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NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

 

 

A PREFEITURA DE SUCUPIRA DO RIACHÃO – MA, vem, por meio desta 

nota de esclarecimento, referente a matéria intitulada “A 

SEQUÊNCIA DE MAUS EXEMPLOS POR PARTE DE QUEM OCUPA A PREFEITURA 

DE SUCUPIRA DO RIACHÃO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS” 

veiculada no sítio do facebook, pelo site de notícias “AGORA 

SJP” informar que: 

 

1) São falsas e tendenciosas as informações repassadas na citada 

matéria, que desvirtua fatos, locais, pessoas, dados 

financeiros, sem apresentar a fonte das informações 

apresentadas; 

 

2) O Município de Sucupira do Riachão-MA, desde o primeiro 

momento do reconhecimento da emergência em saúde provocado pela 

pandemia da Covid-19, tem adotado todas as medidas 

administrativas, técnicas e jurídicas cabíveis para o resguardo 

da população de Sucupira do Riachão-MA, com a edição de Decretos 

Municipais (que seguem as normas federais e estaduais), 

campanhas de conscientização e fiscalização, bem como aquisição 

de insumos e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para 

manter o sistema municipal de saúde pronto para a prevenção e 

combate a pandemia da Covid-19; 

 

3) Até o presente momento, a população sucupirense tem 

respondido de forma positiva as recomendações municipais, com 

o respeito ao isolamento social. Acatou e colocou em prática o 

uso obrigatório de máscaras, fatos estes que permitem que os 

números da Covid-19, em nosso Município, sejam um dos menores 

de nossa região e de nosso Estado; 
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4) O Município de Sucupira do Riachão-MA permanece prestando as 

devidas de informação da aplicação de recursos públicos aos 

órgãos de controle (Ministério Público Estadual, Ministério 

Público Federal, Controladoria-Geral da União, Tribunal de 

Contas do Estado do Maranhão) bem como disponibilizando as 

informações em seu portal da transparência; 

 

4) Com a expansão, a nível de Brasil, das investigações sobre 

as crescentes redes de FAKE NEWS, financiadas por pessoas que 

tenham interesse econômico/político na proliferação de notícias 

falsas, ou na divulgação de informações de forma desvirtuada do 

contexto real, adotaremos as medidas cabíveis para que os órgãos 

responsáveis identifiquem e punam quaisquer sites, perfis 

individuais que tragam informações inverídicas sobre o ente 

municipal. 

 

Sucupira do Riachão – MA, 29 de maio de 2020. 
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