús tri as do Es ta do do Ma ra nhão (FI -
E MA), ini ci ou a se ma na em Bra sí lia
on de par ti ci pou da 3ª reu nião do ano
de 2020 da di re to ria da Con fe de ra ção
Na ci o nal da In dús tria, da qual é vi ce-
pre si den te.  Bal dez par ti ci pou de de -
ba tes pro mis so res na CNI so bre os
ru mos fu tu ros do Sis te ma In dús tria,
pen san do em ações pa ra que a en ti -
da de con ti nue pres tan do bons ser vi -
ços e aju dan do a in dús tria bra si lei -
ra. Fo ram dis cus sões pro fun das di -
an te des se no vo mo men to pa ra pen -
sar co mo atu ar nos re gi o nais e jun to
aos sin di ca tos in dus tri ais, ava li ar as
pró pri as for mas de atu a ção do Sis te -
ma In dús tria.

A es tu dan te Ga bri el le
San tos, 15 anos, com
uma ima gem cap ta da
do quin tal de sua ca sa,
na co mu ni da de Pai ol
do Cen tro, no mu ni cí -
pio de Par na ra ma, foi
se le ci o na da pa ra com -
por um li vro que se rá
pu bli ca do com to das
as 30 fo tos clas si fi ca -
das no Con cur so de Fo -
to gra fia da Cam pa nha
Re de do Bem: Es ta mos
Aqui pa ra Aju dar –
2020. Ga bri el le é alu na
do Ie ma, Uni da de Ple -
na de Ma tões. 

Em mais um lan ça -
men to épi co, Gust ta vo
Li ma ini cia a di vul ga -
ção do mais no vo tra -
ba lho, o DVD “The
Legacy”. Além das
can ções que pro me tem
sur pre en der o pú bli co,
a gran de no vi da de do
pro je to es tá por con ta
da es treia do “The
Legacy – Ga me”, seu
pri mei ro jo go vir tu al
em 3D. O ga me traz o
can tor co mo per so na -
gem prin ci pal, em um
ava tar per so na li za do. 

Obesidade e Covid-19

A obe si da de é um fa tor agra van te da Co vid-
19 tão im por tan te quan to a ida de. Se gun do uma
pes qui sa da Uni ver si da de de São Pau lo (USP), o
so bre pe so não pre ci sa es tar as so ci a do a ne nhu- 
ma do en ça, ele por si só au men ta o ris co de
com pli ca ções e mor te. 

Ci en tis tas bra si lei ros des co bri ram que os
obe sos cor rem pe ri go ele va do, não im por tan do
ida de, se xo ou et nia. O ris co cres ce con for me os
qui los na ba lan ça. Pa ci en tes aci ma do pe so,
mes mo sem apre sen tar obe si da de, já tem um
grau de ris co mai or.

Proficiência histórica

O Ma ra nhão al can çou, em 2019, a mai or pro- 
fi ci ên cia em Lín gua Por tu gue sa e Ma te má ti ca
da sé rie his tó ri ca no En si no Mé dio, des de a cri a-
ção do Ín di ce do De sen vol vi men to da Edu ca ção
Bá si ca, em 2005. É o que apon tam os da dos di- 
vul ga dos na úl ti ma ter ça-fei ra pe lo Ins ti tu to Na- 
ci o nal de Es tu dos e Pes qui sas Edu ca ci o nais Aní- 
sio Tei xei ra (INEP), em Bra sí lia (DF).  De acor do
com o INEP, nos úl ti mos seis anos, o ní vel de
com pe tên cia dos es tu dan tes do En si no Mé dio
da re de es ta du al, em Lín gua Por tu gue sa, saiu de
234,22 pon tos, em 2013, pa ra 253,29, em 2019. 

Onda do Bem

O atu al cam peão mun di al do Cham pi onship
Tour, Íta lo Fer rei ra, e Adri a no de Sou za, o Mi nei- 
ri nho, que con quis tou o tí tu lo 2015, são pre sen- 
ças con fir ma das no “On da do Bem”, que acon te- 
ce nes ta sex ta-fei ra, 18, em uma praia bra si lei ra
que se rá fe cha da e não di vul ga da pa ra evi tar a
pre sen ça do pú bli co. Pro mo vi do pe la World Surf
Le a gue (WSL), o tor neio no tur no tem ca rá ter
so ci al e reu ni rá atle tas e ce le bri da des, das 16 às
21 ho ras.O tor neio tem a pro pos ta de ser uma
gran de ce le bra ção do sur fe, unin do ge ra ções de
vá ri as dé ca das que fi ze ram his tó ria no es por te.

Pra curtir

Ho je tem noi te de
MPB na Vil la do Vi -
nho Bis trô ao som do
can tor Má rio Fer nan -
do, sem pre a par tir
das 20h30.

A pro pó si to, na Vil la,
do em pre sá rio
Werther Ban dei ra, a
no vi da de é a car ta de
vi nhos com no vas op -
ções na ci o nais e in -
ter na ci o nais das mais
di ver sas uvas e ró tu -
los, mui to mais am -
pla e pa ra agra dar os
pa la da res mais exi -
gen tes.

Com re per tó rio do
seu pri mei ro DVD,
gra va do em 2015 na
ci da de de Itai tu ba, no
Pa rá, Ma rí lia Men -
don ça irá re a li zar o
show trans mi ti do pe -
lo YouTube às 20h do
dia 17 de ou tu bro.

En tre as mú si cas de
su ces so, já co nhe ci -
das pe lo pú bli co, es -
tão “In fi el”, “Co mo Faz
Com Ela”, “Alô Por tei -
ro”, “Fol ga do”, “Meu
Cu pi do é Ga ri” en tre
ou tras.

Os 45 anos de car rei -
ra do fo tó gra fo de
mo da Aze mi ro de
Sou za, co nhe ci do co -
mo Mi ro, são ce le bra -
dos com a ex po si ção
“Ou tros Re tra tos em
Bran co e Pre to”.

Do ze obras do ar tis ta
po dem ser co nhe ci -
das na Ga le ria Ja rou -
che até dia 10 de ou -
tu bro ou no tour vir -
tu al no si te da Mi ca -
sa. Ve ja http://mi ca -
sa.com.br/ga le ria-ja -
rou che/tour/

Sal ve ele.

São Luís, sexta-feira, 18 de setembro de 2020

A AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, por meio de sua Comissão Setorial de Licitação, torna 
público o resultado de julgamento da documentação de habilitação da Tomada de Preços Nº 
003/2020-AGEM/MA, cujo objeto a contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia para a execução da construção de uma ponte de concreto armado sobre o Rio 
Itatuaba, rua Itaúba, bairro Iguaíba, na cidade de Paço do Lumiar/MA.
Após análise e juntada de Relatórios Técnicos emitidos pela Diretoria de Programas e Projetos e 
Supervisão Financeira, foram HABILITADAS as licitantes PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI; C.S 
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI; CONSTRUTORA CASTELUCCI EIRELI-ME e ETECH 
CONSTRUÇÕES LDTA – EPP e INABILITADAS as empresas SIQUEIRA ENGENHARIA EIRELI; 
ALENCAR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA e CONSTEC CONSTRUTORA TÉCNICA LTDA.
Nos termos do Edital, os autos do processo licitatório ficam com vista franqueada aos interessados, para, 
querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ofereçam razões recursais, contados da publicação deste 
aviso. 
Transcorrido o prazo das razões, inicia-se, logo em seguida, salvo se for dia não útil, por igual período, o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, para apresentação de contrarrazões.

São Luís/MA, 16 de setembro de 2020.
Cícero Eugênio Oliveira Sousa

Presidente da CSL/AGEM.

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020-AGEM/MA

PROCESSO Nº 0080738/2020– AGEM/MA

A AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, por meio de sua Comissão Setorial de Licitação, torna 
público o resultado de julgamento da documentação de habilitação da Tomada de Preços Nº 
004/2020-AGEM/MA, cujo objeto a contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia para a execução das obras de contenção de talude do terreno que abriga o Quartel do 
Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, na cidade de São 
Luís/MA).
Após análise e juntada de Relatórios Técnicos emitidos pela Diretoria de Programas e Projetos e 
Supervisão Financeira, foi HABILITADA a licitante PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI e INABILITADA 
a empresa CONSTEC CONSTRUTORA TÉCNICA LTDA.
Nos termos do Edital, os autos do processo licitatório ficam com vista franqueada aos interessados, para, 
querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ofereçam razões recursais, contados da publicação deste 
aviso.
Transcorrido o prazo das razões, inicia-se, logo em seguida, salvo se for dia não útil, por igual período, o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, para apresentação de contrarrazões.

São Luís/MA, 16 de setembro de 2020.
Cícero Eugênio Oliveira Sousa

Presidente da CSL/AGEM.

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020-AGEM/MA

PROCESSO Nº 0087349/2020– AGEM/MA

Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2020. A Prefeitura Municipal de Buriticupu, 
Estado do Maranhão, através da sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores, torna público que fará realizar licitação 
na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob o Regime de Empreitada por preço global, do tipo Menor 
preço GLOBAL, às 09h00min do dia 06 de outubro de 2020 na sala da Comissão Permanente de 
licitações cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de 
melhorias na iluminação pública no município de Buriticupu/MA. O edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou adquiridos mediante o recolhimento da importância de R$50,00 
(cinquenta reais) feito exclusivamente através de documento de Arrecadação Municipal (DAM), Rua 
São Raimundo, nº 01, Centro, Buriticupu – MA, e demais informações no telefone (98) 98108-3987 ou 
no e-mail cplburiticupu2016@gmail.com. Buriticupu/MA. 15 de setembro de 2020. Fabiano de Jesus 
Barbosa Ferreira Presidente da CPL.

                         DEFENSORIA PÚBLICA 
 DO ESTADO DO MARANHÃO

         AVISO DE LICITAÇÃO

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão-DPE, (UASG 453747) por meio de sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, torna público que realizará na forma da Lei nº 10.520/2002, Lei 
nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal 7.892/2013, Decreto Federal 
7.174/2010, Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes,  licitação  por meio 
de Pregão Eletrônico de nº 009/2020-DPE, aquisição de equipamentos de informática, conforme 
especifi cações do Termo de Referência, em anexo I, processo administrativo 0134/2020, conforme 
Convênio nº SICONV nº 880896/2018/DIRPP/DEPEN celebrado pelo Ministério da Justiça e 
Segurança Pública com a Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Data/Hora Abertura 
do Certame: dia 01/10/2020 às 09:00 horas, a ser realizado no portal Comprasnet, pelo site
www.comprasgovernamentais.com.br. O Edital se encontra à disposição dos interessados nas 
páginas: defensoria.ma.def.br; www.tce.ma.gov.br e www.comprasgovernamentais.com.br 

São Luís, 16/setembro/2020. Hilton Rafael Carvalho Costa - Pregoeiro CPL/DPE.

                        DEFENSORIA PÚBLICA 
 DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-DPE

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-DPE, 
processo administrativo nº 0528/2020. A Defensoria Pública do Estado, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, torna público o resultado do julgamento dos documentos de habilitação 
da licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia para 
executar a obra de construção do núcleo de Atendimento da DPE no município de Caxias-MA, foram 
declaradas HABILITADAS as empresas: Arenito Engenharia e Construção - ME, Construtora M. 
C. Corrêa Ltda - EPP, Etech Construções Ltda - EPP, Construtora Castelucci Eireli-ME, Ingarana 
Construções Eireli-ME, N F Construtora Eireli - EPP, Habili Engenharia e Construção Ltda - EPP, 
M R dos Santos - ME, EAT Engenharia Ltda - ME, Consultec Consultoria Técnica e Construções 
Ltda - EPP e F&P Projetos e Gerenciamentos Serviços. e Empreendimentos Ltda - ME. E declara 
INABILITADA a empresa F das Chagas da Conceição Eireli. Comunicamos que fi ca aberto o prazo 
para possível interposição de recurso, nos termos do Art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal 
nº 8.666/1993. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 
Comissão de Licitação da DPE, localizada na Rua Estrela, 421-Praia Grande, no horário das 8:00 às 
17:00 horas, nesta capital. PUBLIQUE-SE o presente aviso no Diário Ofi cial do Estado (DOE), em 
jornal de grande circulação no Estado e sítio eletrônico da DPE. 

São Luís, 16 de setembro de 2020. Comissão Permanente de Licitação da DPE/MA. 

INFORME À COMUNIDADE ACADÊMICA
Conforme a Nota Técnica Nº 43/2020/CGSO-TÉCNI-
COS/DISUP/SERES e Medida Cautelar: Portaria N. 
253/2020, publicada no Diário Oficial da União - 
DOU em 19/08/2020, a faculdade Faeme FAEME 
não oferta cursos superiores de graduação fora de 
sua sede, que está localizada no município de 
Coroatá/MA.

São Luís, 15 de Setembro de 2020
Aviso de Procura de Imóvel

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, através de sua 
Gerência-Executiva em São Luís/MA, torna público que necessita locar, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, prorrogável a critério da Administração, um imóvel/
espaço físico com área construída de aproximadamente 600 m2, localizado em 
Caxias/MA, em bom estado de conservação, situado no centro ou adjacências 
da cidade de Caxias/MA, para a reinstalação da Agência da Previdência Social, 
com as seguintes características: instalação de rede lógica, telefônica, elétrica, 
com transformador de no mínimo 75 KVA, adequado às normas de acessibilidade.

As propostas deverão conter, além do prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias, os seguintes dados: descrição minuciosa do imóvel/espaço físico, localização, 
área física, instalações existentes, valor locativo mensal em moeda corrente, assim 
como se fazer acompanhar do croqui ou planta baixa do imóvel/espaço físico, cópia 
da documentação dominial, ou seja, escritura e certificado atualizado do Registro 
Geral do Imóvel - RGI livre de quaisquer ônus, além de informações sobre a 
existência de equipamentos de prevenção contra incêndio compatível com a área 
do imóvel/espaço físico e de acordo com as normas da ABNT.

As propostas deverão ser entregues ou encaminhadas até às 17 horas do dia 
02/10/2020, à sede da Gerência Executiva do INSS em São Luís/MA, localizada 
na Av. dos Holandeses, Quadra 31, n° 32, Calhau, onde os proponentes poderão 
tomar conhecimento do modelo de contrato a ser lavrado. 

A locação reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores e, assim sendo, o INSS somente se 
responsabilizará pelos pagamentos dos encargos constantes do artigo 23 da Lei 
nº 8.245/91, isto é, taxas remuneratórias de serviços de água, esgoto e energia 
elétrica, bem como as despesas ordinárias de condomínio, caso existam.

O aluguel avençado será reajustado anualmente, tendo por base a variação acumulada do 
IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas, ou havendo sua 
extinção, outro índice que vier a ser fixado, de acordo com os dispositivos legais vigentes.
O INSS reserva-se o direito de optar pelo imóvel/espaço físico que melhor 
atender às suas necessidades.

O proponente escolhido para formalização do contrato de locação deverá, conforme 
o caso, apresentar os seguintes documentos: CPF/MF ou CNPJ/MF, documento de 
identidade ou contrato social, comprovante de residência, comprovante de inexistência 
de débitos com relação ao imóvel/espaço físico (água/esgoto, luz, taxas de incêndio e 
condominiais, IPTU). Será exigida ainda situação regular perante o SICAF e CADIN.

As propostas que não atenderem às exigências deste Aviso não serão 
consideradas pelo Instituto.

AVISO Nº 129/2020-LOG - GEXSLS/GEXSLS - SR-IV/SR-IV

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SÃO LUÍS/MA
SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ENGENHARIA

INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA
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Mais de 1.300 milhão de lares no Maranhão apresentam situação de Insegurança
Alimentar. O estado também está no top 3 do ranking dos mais graves do Brasil

PESQUISA

Maranhão é lider em
insegurança alimentar
SAULO DUAILIBE
Com informações do IGBE

• In se gu ran ça Ali men tar Le ve (IAL)
• In se gu ran ça Ali men tar Mo de ra da 
(IAM)
• In se gu ran ça Ali men tar Gra ve (IAG)

U
ma pes qui sa, di vul ga da pe- 
lo Ins ti tu to Bra si lei ro de 
Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB- 
GE), mos trou que o Ma ra- 

nhão é o es ta do do Bra sil com mai or 
per cen tu al de do mi cí li os que apre- 
sen ta vam si tu a ção de in se gu ran ça 
ali men tar (IA). Em nú me ros ab so lu- 
tos, 1.304 mi lhão la res es ta vam nes sa 
si tu a ção, o que re pre sen ta 66,2% dos 
do mi cí li os em to do o es ta do.

A pes qui sa foi re a li za da en tre os 
anos de 2017 e 2018. Es sa po si ção do 
Ma ra nhão tam bém acon te ceu em 
2009 e em 2013, quan do o IB GE re a li- 
zou pes qui sa com a mes ma te má ti ca.

Nes ta pes qui sa, o Ma ra nhão é se- 
gui do por qua tro es ta dos da re gião 
Nor te: Ama zo nas (65,5%), Pa rá 
(61,2%), Ama pá (59,4%) e Acre 
(59,7%).

O IB GE clas si fi ca três ti pos de In se- 
gu ran ça Ali men tar:

Ma ra nhão é o 3º com IAG

O MARANHÃO JÁ OCUPOU ESSA POSIÇÃO NOS ANOS DE 2009 E 2013 APÓS PESQUISAS

No Ma ra nhão, 12,3% dos do mi cí li- 
os ti nham, em 2017/18, in di ca ção de 
IAG. Em nú me ros ab so lu tos, eram 
cer ca de 243 mil uni da des do mi ci li a- 
res. Es sa era a 3ª mai or ta xa per cen tu- 
al den tre to dos os es ta do do país. O 
Ma ra nhão fi ca atrás ape nas de Ama- 
zo nas (14,2%) e Acre (12,4%), que pos- 
suíam os mai o res per cen tu ais nes sa 
si tu a ção. Den tre to das as gran des re- 
giões, o Nor te (10,2%) ti nha o mai or 
per cen tu al de do mi cí li os en qua dra- 
dos na si tu a ção de IAG, re pe tin do o 
fenô me no em 2013. Nas pes qui sas de 
2004 e 2009, era o Nor des te a re gião 
com mai or per cen tu al de do mi cí li os 
en fren tan do si tu a ção de IAG. No Bra- 
sil, os 4,6% de do mi cí li os com IAG, em 
nú me ros ab so lu tos, cor res pon di am a 
3.136 mi lhões do mi cí li os.

Quase 9 milhões de lares nesta situação no Nordeste

Já no Nor des te e no Bra sil, es ses
per cen tu ais de do mi cí lio em si tu a ção
de IA eram de 49,7% (8.985.000 do mi- 
cí li os) e 36,6% (25.275.000 do mi cí li- 
os). Es ses são al guns dos nú me ros
apon ta dos pe la Pes qui sa de Or ça- 
men tos Fa mi li a res (POF) 2017/2018:
Se gu ran ça Ali men tar, di vul ga da pe lo
IB GE.

Pa ra a POF, que le va em con si de ra- 
ção a Es ca la Bra si lei ra de In se gu ran ça
Ali men tar (EBIA), a IA po de ser le ve:
pre o cu pa ção ou in cer te za quan to ao
aces so a ali men tos com qua li da de
ina de qua da des tes de tal mo do a não
com pro me ter a quan ti da de; mo de ra- 
da: re du ção quan ti ta ti va de ali men tos
en tre os adul tos e/ou rup tu ra nos pa- 
drões de ali men ta ção re sul tan te da
fal ta de ali men tos; gra ve: a fo me pas sa
a ser uma ex pe ri ên cia po ten ci al men- 
te vi vi da por al gum mo ra dor do do mi- 
cí lio, po den do in cluir cri an ças. No ca- 
so da si tu a ção de SA, não há iden ti fi- 
ca ção de pre o cu pa ção quan to à in- 
ges tão de ali men tos na quan ti da de e
qua li da de de se já veis por qual quer

mo ra dor do do mi cí lio.
Res sal ta-se que iden ti fi car um do mi- 
cí lio na si tu a ção de IA Le ve, Mé dia ou
Gra ve, não sig ni fi ca que to dos os mo- 
ra do res do do mi cí lio vi ven ci am tal
qua dro na mes ma in ten si da de. To da- 
via, no ca so do do mi cí lio ca rac te ri za- 
do por si tu a ção de IAG, há uma rup tu- 
ra no pa drão de ali men ta ção pa ra to- 
dos os mo ra do res e a fo me é po ten ci- 
al men te uma ex pe ri ên cia vi ven ci a da
por al gum mo ra dor ou por to dos os
mo ra do res.

A POF 2017/2018 re ve lou que, dos
66,2% do mi cí li os ma ra nhen ses com
IA, 30,9% (609.000 do mi cí li os) ti nham
in ci dên cia do ti po mo de ra da (IAM) e
gra ve (IAG). 

En quan to no Nor des te, es se per- 
cen tu al era de 20,5% (3.667.000 do mi- 
cí li os), no Bra sil, era de 36,7%
(8.734.000 do mi cí li os) de do mi cí li os
nes sa si tu a ção.

Em uma pers pec ti va his tó ri ca, ob- 
ser van do os da dos das pes qui sas em
que, an te ri or men te, foi ex plo ra do o
te ma se gu ran ça ali men tar, per ce be-

se que, na pas sa gem de 2009 pa ra
2013, tan to pa ra Bra sil quan to pa ra
Nor des te e Ma ra nhão, ele vou-se o
per cen tu al de do mi cí li os em si tu a ção
de SA. Es sa ele va ção pa ra Bra sil foi de
7,6 p.p., en quan to no Nor des te, es se
cres ci men to foi de 8 p.p. e, no Ma ra- 
nhão, de 3,7 p.p. Em mo vi men to in- 
ver so, de 2009 pa ra 2013, di mi nuiu o
per cen tu al de do mi cí li os na si tu a ção
de IAM e G pa ra os re cor tes ter ri to ri ais
in di ca dos, sen do que pa ra Bra sil a di- 
mi nui ção foi de 3,7 p.p., no Nor des te,
o re cuo foi de 6,8 p.p. e no Ma ra nhão,
de 7,5 p.p.

Po rém, de 2013 pa ra 2017/2018,
en quan to di mi nuiu o per cen tu al de
do mi cí li os com SA, tan to pa ra Bra sil
(-14,1 p.p.) quan to pa ra Nor des te
(-12,2 p.p.) e Ma ra nhão (-5,3 p.p.),
avan çou pa ra es ses mes mos re cor tes
es pa ci ais o per cen tu al de do mi cí li os
em si tu a ção de IA Mo de ra da e Gra ve.

Dis tri bui ção per cen tu al dos do mi- 
cí li os par ti cu la res por si tu a ção de se- 
gu ran ça ali men tar exis ten te no do mi- 
cí lio: 2009, 2013 e 2017/2018.

En ten da o ca so

MARANHÃO

PF deflagra operação
contra fraude nos Correios

A AÇÃO FOI REALIZADA EM OITO MUNICÍPIOS DO ESTADO

Po lí cia Fe de ral (PF), com o apoio do Mi nis té rio Pú bli- 
co Fe de ral e Co or de na ção de Se gu ran ça Cor po ra ti va dos
Cor rei os, de fla grou a ope ra ção “Mer can cia Pos tal”, que
tem o ob je ti vo de de sar ti cu lar um gru po cri mi no so que
uti li za a es tru tu ra dos Cor rei os pa ra co me ter frau des.

De acor do com a Po lí cia, as in ves ti ga ções apon ta ram
que fun ci o ná ri os dos Cor rei os es ta ri am re a li zan do si- 
mu la ções de rou bos e fur tos pa ra se apro pri a rem de va- 
lo res das agên ci as da em pre sa e co bran do pro pi na pa ra
re va li da ção de se nhas e be ne fí ci os pre vi den ciá ri os no
pro ce di men to de “pro va de vi da”.

Além das si mu la ções, fun ci o ná ri os tam bém es ta ri am
cri an do CPF’s em no me de pes so as fic tí ci as a fim de re- 
ce ber be ne fí ci os as sis ten ci ais do Go ver no Fe de ral de
ma nei ra frau du len ta, in cluin do o au xí lio emer gen ci al
cri a do pe lo go ver no pa ra su por te dos bra si lei ros du ran- 
te a pan de mia da Co vid-19.

Reu nin do 74 po li ci ais fe de rais, as de ter mi na ções ju- 
di ci ais fo ram fei tas, além da ca pi tal São Luís, nos mu ni- 
cí pi os de Bar rei ri nhas, San ta Inês, São Luís Gon za ga, La- 
go Ver de, Co dó e Co e lho Ne to. Ao to do, 16 man da dos de
bus ca e apre en são, 6 man da dos de pri são tem po rá ria e 8
man da dos de in ti ma ção fo ram cum pri dos.

O va lor re fe ren te aos bens e va lo res en vol vi dos dos
prin ci pais al vos in ves ti ga dos no es que ma che ga a ser de
R$ 933 mil, cu jo foi de ter mi na do pe la PF o se ques tro dos
bens. Se gun do a Po lí cia, ca so as sus pei tas se jam con fir- 
ma das, os in ves ti ga dos po de rão res pon der ju di ci al- 
men te por rou bo, fur to, cor rup ção ati va, cor rup ção pas- 
si va, pe cu la to ele trô ni co, fal sa co mu ni ca ção de cri me,
es te li o na to ma jo ra do e as so ci a ção cri mi no sa.

CASO DA VETERINÁRIA

Vídeo mostra dinâmica
da morte de empresário

O VÍDEO MOSTRA COMO ACONTECEU O CRIME NA CLÍNICA

Ima gens de câ me ras de se gu ran ça es tão cir cu lan do
pe las re des so ci ais, a gra va ção mos tra o mo men to exa to
da dis cus são en tre o mé di co ve te ri ná rio e o em pre sá rio,
do no de uma piz za ria, iden ti fi ca do co mo Edu ar do Vi e- 
gas, de 39 anos.

O em pre sá rio foi as sas si na do na noi te do dia 9 de se- 
tem bro. E de acor do com in for ma ções po li ci ais, a ví ti ma
ha via le va do o seu ga to de es ti ma ção até a clí ni ca pa ra
re a li zar al guns pro ce di men tos.

Nas gra va ções é pos sí vel ob ser var que a ví ti ma che- 
gou a sair da clí ni ca com o ani mal no co lo. Re tor nan do a
re cep ção da clí ni ca, quan do a dis cus são tem iní cio e ter- 
mi na com o mé di co ve te ri ná rio dis pa ran do 9 ti ros em
di re ção do em pre sá rio.

O as sas si na to ocor reu após uma dis cus são por con ta
de uma no ta fis cal.

De acor do com o de le ga do da Su pe rin ten dên cia de
Ho mi cí di os e Pro te ção à Pes soa (SHPP), Ge or ge Mar- 
ques, o em pre sá rio pe diu a no ta fis cal, mas o ve te ri ná rio
que ria en tre gar o do cu men to so men te na ma nhã do dia
se guin te, foi en tão que Edu ar do co me çou a fil mar o mé- 
di co pa ra ex por a ima gem na in ter net.

A si tu a ção ge rou uma dis cus são en tre o em pre sá rio e
o mé di co, in do até pa ra agres sões fí si cas. O ve te ri ná rio
ten tou to mar o apa re lho ce lu lar e le vou um so co no ros- 
to. Ir ri ta do, sa cou de uma pis to la 380 e fez os dis pa ros.

No dia 11, o 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, se apre sen tou
na Su pe rin ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te ção a Pes soa
(SHPP). Após de poi men to, ele foi le va do pa ra um pre sí- 
dio.

São Luís, sexta-feira, 18 de setembro de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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O Ministério de Minas e 
Energia (MME) publicou hoje 
(17) uma portaria com as 
diretrizes para o leilão para 
suprimento de energia nos 
sistemas isolados, previsto 
para ocorrer em março de 
2021. O certame vai contratar 
soluções para o fornecimen-
to de energia a 23 localidades 
na Região Norte, que não são 
conectadas no sistema de 
energia nacional.

O suprimento de energia 
vai atender localidades si-
tuadas nos estados do Acre 
(3), Amazonas (5), Pará (10), 
Rondônia (2) e Roraima (3). 
As localidades serão dividi-
das em lotes e as soluções de 
suprimento deverão atender 
todas as localidades que 
compõem um determinado 
lote.

De acordo com a por-

Certame está previsto para março de 2021.

Portaria define diretrizes de leilão 
de energia para sistemas isolados

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 18 De SeteMbrO De 2020 | Sexta - Feira

A falta de coordenação 
entre os municípios para 
relaxar as medidas de distan-
ciamento pode ter desempe-
nhado um papel importante 
na disseminação do novo 
coronavírus no Brasil. A con-
clusão é de pesquisadores da 
Universidade de Oxford, na 
Inglaterra, e teve como base 
um levantamento feito pela 
Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM).

A entidade realizou pes-
quisa nacional com 4.061 
municípios - 73% das cida-
des brasileiras - para enten-
der como o poder público 
local atuou na prevenção e 
no controle da covid-19. O 
levantamento ocorreu entre 
março e agosto de 2020 
por meio de questionário 
respondido por  prefeito 
ou por responsáveis pela 
secretaria à frente das ações 
emergenciais.

Pesquisa da Oxford avaliou disseminação do vírus no país desde março.

Covid-19: falta de coordenação 
entre municípios fez aumentar casos

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 10 De SeteMbrO De 2020 | Quinta - Feira

A Prefeitura de São Paulo 
vai destinar R$ 103 milhões 
para apoiar os artistas da ci-
dade em meio à crise causada 
pelo novo coronavírus. As 
medidas para restringir o con-
tágio pela doença atingiram 
fortemente o setor cultural, 
com o cancelamento de apre-
sentações e o fechamento de 
espaços culturais públicos e 
privados.

Festival nas janelas
Entre as ações de apoio, 

será criado o festival Janelas 
de São Paulo, inspirado nas 
manifestações artísticas feitas 
na Itália durante o período de 
quarentena. As apresentações 
feitas em varandas, sacadas ou 
janelas serão transmitidas pela 
internet.

Medidas para restringir contágio por Covid-19 atingiram a cultura.

Prefeitura de São Paulo vai destinar 
R$ 103 milhões para artistas

O Debate DO MaranhãO | SãO LuíS, 22 e 23 De MarçO De 2020 | DOMingO e SegunDa - Feira
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A Justiça de São Paulo 
proibiu hoje (20) visitas a 
presos em todas as unidades 
prisionais do estado de São 
Paulo. A decisão, da juíza Ana 
Luiza Villa Nova, da 16ª Vara 
da Fazenda Pública de São 
Paulo, foi tomada a pedido 
do Sindicato dos Agentes de 
Segurança Penitenciária do 
Estado de São Paulo.

“Defiro, pois, o pedido 
liminar, para determinar à 
autoridade impetrada que 
proíba as visitas externas 
aos sentenciados, em to-
das as Unidades Prisionais 
do Estado de São Paulo, 
até o julgamento definitivo 
desta demanda”,  disse a 
juíza em seu despacho. A 
juíza deu prazo de 10 dias 
para que a Secretaria de 
Administração Penitenciá-
ria (SAP) preste informações 

Justiça proíbe visitas em todas unidades 
prisionais de São Paulo

JUSTIÇA

sobre o cumprimento da 
decisão.

Ontem, o governo do 

estado de São Paulo decidiu 
aplicar restrições de visitas a 
presos, mas não a proibição. 

A juíza, no entanto, con-
siderou as medidas como 
“paliativas”.

Novos prazos
A prefeitura também adiou 

o prazo de todas as contrata-
ções artísticas do Executivo 
municipal, fazendo com que 

os shows impedidos no mo-
mento possam ser realizados 
em outras datas, garantindo o 
pagamento dos cachês.

A prefeitura administra, 

através da Secretaria Muni-
cipal de Cultura, 11 centros 
culturais, 18 casas de cultura 
e oito teatros, além do Theatro 
Municipal. Fora isso, há ainda 
a programação que acontece 
nas bibliotecas e museus.

O calendário de editais 
será antecipado. A ideia é que 
os grupos artísticos possam 
realizar a pesquisa e pré-pro-
dução durante o período de 
quarentena. As chamadas 
públicas oferecem verbas 
para os produtores que têm os 
projetos selecionados.

O prazo do Programa Mu-
nicipal de Incentivo à Cultura 
(Promac), que permite o apoio 
a iniciativas culturais a partir 
de incentivos fiscais será pror-
rogado até o dia 27 de maio.

TODOS OS MOMENTOS 
são ideais para as mudanças, 
pelo menos as que dizem 
respeito a nós mesmos. Mas 
muitos estabeleceram o iní-
cio do ano, qualquer ano, 
como o tempo certo para as 
promessas de novos com-
portamentos, novos hábitos, 
novas (e corretas) maneiras 
de agir em sociedade. A jul-
gar pelas promessas, juras 
e compromissos feitos nos 
primeiros dias do ano – os 
mais radicais fazem-nos no 
primeiro dia junto com os ri-
tuais da ocasião, como pular 
três ondas, levar flores para a 
mãe d’água e outras práticas 
– e olham para o horizonte 
como se já fossem um novo 
humano pronto para trilhar o 
caminho que levará o mundo 
para um amanhã melhor. 
Quanto tempo dura a de-
terminação que muitos de 
nós temos no que se refere à 
autotransformação visando, 
tão-somente, a corrigirmos 
nosso caminho? Alguém 
dirá: imensurável! E concor-
do. A nossa capacidade de 
manter a palavra nessas situ-
ações é muito fluida e, ouso 
dizer, apenas uma parcela 
ínfima consegue cumprir o 
que promete, o que é, conve-
nhamos, próprio do humano. 
Há, contudo, uma ressalva que 
se faz necessária: a quase to-
talidade das promessas e das 
juras, cumpridas ou não, diz 
respeito a condições físicas ou 
de caráter material: emagre-

cer ou engordar (tem quem 
queira), mudar de emprego, 
fazer a viagem dos sonhos 
e por aí vai. É óbvio que não 
se pode levantar objeções 
a esses propósitos, que são 
perfeitamente válidos. Mas 
quantos prometem ser mais 
tolerantes, mais pacientes 
com o próximo? Quantos pro-
metem estender as mãos para 
os necessitados e dar-lhes, ao 
menos, a força oriunda da soli-
dariedade? Em suma: quantos 
prometem amar o próximo 
como a si mesmos? Essas são 
promessas que, uma vez cum-
pridas, levam ao bem-estar em 
todos os níveis da sociedade 
e, por conseguinte, ao me-
lhor relacionamento entre os 
humanos. Todavia, a realidade 
fria do cotidiano nos mostra, 
ao menos para aqueles que se 
preocupam com isso, que há 
quase nenhuma possibilidade 
de a humanidade voltar-se 
inteiramente para o bem co-
mum. Quase nenhuma? Quer 
dizer que há esperança de 
que isso aconteça? Não sei, 
mas prefiro estar ao lado dos 
otimistas que veem o copo 
meio cheio a ombrear com 
os que o veem meio vazio. 
No final das contas, resta a 
alguns, realmente compro-
metidos com a fraternidade 
entre todos os humanos, fazer 
sua parte e servir de exemplo 
às futuras gerações. Talvez o 
efeito multiplicador do amor 
ao próximo possa dar novo 
brilho ao planeta azul.

Mesa Diretora da Câmara regulamenta 
sistema de votação remota

A Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados editou Ato da 
Mesa (123/20) que regulamenta 
o Sistema de Deliberação Re-
mota (SDR), medida destinada 
a viabilizar o funcionamento do 
Plenário durante a emergência 
de saúde pública relacionada ao 
coronavírus (Covid-19).

A comunicação por áudio 
e vídeo entre os participantes 
da sessão será feita por meio da 
plataforma de videoconferência 
Zoom; e a votação, pelo Infoleg, 
aplicativo para smartphones e ta-
blets da Câmara, que exibirá para 
os deputados as opções “sim”, 
“não”, “abstenção” e “obstrução”.

Para garantir a segurança do 
processo, será obrigatório o ca-
dastramento prévio do celular 
do deputado, que será validado 
por verificação em duas etapas. 
Será obrigação do deputado 
providenciar conexão à internet 
com capacidade suficiente para 
a transmissão segura e estável 

de áudio e vídeo.
Os deputados poderão usar 

o e-mail institucional da Câ-
mara para se inscrever para a 
discussão e o encaminhamen-
to, bem como outros direitos 
regimentais, como apresentar 
requerimentos.

O e-mail institucional será 
usado também para manifes-
tação dos deputados durante 
a votação. E o uso da palavra 
será feito pelos deputados por 
meio de celulares, computado-
res, tablets ou plataforma de 
videoconferência – além dos 
microfones, se o líder estiver 
presencialmente no recinto.

Apresentação de projetos 
Além de regulamentar o sis-
tema remoto de votações, o 
ato da Mesa permite que os 
deputados apresentem pro-
jetos legislativos por e-mail 
enquanto durar a emergência 
de saúde pública relacionada 
ao coronavírus.
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A inflação oficial, medida 
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), ficou em 0,24% em 
agosto deste ano. O resul-
tado ficou abaixo do 0,36% 
de julho deste ano, mas é a 
maior taxa para um mês de 
agosto desde 2016, quando 
ficou em 0,44%.

Segundo dados divulga-
dos hoje (9) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE),  o IPCA 
acumula taxas de inflação 
de 0,70% no ano e de 2,44% 
em 12 meses.

Em agosto, a inflação foi 
influenciada principalmen-
te pelo aumento do custo 
dos transportes (0,82%) e 
dos alimentos (0,78%).

Entre os itens de trans-
porte com alta de preços 
no mês, destacam-se a ga-
solina (3,22%), o óleo diesel 
(2,49%), o etanol (1,29%) e 
os serviços de transportes 
por aplicativo (0,37%).

Já entre os alimentos, 
os destaques ficaram com 
o tomate (12,98%), o leite 

longa vida (4,84%), as frutas 
(3,37%), as carnes (3,33%), 
o óleo de soja (9,48%) e 
o arroz (3,08%). Por outro 
lado, houve quedas de pre-
ços em itens como cebola 
(-17,18%), alho (-14,16%), 
batata- inglesa (-12,40%) 
e feijão-carioca (-5,85%), 

além da refeição fora de 
casa (-0,11%).

Além dos transpor tes 
e  a l imentos,  t iveram in-
flação os gastos com ha-
bitação (0,36%), puxados 
pelo aluguel  residencial 
(0,32%) e pela energia elé-
trica (0,27%); com artigos de 

residência (0,56%), saúde e 
cuidados pessoais (0,50%) e 
comunicação (0,67%).

Por  outro lado,  apre -
sentaram deflação (queda 
de preços) os gastos com 
vestuário (-0,78%), despesas 
pessoais (-0,01%) e educa-
ção (-3,47%).

ECONOMIA

Inflação oficial fica em 
0,24% em agosto, diz IBGE

Segundo pesquisadores 
do programa de estudos bra-
sileiros da Universidade de 
Oxford, embora as medidas 
de distanciamento tenham 
sido adotadas em todo o 
país nos estágios iniciais do 

pandemia, a flexibilização 
delas, iniciada no final de 
março, desconsiderou fre-
quentemente as decisões dos 
municípios vizinhos.

Outra constatação do 
grupo é que o fechamento 

precoce e coeso de ativida-
des não essenciais durou 
pouco tempo e, desde o final 
de março, os municípios es-
tão suspendendo as medidas 
de distanciamento de forma 
não sincronizada.

Entra em vigor lei que amplia Codevasf para 
incluir Amapá, Rio Grande do Norte e Paraíba

Entrou em vigor  nes-
t a  q u a r t a - fe i ra  ( 9 )  a  l e i 
(14.053/20) que amplia a 
área de atuação da Compa-
nhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco 
(Codevasf ) para incluir os 
estados do Amapá, do Rio 
Grande do Norte e da Para-
íba e municípios da região 
do Alto Rio Pardo, em Minas 
Gerais.

Na prática, além de aten-
der integralmente bacias 
hidrográficas continentais 
e litorâneas localizadas nos 
estados de Pernambuco, 
Alagoas,  Sergipe,  Bahia , 
Piauí,  Maranhão, Ceará e 
Goiás, a nova lei autoriza a 
Codevasf – empresa pública 
destinada a estimular o de-
senvolvimento em sua área 
de atuação – a operar tam-
bém no Amapá, na Paraíba, 
no Rio Grande do Norte e na 
região do Alto Rio Pardo, em 
Minas Gerais.

O texto sancionado é um 
substitutivo do deputado 
Silvio Costa Filho (Republi-
canos-PE), que relatou a ma-
téria na Câmara e alterou o 
projeto original (PL 4731/19), 
do presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre. A proposta 
de Alcolumbre previa a inclu-
são de bacias hidrográficas 
do Amapá, do Amazonas e do 

Pará. Ao revisar as mudanças 
feitas pelos deputados, o 
senadores fizeram apenas 
emendas de redação, assim o 
tema não precisou retornar à 
Câmara e seguiu para sanção 
presidencial.

Orçamento
Em razão de polêmicas 

sobre a falta de recursos, 
os deputados decidiram 
condicionar a expansão das 
atividades da companhia 
à previsão de recursos no 
Orçamento e, por conta da 
grande extensão territorial, 
deixaram de fora as bacias 
do Amazonas da área apoia-
da pela Codevasf.

Por outro lado, entre os 
rios pertencentes a estados 
não abrangidos totalmente 
pela atuação da empresa, 
foram incluídas as bacias hi-
drográficas dos rios Jequiti-
nhonha, Mucuri e Araguari, 
em Minas Gerais; de Contas, 
na Bahia; e de Gurupi, nos 
estados do Maranhão e do 
Pará.

Esta é a sétima vez que a 
legislação que criou a Code-
vasf é alterada para ampliar 
sua área de atuação. A Lei 
6.088/74 já foi emendada 
em 2000, 2009, 2010, 2017 
(por duas vezes) e 2018.

Fonte: Agência Câmara 
de Notícias

Proposta exige portal da internet com 
informação sobre todas as obras públicas

O Projeto de Lei 4205/20 
determina que o Poder Exe-
cutivo elabore um banco de 
dados unificado de obras 
públicas – federais, estadu-
ais, distritais e municipais –, 
integrando as atuais diversas 
fontes de informação por meio 
eletrônico. O texto em tramita-
ção na Câmara dos Deputados 
insere dispositivo na Lei de 
Acesso à Informação.

Conforme a proposta, esse 
material deverá estar dispo-
nível em rede pública, com 
livre acesso a qualquer cida-
dão. Além disso, ao iniciar 
um processo licitatório para 
realização de obra pública, a 

autoridade responsável de-
verá cadastrá-la nesse portal 
da internet, gerando número 
de série para facilitar o acom-
panhamento e as eventuais 
denúncias.

“A democracia e o controle 
da administração pública de-
pendem, sobretudo, do acesso 
à informação pela sociedade 
e, por isso, é essencial a trans-
parência e a confiabilidade”, 
afirmou o autor, deputado 
David Soares (DEM-SP). “A Lei 
de Acesso à Informação con-
solida a legitimidade dos atos 
dos gestores públicos.”

Fonte: Agência Câmara de 
Notícias
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A Secretaria da Mulher 
da Câmara dos Deputados 
reúne-se nesta sexta-feira 
(18) para discutir a violência 
contra mulheres nas eleições 
deste ano. As deputadas lem-
bram que o novo coronavírus 
impactou o calendário eleito-
ral e acreditam que impacta-
rá também as candidaturas 
de mulheres.

O debate será realizado 
em parceria com a ONU Mu-
lheres a partir das 15 horas.

A discussão poderá ser 
acompanhada pelo portal 
e-Democracia.

Foram convidadas 
para o debate:
- a representante da ONU 

Mulheres Ana Claudia Pereira; 
- a coordenadora-geral do 
Fórum Nacional de Mulheres 
de Instâncias de Partidos 
Políticos, Miguelina Vecchio; 
- a antropóloga e lideran-
ç a  i n d í g e n a  I z a  Ta p u i a ; 
- a - a representante do movi-
mento Mulheres Negras Deci-

dem Ana Carolina Lourenço; e 
- a professora da Universida-
de Federal da Bahia Teresa 
Sachet.

Economia e 
representação política
Esse é o segundo encon-

tro da série “Propostas para 

Incluir  Mulheres na Res-
posta à Crise da Covid-19”. 
Desta vez, a mediadora será 
a deputada Tereza Nelma 
(PSDB-AL).

O primeiro discutiu polí-
ticas macroeconômicas para 
proteger o emprego e a ren-

da de mulheres. Especialistas 
ouvidos pelas deputadas 
pediram atenção às mulheres 
na reforma tributária e suge-
riram políticas que garantam 
creches públicas e direitos 
específicos a gestantes e 
lactantes na pandemia.

POLÍTICA

Deputadas debatem violência contra 
a mulher nas eleições deste ano

taria, os empreendedores 
interessados deverão ca-
dastrar suas soluções de 
suprimento junto à Empre-
sa de Pesquisa Energética 

(EPE), até às 12h do dia 4 de 
dezembro.

Para fins de cadastramen-
to e habilitação técnica, será 
dispensada a apresentação 

de licenças ambientais. As 
licenças deverão ser apre-
sentadas pelos ganhadores 
do certame em prazo ainda 
a ser definido em edital.

Eleições 2020: TSE libera ferramenta 
para consulta de candidaturas

Metade das crianças de até 4 anos 
vive em insegurança alimentar

Consultas por município e 
cargo, acesso à informações 
detalhadas sobre a situação 
dos candidatos aos cargos 
de prefeito, vice-prefeito e 
vereador, que pediram regis-
tro para concorrer às Eleições 
Municipais de 2020 já estão 
disponíveis na plataforma 
DivulgaCandContas, do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE). 
A ferramenta traz ainda todos 
os dados declarados à Justiça 
Eleitoral, inclusive informa-
ções relativas às prestações de 
contas dos concorrentes

Acesso

O sistema é aberto a todos 
os cidadãos, sem necessidade 
de cadastro prévio ou autenti-
cação de usuário. Na consulta, 
basta selecionar a unidade da 
federação no mapa ou a sigla 
do estado que quiser informa-
ções.

Na página principal do sis-
tema, o interessado encontrará 
o quantitativo total de candi-
daturas por cargo (prefeito, 
vice-prefeito e vereador). No 
mapa do Brasil, é possível filtrar 
a pesquisa clicando na unidade 
da Federação e depois no cargo 
desejado. 

Metade das crianças me-
nores de 5 anos do país 
viviam em domicílios com 
algum grau de insegurança 
alimentar em 2017-2018. 
Dados divulgados hoje (17) 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
mostram que 5,1% da popu-
lação de até 4 anos estavam 
em lares com insegurança 
alimentar grave; 10,6%, mo-
derada; e 34,2%, leve.

À medida que a idade 
aumenta, cresce a propor-
ção dos que vivem em lares 
com menor vulnerabilidade 
alimentar. Entre as pessoas 
com 65 anos ou mais, 72,7% 
delas estão em domicílios 
com segurança alimentar; 
18 ,3% com insegurança 
alimentar leve; 6,3%, mode-
rada; e 2,7%, grave.

Os resultados fazem par-
te da Pesquisa de Orçamen-
tos Familiares 2017-2018: 
Análise da Segurança Ali-
mentar no Brasil.

Nos domicílios em con-
dição de segurança alimen-
tar, predominam os homens 
como pessoa de referência 
(61,4%). Essa prevalência 
vai se invertendo conforme 
aumenta o grau de insegu-
rança alimentar, até chegar 
a 51,9% de mulheres como 

pessoa de referência nos 
lares com insegurança ali-
mentar grave.

Segundo o gerente da 
Pesquisa de Orçamentos 
Familiares, André Martins, 
entre as razões para a maior 
vulnerabilidade alimentar 
em lares chefiados por mu-
lheres estão as piores condi-
ções de acesso ao trabalho 
que acabam gerando menos 
renda e mais dificuldade no 
orçamento doméstico.

Na análise por cor ou raça, 
os domicílios com pessoa 
de referência autodeclarada 
parda representavam 36,9% 
dos domicílios com segu-
rança alimentar, mas ficaram 
acima de 50% para todos 
os níveis de insegurança 
alimentar (50,7% para inse-
gurança leve, 56,6% para mo-
derada e 58,1% para grave).

Parâmetros
A segurança alimentar 

está garantida quando a 
família tem acesso regular 
e permanente a alimentos 
de qualidade, em quanti-
dade suficiente, sem com-
prometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, 
de acordo com a Escala 
Brasileira de Medida Direta 
e Domiciliar da Insegurança 
Alimentar.



Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia no Maranhão 
será realizada totalmente online

“Inteligência artificial: a nova fronteira da ciência brasileira”, 
este é o tema da 17ª edição da Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia (SNCT). Realizado anualmente, o tradicional evento 
científico ocorrerá, no Maranhão, no período de 19 a 23 de 
outubro. Pela primeira vez, no Maranhão, a SNCT ocorrerá 
de forma totalmente virtual. Todas as palestras, minicursos e 
apresentações de trabalhos serão realizadas online no canal 
no Youtube da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (Secti), órgão estadual responsável pela realização 
do evento no estado. “No Maranhão, nós, tradicionalmente, 
realizamos uma grande Semana de Ciência e Tecnologia, 
esse relevante evento acadêmico-científico. Em tempos de 
pandemia, reafirmarmos a importância da ciência, pois é ela que 
nos aponta os caminhos e, mais uma vez, neste momento difícil 
para a humanidade, a ciência, também, está nos apontando o 
caminho. Tomando todos os cuidados e, seguindo todos os 
protocolos, nós realizaremos um grande evento e queremos 
convidar todos para participar”, destacou o secretário de Estado 
de Ciência, Tecnologia e Inovação, Davi Telles. As inscrições 
para a seleção e classificação de propostas de atividades para 
o evento já estão abertas no site www.semana.secti.ma.gov.br 
e seguem até o dia 29 de setembro. Podem propor atividades 
professores e pesquisadores da educação básica e educação 
superior, estudantes em coautoria ou orientação de professores 
e pesquisadores, instituições de ensino ou pesquisa, instituições 
histórico-culturais, sociedade civil organizada, movimentos 
sociais, empresas e pessoas físicas envolvidas com ciência, 
tecnologia e inovação.

COMUNICAÇÃO
GRANEL QUÍMICA LTDA. 
CNPJ nº 44.983.435/0003-30
GRANEL QUÍMICA LTDA. CNPJ nº 44.983.435/0003-30, torna públi-

co que REQUEREU junto à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais – SEMA a Licença de Instalação – LI para Projeto de 
Tancagem no Lote Bacia 7 da poligonal do Terminal Granel Química 
1, conforme o processo nº 128418/2020, a ser localizada no Porto do 
Itaqui no município de São Luís/MA.
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Empresários da indústria 
retomam índice positivo 
de confiança no Maranhão
O Índice de Confiança do Empresário da Indústria (ICEI-MA), 
estudo elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do 
Maranhão (FIEMA) em parceria com a Confederação Nacional 
da Industria (CNI), alcançou 51,8 pontos, em agosto de 2020, 
com um acréscimo de 8,2 pontos na comparação mensal com 
julho. Trata-se do terceiro aumento consecutivo do índice, após 
as fortes quedas de abril e maio. Ultrapassando a linha divisória 
dos 50 pontos, o índice deste mês aponta que o empresário do 
segmento começa a retomar a confiança na economia. 
A exemplo do Nordeste e do Brasil, que também apresentaram 
ICEI na casa dos 50 pontos, portanto com retomada de 
confiança, a indústria maranhense ainda não chegou ao 
padrão do ICEI de fevereiro de 2020, o que denota o impacto 
da pandemia da COVID-19 no setor produtivo. O ICEI-MA, em 
agosto, ficou 4,7 pontos abaixo do ICEI-NE e 5,2 pontos menor 
que o do Brasil, mas, em todos, a confiança é positiva. Já o índice 
da indústria geral maranhense recuperou 8,2 pontos em relação 
ao mês anterior, próximo da recuperação nordestina e abaixo 
da registrada para o Brasil (aumento de 9,4 pontos). 
SETORES - Analisando os segmentos, o ICEI da indústria da 
construção civil alcançou 49,7 pontos, com 12,0 pontos acima 
do registrado no mês anterior, o que é um sinal favorável. Ainda 
assim, ficou abaixo da linha divisória de 50 pontos. No nível 
nacional, a variação foi de 7,7 pontos. 
No que tange às expectativas para os próximos seis meses, os 
índices são favoráveis tanto para a indústria geral quanto para a 
de construção, a extrativa e a de transformação, ultrapassando 
a linha dos 50 pontos, especialmente com relação à economia 
nacional e ao comportamento da empresa. O ponto de menor 
variação se refere às expectativas sobre o estado que, embora 
melhorando, não atinge a faixa de otimismo. 
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Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e 
trabalhadores da saúde. Serão três etapas em datas e para públicos diferentes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRA H1N1

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

conscientização relacionadas 
ao coronavírus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capital maranhense vai ganhar novo cartão-postal com a 
entrega da obra de restauração do antigo prédio da RFFSA
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Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e 
trabalhadores da saúde. Serão três etapas em datas e para públicos diferentes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRA H1N1

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

conscientização relacionadas 
ao coronavírus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

São Luís completou 408 
anos de história durante a 
terça-feira (8). Uma cidade que 
carrega como marcas do seu 
passado um gigantesco acer-
vo arquitetônico preservado e 
chegou ao século XXI mesclan-
do tradição e modernidade. 
A restauração do patrimônio 
histórico da capital é decisiva 
nesse processo. Esse é o caso 
do projeto de revitalização 
da antiga sede da Rede Fer-
roviária Federal S/A (RFFSA), 
localizada da Avenida Beira-
-Mar. A obra está na fase final 
e está prestes a ser entregue à 
população.

O espaço abrigará o mais 
novo espaço de cultura, arte, 
entretenimento e vivência de 
São Luís. Cotado como um dos 
mais novos cartões-postais da 
cidade, o Complexo Cultural 
e Artístico da RFFSA contará 
com museu ferroviário, ex-
posição de quadros, pintura, 
arte contemporânea, artesa-
nato, restaurante, cafeteria, 

sorveteria, além de um polo 
tecnológico.

De acordo com a Secretaria 
de Estado da Cultura (Secma), 
foi feita toda a restauração do 
prédio, obedecendo as carac-
terísticas originais da edificação. 
Atualmente, a obra está na fase 
de acabamento, com serviços 

de pintura e instalação de for-
ros, divisórias, vitrais e ladrinhos 
restaurados. 

Com investimentos na or-
dem de R$ 7,5 milhões, origi-
nários do Tesouro Estadual, o 
projeto executado pelo Gover-
no do Maranhão é de autoria 
do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan). A intervenção também 
contemplou serviços de demo-
lição, recursos de acessibilidade, 
elevador, novas esquadrias, pi-
sos, recomposição de paredes, 
fachadas, construção de rampa, 
escada e mezanino, restauração 
de grades, dentre outros. 

POLÍTICA

Senado recebe PEC de reeleição dos 
presidentes da Câmara e do Senado

de uma PEC no Senado, são 
necessárias 27 assinaturas. A 
PEC 33 conseguiu 30, incluin-
do nomes ligados ao governo, 
como o líder do governo no 
Senado, Fernando Bezerra 
(MDB-PE), o líder do governo 
no Congresso, Eduardo Gomes 
(MDB-TO), e de parlamentares 
ligados ao centrão.

Segundo a autora do pro-
jeto, a reeleição “já se incor-
porou à nossa cultura política, 
tendo, nesse período, asse-
gurado, ao mesmo tempo, a 
continuidade administrativa, 
a soberania do eleitor, bem 
como se apresentado como 
anteparo consistente para 
qualquer tentativa de perpe-

O Senado recebeu o texto 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 33/2020, 
que permite a reeleição dos 
presidentes da Câmara e do 
Senado dentro da mesma 
legislatura, ou seja, os quatro 
anos que separam uma eleição 
estadual de outra. Atualmente, 
a Constituição não permite a 
recondução dos membros das 
Mesas Diretoras da Câmara 
e do Senado. As eleições das 
Mesas Diretoras acontecem a 
cada dois anos.

A PEC, de autoria da se-
nadora Rose de Freitas (Po-
demos-ES), permite a recon-
dução por um período sub-
sequente. Para apresentação 

Prédio da RFFSA está sendo restaurado com recursos do Governo do Maranhão (Foto: Nael Reis)

tuação no poder”.
A medida favorece o atual 

presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP). Ele não 
costuma se manifestar publi-
camente sobre o assunto, mas 
nos bastidores tem buscado 
respaldo dos colegas. Alco-
lumbre já conta com apoio de 
senadores do MDB, PSD, DEM, 
PT, PRB, PDT, PROS, PP e PSC. 
Já Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
atual presidente da Câmara, 
é enfático em dizer que não é 
candidato à reeleição.

Críticas à PEC e retaliações
O maior opositor à pro-

posta é o Podemos, partido 
de Rose de Freitas. Para a 
legenda, a proposta é uma “ca-

suística reinterpretação para o 
favorecimento de quem está 
no poder”. O partido já se opôs 
publicamente à ideia em nota 
oficial e em discursos do sena-
dor Álvaro Dias (Podemos-PR).

“Por bons e grandes que 
sejam os dirigentes, melhor 
é a República, maior é o 
Congresso. Ainda que se 
reconheçam seus méritos e 
conquistas, a reeleição inde-
finida apequena as Casas do 
Congresso como instituições 
e desvaloriza os seus mem-
bros, como se não fossem 
todos pares, e não houvesse 
capazes e preparados para 
a direção das Casas”, diz um 
trecho da nota do partido.

Abertura de empresas cresce, enquanto 
fechamento recua em 8 mesesEmpresários da indústria 

retomam índice positivo 
de confiança no Maranhão
O Índice de Confiança do Empresário da Indústria (ICEI-MA), 
estudo elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do 
Maranhão (FIEMA) em parceria com a Confederação Nacional 
da Industria (CNI), alcançou 51,8 pontos, em agosto de 2020, 
com um acréscimo de 8,2 pontos na comparação mensal com 
julho. Trata-se do terceiro aumento consecutivo do índice, após 
as fortes quedas de abril e maio. Ultrapassando a linha divisória 
dos 50 pontos, o índice deste mês aponta que o empresário do 
segmento começa a retomar a confiança na economia. 
A exemplo do Nordeste e do Brasil, que também apresentaram 
ICEI na casa dos 50 pontos, portanto com retomada de 
confiança, a indústria maranhense ainda não chegou ao 
padrão do ICEI de fevereiro de 2020, o que denota o impacto 
da pandemia da COVID-19 no setor produtivo. O ICEI-MA, em 
agosto, ficou 4,7 pontos abaixo do ICEI-NE e 5,2 pontos menor 
que o do Brasil, mas, em todos, a confiança é positiva. Já o índice 
da indústria geral maranhense recuperou 8,2 pontos em relação 
ao mês anterior, próximo da recuperação nordestina e abaixo 
da registrada para o Brasil (aumento de 9,4 pontos). 
SETORES - Analisando os segmentos, o ICEI da indústria da 
construção civil alcançou 49,7 pontos, com 12,0 pontos acima 
do registrado no mês anterior, o que é um sinal favorável. Ainda 
assim, ficou abaixo da linha divisória de 50 pontos. No nível 
nacional, a variação foi de 7,7 pontos. 
No que tange às expectativas para os próximos seis meses, os 
índices são favoráveis tanto para a indústria geral quanto para a 
de construção, a extrativa e a de transformação, ultrapassando 
a linha dos 50 pontos, especialmente com relação à economia 
nacional e ao comportamento da empresa. O ponto de menor 
variação se refere às expectativas sobre o estado que, embora 
melhorando, não atinge a faixa de otimismo. 
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Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e 
trabalhadores da saúde. Serão três etapas em datas e para públicos diferentes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRA H1N1

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

conscientização relacionadas 
ao coronavírus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capital maranhense vai ganhar novo cartão-postal com a 
entrega da obra de restauração do antigo prédio da RFFSA
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Nesta primeira etapa, os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e 
trabalhadores da saúde. Serão três etapas em datas e para públicos diferentes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRA H1N1

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

conscientização relacionadas 
ao coronavírus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

São Luís completou 408 
anos de história durante a 
terça-feira (8). Uma cidade que 
carrega como marcas do seu 
passado um gigantesco acer-
vo arquitetônico preservado e 
chegou ao século XXI mesclan-
do tradição e modernidade. 
A restauração do patrimônio 
histórico da capital é decisiva 
nesse processo. Esse é o caso 
do projeto de revitalização 
da antiga sede da Rede Fer-
roviária Federal S/A (RFFSA), 
localizada da Avenida Beira-
-Mar. A obra está na fase final 
e está prestes a ser entregue à 
população.

O espaço abrigará o mais 
novo espaço de cultura, arte, 
entretenimento e vivência de 
São Luís. Cotado como um dos 
mais novos cartões-postais da 
cidade, o Complexo Cultural 
e Artístico da RFFSA contará 
com museu ferroviário, ex-
posição de quadros, pintura, 
arte contemporânea, artesa-
nato, restaurante, cafeteria, 

sorveteria, além de um polo 
tecnológico.

De acordo com a Secretaria 
de Estado da Cultura (Secma), 
foi feita toda a restauração do 
prédio, obedecendo as carac-
terísticas originais da edificação. 
Atualmente, a obra está na fase 
de acabamento, com serviços 

de pintura e instalação de for-
ros, divisórias, vitrais e ladrinhos 
restaurados. 

Com investimentos na or-
dem de R$ 7,5 milhões, origi-
nários do Tesouro Estadual, o 
projeto executado pelo Gover-
no do Maranhão é de autoria 
do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan). A intervenção também 
contemplou serviços de demo-
lição, recursos de acessibilidade, 
elevador, novas esquadrias, pi-
sos, recomposição de paredes, 
fachadas, construção de rampa, 
escada e mezanino, restauração 
de grades, dentre outros. 

POLÍTICA

Senado recebe PEC de reeleição dos 
presidentes da Câmara e do Senado

de uma PEC no Senado, são 
necessárias 27 assinaturas. A 
PEC 33 conseguiu 30, incluin-
do nomes ligados ao governo, 
como o líder do governo no 
Senado, Fernando Bezerra 
(MDB-PE), o líder do governo 
no Congresso, Eduardo Gomes 
(MDB-TO), e de parlamentares 
ligados ao centrão.

Segundo a autora do pro-
jeto, a reeleição “já se incor-
porou à nossa cultura política, 
tendo, nesse período, asse-
gurado, ao mesmo tempo, a 
continuidade administrativa, 
a soberania do eleitor, bem 
como se apresentado como 
anteparo consistente para 
qualquer tentativa de perpe-

O Senado recebeu o texto 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 33/2020, 
que permite a reeleição dos 
presidentes da Câmara e do 
Senado dentro da mesma 
legislatura, ou seja, os quatro 
anos que separam uma eleição 
estadual de outra. Atualmente, 
a Constituição não permite a 
recondução dos membros das 
Mesas Diretoras da Câmara 
e do Senado. As eleições das 
Mesas Diretoras acontecem a 
cada dois anos.

A PEC, de autoria da se-
nadora Rose de Freitas (Po-
demos-ES), permite a recon-
dução por um período sub-
sequente. Para apresentação 

Prédio da RFFSA está sendo restaurado com recursos do Governo do Maranhão (Foto: Nael Reis)

tuação no poder”.
A medida favorece o atual 

presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP). Ele não 
costuma se manifestar publi-
camente sobre o assunto, mas 
nos bastidores tem buscado 
respaldo dos colegas. Alco-
lumbre já conta com apoio de 
senadores do MDB, PSD, DEM, 
PT, PRB, PDT, PROS, PP e PSC. 
Já Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
atual presidente da Câmara, 
é enfático em dizer que não é 
candidato à reeleição.

Críticas à PEC e retaliações
O maior opositor à pro-

posta é o Podemos, partido 
de Rose de Freitas. Para a 
legenda, a proposta é uma “ca-

suística reinterpretação para o 
favorecimento de quem está 
no poder”. O partido já se opôs 
publicamente à ideia em nota 
oficial e em discursos do sena-
dor Álvaro Dias (Podemos-PR).

“Por bons e grandes que 
sejam os dirigentes, melhor 
é a República, maior é o 
Congresso. Ainda que se 
reconheçam seus méritos e 
conquistas, a reeleição inde-
finida apequena as Casas do 
Congresso como instituições 
e desvaloriza os seus mem-
bros, como se não fossem 
todos pares, e não houvesse 
capazes e preparados para 
a direção das Casas”, diz um 
trecho da nota do partido.

O número de empresas aber-
tas no país cresceu, enquanto 
o fechamento caiu de janeiro a 
agosto, comparado com gual pe-
ríodo do ano passado. Segundo o 
Ministério da Economia, em oito 
meses foram abertas 2,152 mi-
lhões de empresas, aumento de 
0,5% em relação a igual período 
de 2019. Já o número de empre-
sas fechadas chegou a 682.750, 
com queda 14,5%, nesse mesmo 
período de comparação. Os da-
dos foram apresentados hoje (17) 
no Mapa das Empresas - Boletim 
do 2º quadrimestre de 2020.

De acordo com o secretário 
Especial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital do Minis-
tério da Economia, Gleisson Rubin, 
apesar do crescimento na abertura 
de empresas e recuo no fechamen-
to, os resultados foram afetados 
pela pandemia da covid-19. Isso 
porque no resultado acumulado 
do ano estão os dados referentes 
a abril e maio, os mais impactados 
pela crise gerada pela pandemia. 
“Foram dois meses de resultados 

bastante impactados pela pande-
mia. O volume de abertura esteve 
muito abaixo da média história. Se 
considerássemos o desempenho 
normal em abril e maio, segura-
mente o crescimento seria bem 
maior do que 0,5%”, disse.

Os fechamentos, acrescentou 
o secretário, foram influenciados 

pelas medidas de isolamento 
e restrição ao fluxo de pessoas, 
combinado com a suspensão do 
atendimento presencial em unida-
des das juntas comerciais.

Rubin explicou que a suspen-
são das atividades é diferente 
do fechamento formal. “A nossa 
legislação ainda hoje faz com que 

as dívidas da pessoa jurídica sejam 
sucedidas pelo CPF do titular[-
quando há o fechamento formal 
da empresa]. Isso pode fazer com 
que o empresário retarde o fecha-
mento formal de uma empresa, 
com a possibilidade de voltar a 
funcionar mais a frente ou tenha 
um fechamento formalizado”, disse.

SECID

Governo promove mutirão de cadastramento para 
regularização fundiária em São José de Ribamar

Reis destaca a importância 
da política de regularização 
fundiária para a consolidação 
do direito à moradia. “Esse 
é o nosso desafio. Estamos 
avançando no processo e 
o resultado desse trabalho 
é a garantia de direitos das 
pessoas que mais precisam 
tanto na capital quanto no 
interior do estado”.

De acordo com o coor-
denador do setor de Regu-
larização Fundiária da Secid, 
Yata Anderson, a proposta da 
ação é otimizar os trabalhos 
e garantir a participação de 
todas as famílias da comuni-

A Secretaria das Cidades 
e Desenvolvimento Urba-
no (Secid) segue atuando 
com ações do programa 
de Regularização Fundiária 
em diversas  local idades 
da Grande São Luís. Neste 
sentido, e como forma de 
otimizar os trabalhos de 
cadastramento das famílias 
contempladas com a políti-
ca pública, a Secid realizou, 
no último dia 12, um muti-
rão no Parque das Palmeiras 
e na comunidade Renascer, 
no município de São José 
de Ribamar.

O secretário Raimundo 

Os dados foram apresentados hoje no Mapa das Empresas.

dade no programa. Ele falou 
ainda que regularizar áreas 
ou terras é dar direito a quem 
tem direito e que o papel do 
Estado é intermediar para 
poder garantir esse direito.

“Foi uma ação positiva, 
pois cadastramos aproxima-
damente mil famílias envol-
vendo as duas localidades. É 
de nossa responsabilidade 
contemplar e assegurar um 
número maior de famílias”, 
ressalta Yata Anderson.

Para esse o mutirão, que 
foi realizado das 8h às 17h, 
a Secid disponibilizou uma 
equipe de 20 técnicos, entre 

assistentes sociais, arquitetos 
e engenheiros.

PAC Rio Anil
Como parte das ações do 

projeto PAC Rio Anil, a Secid 
intensificou os trabalhos de 
cadastramento nos bairros 
da Liberdade e Fé em Deus, 
além dos bairros da Alema-
nha e Vila Palmeira que estão 
em fase de finalização. “O 
objetivo do programa é pro-
mover a titulação, a inclusão 
social e alcançar mais famí-
lias com a política pública”, 
relatou o secretário adjunto 
de Habitação da Secid, José 
Antonio Viana.



PolíticaPolítica

No Twitter, Carlos Lula debochaNo Twitter, Carlos Lula debocha
e diz que fiscalização para regrase diz que fiscalização para regras
que ele descumpriu é doque ele descumpriu é do
Judiciário e MPJudiciário e MP
Presidente do Conass, secretário de Saúde do Maranhão se aglomerou,Presidente do Conass, secretário de Saúde do Maranhão se aglomerou,
abraçou e dançou com candidatos, sem máscara, durante a convenção doabraçou e dançou com candidatos, sem máscara, durante a convenção do
PT em CoroatáPT em Coroatá

Na oportunidade que teve de se retratarNa oportunidade que teve de se retratar
publicamente diante dos maranhenses e do paíspublicamente diante dos maranhenses e do país
pela violação às regras sanitárias e de segurança contra o novopela violação às regras sanitárias e de segurança contra o novo
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coronavírus e pelo desrespeito e falta de empatia com os familiarescoronavírus e pelo desrespeito e falta de empatia com os familiares
dos mortos pela Covid-19, o secretário estadual da Saúde e presidente do Conassdos mortos pela Covid-19, o secretário estadual da Saúde e presidente do Conass
(Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde), Carlos Lula, preferiu(Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde), Carlos Lula, preferiu
fugir da própria responsabilidade sobre o enfrentamento à pandemia e debocharfugir da própria responsabilidade sobre o enfrentamento à pandemia e debochar
da imprensa.da imprensa.

Em publicação no Twitter nessa quarta-feira 16, Lula disse que a competênciaEm publicação no Twitter nessa quarta-feira 16, Lula disse que a competência
para fiscalizar os atos de campanha eleitoral que promovam o descumprimentopara fiscalizar os atos de campanha eleitoral que promovam o descumprimento
de normas de proteção contra a Covid-19 —de normas de proteção contra a Covid-19 —como as feitas por ele própriocomo as feitas por ele próprio— é do— é do
Poder Judiciário e do Ministério Público, e não do Executivo.Poder Judiciário e do Ministério Público, e não do Executivo.

“Ou seja, a #VigilânciaSanitária pode fiscalizar atos de campanha? Sim, nos casos“Ou seja, a #VigilânciaSanitária pode fiscalizar atos de campanha? Sim, nos casos
em que for requisitada pelo #MinistérioPúblicoEleitoral e pela #JustiçaEleitoral”,em que for requisitada pelo #MinistérioPúblicoEleitoral e pela #JustiçaEleitoral”,
escreveu, enunciando que estava respondendo questionamentos sobre a atuaçãoescreveu, enunciando que estava respondendo questionamentos sobre a atuação
da SES (Secretaria de Estado da Saúde) na campanha eleitoral de 2020.da SES (Secretaria de Estado da Saúde) na campanha eleitoral de 2020.

“Atuaremos na #campanha? Sim. Inclusive atendendo recomendação do #TRE e“Atuaremos na #campanha? Sim. Inclusive atendendo recomendação do #TRE e
da Procuradoria Regional Eleitoral, publicaremos normativo sobre atos deda Procuradoria Regional Eleitoral, publicaremos normativo sobre atos de
campanha”, continuou.campanha”, continuou.

No sábado 12, mostrou o ATUAL7, Carlos Lula participou da convençãoNo sábado 12, mostrou o ATUAL7, Carlos Lula participou da convenção
partidária do PT em Coroatá, que oficializou a candidatura de reeleição dopartidária do PT em Coroatá, que oficializou a candidatura de reeleição do
prefeito Luis Amover Filho. No evento, que aglomerou milhares de pessoas, oprefeito Luis Amover Filho. No evento, que aglomerou milhares de pessoas, o
titular da SES se aglomerou, abraçou diversos participantes e ainda dançou etitular da SES se aglomerou, abraçou diversos participantes e ainda dançou e
discursou sem máscara. Na mesma data, poucas horas antes, ele havia usado odiscursou sem máscara. Na mesma data, poucas horas antes, ele havia usado o
Twitter para reclamar da população por ignorar o uso de máscara como proteçãoTwitter para reclamar da população por ignorar o uso de máscara como proteção
contra o novo coronavírus.contra o novo coronavírus.

https://atual7.com/cotidiano/2020/09/presidente-do-conass-carlos-lula-aglomera-sem-mascara-em-convencao-de-aliado-do-pt/


A aglomeração e o descumprimento ao uso obrigatório de máscara por LulaA aglomeração e o descumprimento ao uso obrigatório de máscara por Lula
violaram a Portaria nº 55, da Casa Civil, editada em agosto, que permite aviolaram a Portaria nº 55, da Casa Civil, editada em agosto, que permite a
realização apenas de eventos no estado por causa da pandemia, com no máximorealização apenas de eventos no estado por causa da pandemia, com no máximo
100 pessoas e seguindo regras de distanciamento seguro. Também houve violação100 pessoas e seguindo regras de distanciamento seguro. Também houve violação
aos decretos estaduais nº 35.831, de maio, e nº 36.045, de agosto, editados peloaos decretos estaduais nº 35.831, de maio, e nº 36.045, de agosto, editados pelo
governador Flávio Dino (PCdoB), que tratam de medidas sanitárias destinadas àgovernador Flávio Dino (PCdoB), que tratam de medidas sanitárias destinadas à
contenção do novo coronavírus.contenção do novo coronavírus.

Irritado com a divulgação da desobediência às normas, Carlos Lula debochou daIrritado com a divulgação da desobediência às normas, Carlos Lula debochou da
cobertura que vem sendo feita pela imprensa sobre o caso. Sem citar nomes,cobertura que vem sendo feita pela imprensa sobre o caso. Sem citar nomes,
insinuou perseguição de veículos de comunicação por causa das eleições, e disse,insinuou perseguição de veículos de comunicação por causa das eleições, e disse,
sem informar se fazia referência à participar de eventuais novas aglomerações ousem informar se fazia referência à participar de eventuais novas aglomerações ou
à deixar os cargos na SES e no Conass, que não pretende se desligar.à deixar os cargos na SES e no Conass, que não pretende se desligar.

“Quanto à espuma recente de certa #emissora e seus #aliados, infelizmente,“Quanto à espuma recente de certa #emissora e seus #aliados, infelizmente,
apenas a prova que a campanha realmente começou. Se #enganam achando queapenas a prova que a campanha realmente começou. Se #enganam achando que
vão me afastar”, publicou.vão me afastar”, publicou.





O deboche equivocado de Carlos
Lula
por Jorge Aragão

17 set 2020

Depois da terrível lambança que fez em Coroatá e ficar acuado, o secretário de

Saúde do Maranhão, Carlos Lula, resolveu novamente justificar, o injustificável,

ao invés de ter uma atitude bem mais digna.

Carlos Lula poderia ter a grandeza de se desculpar pelo erro grotesco e

absurdo, mas a empáfia, que é maior que o rabo do pavão, parece não permitir.

Poderia pedir a exoneração do cargo, afinal está sem condições morais para

continuar sendo secretário de Saúde, mas o apego ao poder também não

permitiu. Diante da impossibilidade de agir corretamente, Carlos Lula preferiu o

deboche e um deboche equivocado.

Depois de ser flagrado dançando sem máscara em cima do palco durante uma

convenção partidária, onde não se respeitou o distanciamento social, com

aglomeração absurda e ainda sem respeitar o limite de 100 pessoas para

eventos, estabelecido pelo próprio Governo do Maranhão, Carlos Lula tentou

tolamente politizar o caso.

Inicialmente afirmou que quando solicitado pelo Ministério Público Eleitoral e/ou

Justiça Eleitoral, irá agir. Depois, com uma “cara de pau” incrível, que confesso

que desconhecia, disse que as críticas feitas é a demonstração que a

campanha realmente começou e que ninguém vai afastá-lo da campanha

eleitoral.

https://www.blogdojorgearagao.com.br/2020/09/17/o-deboche-equivocado-de-carlos-lula/
https://www.blogdojorgearagao.com.br/2020/09/17/o-deboche-equivocado-de-carlos-lula/


Primeiramente é preciso reiterar que Carlos Lula não tem mais moral alguma

para cobrar distanciamento social, utilização de máscara, limite de pessoas em

eventos e que evitem aglomerações. Ou seja, sem condições de seguir no

combate a Covid-19.

Carlos Lula não precisava de nenhuma solicitação fazer o seu papel e usar

máscara, muito menos para se retirar de um evento que desrespeitava o que a

sua gestão defende ou defendia, já nem sei mais. Ele precisava ter tido a

dignidade e a coragem de agir como um homem público de verdade e

comprometido com a saúde da população, mas preferiu agir como um mero

cabo eleitoral.

Depois é preciso dizer que a crítica jamais foi feita individualmente a quem fez

a convenção, todos os candidatos que desrespeitaram foram criticados,

indistintamente. No entanto, nada foi mais grave que a atitude do secretário de

Saúde, Carlos Lula, que desrespeitou e debochou das famílias que já perderam

mais de 3.600 pessoas vítimas fatais da Covid-19. o assunto até foi parar na

TV Globo, no Bom Dia Brasil (veja aqui).

Por último, é preciso entender que Carlos Lula como cabo eleitoral e nada, é a

mesma coisa, ou seja, não assusta absolutamente ninguém. A crítica não foi

pela sua participação, mas sim no evento que participou, desrespeitando todas

as regras, até então, defendidas arduamente pelo próprio secretário.

https://i2.wp.com/www.blogdojorgearagao.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Captura-de-Tela-2020-09-16-a%CC%80s-22.25.16.png?ssl=1
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A maior prova disso, é que o secretário de Segurança do Maranhão, Jefferson

Portela, participou da convenção partidária do candidato a Prefeitura de São

Luís pelo Solidariedade, Carlos Madeira. Portela não será criticado, pois estava

de máscara e em um evento que respeitava o que está sendo determinado

pelo Governo do Maranhão.

É claro que não precisarei desenhar para Carlos Lula entender, até porque já

entendeu perfeitamente, apenas preferiu seguir agindo equivocadamente, ao

invés de assumir o erro.



Município de Tufilândia tem 45 dias para reformar escola

 A pedido do Ministério Público do Maranhão, a Justiça deferiu, em junho, medida liminar,
determinando que o município de Tufilândia conclua a reforma, no prazo de 45 dias, da
Escola Nova Tufilândia. O objetivo é viabilizar a adequada prestação do serviço de
educação pública, com obediência às normas de qualidade, saúde e segurança.

Durante o período de reforma, a prefeitura deve realocar provisoriamente, se necessário,
os estudantes da Escola Nova Tufilândia para um prédio com estrutura básica adequada,
com cadeiras escolares, banheiros, ventilação, acesso à água mineral e merenda
escolar.

Apesar de ter sido assinada em junho, a comunicação da decisão só foi encaminhada
nesta semana às instituições envolvidas. Sendo assim, o prazo para a conclusão da obra
passa a ser contado a partir desse período.

Em caso de desobediência, foi estipulado o pagamento de multa no valor de R$ 5 mil por
dia de atraso até o limite de R$ 50 mil.

Formulou a Ação Civil Pública o promotor de Justiça Cláudio Borges dos Santos, da
Comarca de Pindaré-Mirim da qual Tufilândia é termo judiciário. Assinou a decisão o juiz

http://www.blogdomarcial.com/2020/09/municipio-de-tufilandia-tem-45-dias.html
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Thadeu de Melo Alves.

Com a obra, a prefeitura deve sanar as irregularidades apontadas no laudo ministerial de
vistoria, podendo o prazo ser estendido em razão da pandemia da Covid-19. No entanto,
em nenhuma hipótese, poderá se alongar além do marco de retorno do presente ano.

Vistoria

Em 22 de fevereiro de 2019, a Ouvidoria do Ministério Público do Maranhão recebeu
reclamação quanto à situação escolar do município de Tufilândia. Conforme exposto, as
escolas dos povoados estavam sem local adequado para as aulas. Por sua vez, a Escola
Nova Tufilândia encontrava-se em obras para reforma, com início em 17 de setembro de
2018 e término previsto para 17 de janeiro de 2019. Contudo, à época, ainda não tinha
sido concluída.

O MP-MA, com o objetivo de apurar as irregularidades na reforma da Escola Municipal
Nova Tufilândia, oficiou o prefeito, a ´procuradora do município e o secretário de
Educação, requisitando informações e cópia do procedimento licitatório relativo à reforma
em questão.

Em resposta, a Procuradoria Geral de Tufilândia informou que as aulas do ano letivo já se
tinham iniciado e se encerrariam em 17 de dezembro de 2019. Sobre a Escola Nova
Tufilândia, o município afirmou que as obras estavam em andamento e prestes a serem
concluídas. No entanto, a Promotoria de Justiça efetuou, em 27 de maio de 2019, uma
vistoria na Escola Nova Tufilândia, quando constatou que a reforma da unidade tinha
sofrido várias paralisações e se arrastava em ritmo lento há mais de seis meses.
Verificou também que os alunos estavam, desde o início do ano letivo, estudando de
forma improvisada no prédio onde funcionava o Centro de Referência de Assistência
Social (Cras) de Tufilândia.

Na ação, o promotor de Justiça Cláudio Borges ressaltou que a Constituição Federal e as
leis apregoam a doutrina da proteção integral, contudo, o município de Tufilândia, com
sua conduta omissiva e neutra, viola o direito social à educação, o que caracteriza lesão
a interesses difusos. “O descaso da administração municipal com os estudantes da
Escola Nova Tufilândia resta evidenciado, não somente por declarações de testemunhas,
como também em razão de vistoria na escola, inclusive com registro de imagens”,
completou.

(Informações do MP-MA)



Justiça determina prazo de 45 dias para prefeito de
Tufilândia reformar escola
Publicado em 17 de setembro de 2020 às 18:25 | Comentar

Vildimar Alves Ricardo (Vilde), prefeito de Tufilândia

A pedido do Ministério Público do Maranhão, a Justiça deferiu, medida liminar, determinando que o
Município de Tufilândia, comandado pelo prefeito Vildimar Alves Ricardo (Vilde), conclua a reforma,
no prazo de 45 dias, da Escola Nova Tufilândia. O objetivo é viabilizar a adequada prestação do serviço
de educação pública, com obediência às normas de qualidade, saúde e segurança.

Durante o período de reforma, a Prefeitura deve realocar provisoriamente, se necessário, os
estudantes da Escola Nova Tufilândia para um prédio com estrutura básica adequada, com cadeiras
escolares, banheiros, ventilação, acesso à água mineral e merenda escolar.

Apesar de ter sido assinada em junho, a comunicação da decisão só foi encaminhada nesta semana às
instituições envolvidas. Sendo assim, o prazo para a conclusão da obra passa a ser contado a partir
deste período.

Em caso de desobediência, foi estipulado o pagamento de multa no valor de R$ 5 mil por dia de atraso
até o limite de R$ 50 mil.

Formulou a Ação Civil Pública o promotor de justiça Cláudio Borges dos Santos, da Comarca de
Pindaré-Mirim da qual Tufilândia é termo judiciário. Assinou a decisão o juiz Thadeu de Melo Alves.

https://blogdominard.com.br/2020/09/justica-determina-prazo-de-45-dias-para-prefeito-de-tufilandia-reformar-escola/
https://blogdominard.com.br/2020/09/justica-determina-prazo-de-45-dias-para-prefeito-de-tufilandia-reformar-escola/#respond


Com a obra, a Prefeitura deve sanar as irregularidades apontadas no laudo ministerial de vistoria,
podendo o prazo ser estendido em razão da pandemia da Covid-19. No entanto, em nenhuma hipótese
poderá se alongar além do marco de retorno do presente ano.



Ministério Público: Município de Magalhães de
Almeida tem até amanhã para publicar dados
sobre gastos para combate à Covid-19
 setembro 17, 2020

O Município de Magalhães de Almeida tem até esta sexta-feira (18) 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 no último dia 3, pelo Ministério Público do
Maranhão (MPMA), 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.

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 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.

https://gildeanfarias.com.br/ministerio-publico-municipio-de-magalhaes-de-almeida-tem-ate-amanha-para-publicar-dados-sobre-gastos-para-combate-a-covid-19/


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.



Polícia Civil deflagra operação contra o tráfico de drogas no Piauí e Maranhão
Conforme levantamentos, uma das pessoas presas na operação é apontada como líder de uma facção criminosa que atua na cidade
de Timon

Por Laís Vitória
17/09/2020 16h01

FOTO: POLÍCIA CIVIL DO PIAUÍ

Objetos apreendidos

As Polícias Civis do Maranhão e Piauí deflagraram operação, nesta quarta-feira (16/09), para cumprir mandados de prisões
preventivas e de buscas domiciliares expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Timon – MA, contra pessoas envolvidas
no Tráfico e Associação para o Tráfico de Drogas.

Os mandados foram cumpridos nas cidades de Teresina-PI e Timon-MA. A Operação por meio das equipes Denarc e 18ª
Delegacia Regional de Timon – MA, da Polícia Civil do Estado do Piauí, por meio da Depre, e ainda com apoio do Grupo
de Atuação Especial de Combate as Organizações Criminosa (GAECO) do MPMA, na fase de levantamento de dados e
informações.

Conforme levantamentos, uma das pessoas presas na operação é apontada como líder de uma facção criminosa que atua na
cidade de Timon, no esquema de venda de drogas e é envolvida em práticas de Homicídios naquela região.



O principal alvo foi localizado em um condomínio residencial de apartamentos situado na zona sudeste de Teresina e
estava junto com sua esposa, que também tinha Mandado de Prisão Preventiva em aberto.

No apartamento foram apreendidos um revólver calibre .38 municiado, a quantia de R$31mil reais em espécie e uma
pequena quantidade de maconha, além de um veículo de luxo, cartões bancários, joias e celulares.

O casal tinha outra residência situada em Timon/MA, que também foi alvo de buscas, sendo apreendidas ali mais duas
motocicletas, televisores e relógios de elevado valor comercial.

A Polícia Civil investiga os suspeitos além do tráfico de drogas e associação para o tráfico, o enriquecimento ilícito das
pessoas envolvidas no esquema.

Fonte: Polícia Civil do Piauí



Afastamento da presidência e operação da Seccor que
apura desvio de R$ 300 mil na Câmara, afunda Beto das
Vila em Ribamar 

 Comente

Afastamento da presidência e operação da Seccor acontece
exatamente um dia após a convenção que homologou Beto à
prefeitura…

Presidente da Câmara de São José de Ribamar é afastado do cargo pela Justiça; Polícia investiga prática de fraudes
licitatórias e peculato, crimes que podem ultrapassar desvio de valores na ordem de mais de R$ 300 mil..

Entrou água na pré-candidatura do presidente da Câmara de São José de Ribamar, Beto
das Vilas (Republicanos), rumo à prefeitura. Até então candidato competitivo ao Executivo,
o parlamentar foi surpreendido por uma decisão do juiz Francisco Ferreira de Lima, da
Central de Inquéritos, que o afasta do comando do Parlamento Municipal, nesta quinta-
feira (17).

Ainda nesta manhã, a Superintendência Estadual de Combate à Corrupção (Seccor)
cumpriu três mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo da Central de
Inquéritos de São Luís, contra servidores da Câmara Municipal de São José de Ribamar.

Um dos mandados tinha como alvo endereço do presidente da Casa, vereador Beto das
Vila e outro um imóvel do diretor administrativo.

De acordo com a Polícia Civil, esta é a segunda fase de uma operação que investiga a
prática de fraudes licitatórias e peculato, crimes que podem ultrapassar desvio de valores
na ordem de mais de R$ 300 mil.

De acordo com a investigação, os valores são decorrentes, principalmente, da contratação
irregular de supostos serviços odontológicos e de assessoria em licitações. A primeira
fase desta operação foi realizada no dia 2 de junho deste ano, quando a Seccor realizou
uma busca e apreensão na sede da Câmara Municipal de São José de Ribamar.

Na decisão do juiz Francisco Ferreira, houve também outras determinações proibindo
Beto das Vilas de acesso/frequência da dependências da Câmara Municipal de São José
de Ribamar e suspensão do exercício de suas funções públicas por tempo indeterminado,
sob pena de imediata decretação de prisão, no caso do descumprimento destas medidas.

https://www.domingoscosta.com.br/afastamento-da-presidencia-e-operacao-da-seccor-que-apura-desvio-de-r-300-mil-na-camara-afunda-beto-das-vila-em-ribamar/
https://www.domingoscosta.com.br/afastamento-da-presidencia-e-operacao-da-seccor-que-apura-desvio-de-r-300-mil-na-camara-afunda-beto-das-vila-em-ribamar//#respond
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https://www.domingoscosta.com.br/#whatsapp


Presidente da Câmara Municipal de São José de Ribamar
é afastado do cargo pela justiça 

A Polícia Civil do Maranhão cumpriu, na manhã desta quinta-feira (17), três
Mandados de Busca e Apreensão expedidos pelo juízo da Central de Inquéritos de
São Luís/MA, em desfavor de servidores da Câmara dos Vereadores de São José
de Ribamar, dentre os quais, o seu Presidente e o seu Diretor Administrativo. A
Operação policial foi realizada pela Superintendência Estadual de Combate à
Corrupção (Seccor/PCMA).

https://luiscardoso.com.br/policia/2020/09/presidente-da-camara-municipal-de-sao-jose-de-ribamar-e-afastado-do-cargo-pela-justica/


De acordo com a Polícia Civil, esta é a segunda fase de uma operação que investiga a
prática de Fraudes Licitatórias e Peculato, crimes que podem ultrapassar desvio de
valores na ordem de mais de trezentos mil reais.

De acordo com a investigação, os valores são decorrentes, principalmente, da
contratação irregular de supostos serviços odontológicos e de assessoria em licitações.
A primeira fase desta operação ocorreu em 02.06.2020, quando a Seccor realizou uma
busca e apreensão na sede da Câmara Municipal de São José de Ribamar.



Na decisão do Juiz de Direito que expediu os Mandados cumpridos hoje, houve também
outras determinações aos investigados: a proibição de acesso/frequência da
dependências da Câmara Municipal de São José de Ribamar/MA e suspensão do
exercício de suas funções públicas por tempo indeterminado, sob pena de imediata
decretação de prisão, no caso do descumprimento destas medidas.



As investigações do caso continua na Seccor até que seja finalizado o Inquérito Policial.
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	O deboche equivocado de Carlos Lula
	por Jorge Aragão
	17 set 2020
	Depois da terrível lambança que fez em Coroatá e ficar acuado, o secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, resolveu novamente justificar, o injustificável, ao invés de ter uma atitude bem mais digna.
	Carlos Lula poderia ter a grandeza de se desculpar pelo erro grotesco e absurdo, mas a empáfia, que é maior que o rabo do pavão, parece não permitir. Poderia pedir a exoneração do cargo, afinal está sem condições morais para continuar sendo secretário de Saúde, mas o apego ao poder também não permitiu. Diante da impossibilidade de agir corretamente, Carlos Lula preferiu o deboche e um deboche equivocado.
	Depois de ser flagrado dançando sem máscara em cima do palco durante uma convenção partidária, onde não se respeitou o distanciamento social, com aglomeração absurda e ainda sem respeitar o limite de 100 pessoas para eventos, estabelecido pelo próprio Governo do Maranhão, Carlos Lula tentou tolamente politizar o caso.
	Inicialmente afirmou que quando solicitado pelo Ministério Público Eleitoral e/ou Justiça Eleitoral, irá agir. Depois, com uma “cara de pau” incrível, que confesso que desconhecia, disse que as críticas feitas é a demonstração que a campanha realmente começou e que ninguém vai afastá-lo da campanha eleitoral.
	
	Primeiramente é preciso reiterar que Carlos Lula não tem mais moral alguma para cobrar distanciamento social, utilização de máscara, limite de pessoas em eventos e que evitem aglomerações. Ou seja, sem condições de seguir no combate a Covid-19.
	Carlos Lula não precisava de nenhuma solicitação fazer o seu papel e usar máscara, muito menos para se retirar de um evento que desrespeitava o que a sua gestão defende ou defendia, já nem sei mais. Ele precisava ter tido a dignidade e a coragem de agir como um homem público de verdade e comprometido com a saúde da população, mas preferiu agir como um mero cabo eleitoral.
	Depois é preciso dizer que a crítica jamais foi feita individualmente a quem fez a convenção, todos os candidatos que desrespeitaram foram criticados, indistintamente. No entanto, nada foi mais grave que a atitude do secretário de Saúde, Carlos Lula, que desrespeitou e debochou das famílias que já perderam mais de 3.600 pessoas vítimas fatais da Covid-19. o assunto até foi parar na TV Globo, no Bom Dia Brasil (veja aqui).
	Por último, é preciso entender que Carlos Lula como cabo eleitoral e nada, é a mesma coisa, ou seja, não assusta absolutamente ninguém. A crítica não foi pela sua participação, mas sim no evento que participou, desrespeitando todas as regras, até então, defendidas arduamente pelo próprio secretário.
	A maior prova disso, é que o secretário de Segurança do Maranhão, Jefferson Portela, participou da convenção partidária do candidato a Prefeitura de São Luís pelo Solidariedade, Carlos Madeira. Portela não será criticado, pois estava de máscara e em um evento que respeitava o que está sendo determinado pelo Governo do Maranhão.
	É claro que não precisarei desenhar para Carlos Lula entender, até porque já entendeu perfeitamente, apenas preferiu seguir agindo equivocadamente, ao invés de assumir o erro.

