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Cinco municípios
concentram 25%
das verbas federais
recebidas pelo MA

Tire as principais
dúvidas sobre a
contaminação por
conta do vírus
Em meio à pandemia do novo
coronavírus, muitas dúvidas acabaram
surgindo sobre quais as práticas
corretas de combate à disseminação e
também sobre o próprio vírus e para
isso selecionamos algumas. PÁGINA 2

São Luís, Imperatriz, São José de Ribamar,
Timon e Açailândia devem receber 25% dos
R$ 506 milhões destinados aos municípios
maranhenses. Governo Federal confirmou
disponibilização do dinheiro na última semana
para ajudar ao combate do vírus. PÁGINA 3

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS

Seletivo para a saúde com
salários de até R$ 9 mil
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) realiza processo seletivo com oportunidades para atuação em Hospitais
Universitários Federais. Os contratados receberão salários que variam de R$ 2.254,85 a R$ 8.984,81 mensais. Em contrapartida, deverão
atuar em cargas horárias de 24 a 40 horas semanais. Inscrições estão abertas até o dia 4 de junho. PÁGINA 7

Por que o lançamento da SpaceX é um momento histórico para os EUA
PÁGINA 6

Saque-aniversário pode ajudar empréstimos

Como os shows estão voltando em todo mundo

Em vigor desde abril para parte dos trabalhadores que aderiram à
modalidade, o saque-aniversário do FGTS poderá ser usado como pagamento
ou garantia de empréstimos com instituições financeiras. A medida valerá
para linhas de crédito contratadas a partir de 26 de junho. PÁGINA 8

Após o início da flexibilização do isolamento social, é hora de elaborar
melhores logísticas e planejamentos para que os shows ao vivo possam voltar
a acontecer com segurança. Lá fora, nos Estados Unidos e em alguns países da
Europa, os drive-ins estão despontando como tendência. PÁGINA 10

TEMPO E TEMPERATURA

APARTE
oficial?
APARTE Cafetinagem
Transparentes
Pouco para os diversos palavrões, os constrangimentos aos presentes, a tentativa de intervenção na Polícia Federal ou o destempero do ministro da Educação contra o STF perto da irresponsável proposta de incentivo ao turismo
sexual do ministro da Economia, Antônio Guedes.
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COMBATE AO CORONAVÍRUS

MP inicia discussão
sobre volta presencial

Cafetinagem oficial?

Membros da Administração Superior e representantes de diversos setores
administrativos do MP iniciaram as discussões sobre o retorno gradual às atividades

N

a abertura dos trabalhos, o
procurador-geral de justiça,
Luiz Gonzaga Martins Coelho, falou sobre a gravidade
da situação causada pela pandemia
do novo coronavírus (Covid-19), em
especial no Maranhão, e sobre as medidas de prevenção adotadas pelo
MPMA.
O chefe da instituição relatou que o
Conselho Nacional dos ProcuradoresGerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) está debatendo a criação de um plano de biossegurança para a retomada gradual das
atividades no âmbito do Ministério
Público brasileiro. No Maranhão, este
plano já está em construção, sendo
elaborado pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e pela Diretoria Geral da Procuradoria Geral de
Justiça. De acordo com Luiz Gonzaga
Coelho, essas diretrizes serão discutidas para a elaboração de um novo ato,
que trate da organização interna de
trabalho a partir de 1° de julho.

DIRETRIZES

Entre as diretrizes em discussão está a manutenção do teletrabalho como forma prioritária até janeiro de
2021, mas com retorno gradual às atividades presenciais a partir de 1° de
julho deste ano. Pelo menos nos dois
primeiros meses, membros e servidores trabalhariam presencialmente em
sistema de rodízio semanal, restringindo a presença a, no máximo, 30%
das pessoas em cada setor. Dessa forma, busca-se garantir um distanciamento mínimo de 2 metros entre os
presentes. Servidores elencados nos

grupos de risco continuariam trabalhando de forma remota.
Outra medida seria a redução do
expediente presencial, com funcionamento das 8h às 13h. Estagiários e voluntários continuariam trabalhando
de forma preferencialmente remota.
Serviços de manutenção nas sedes do
Ministério Público seriam concentrados fora do horário de trabalho presencial.

O atendimento ao
público externo deverá
acontecer mediante
agendamento prévio, a
não ser em casos que
envolvam risco à saúde,
à vida e em questões de
urgência nos quais o
atendimento não seja
possível de forma
virtual.
Além disso, outras medidas deverão ser adotadas como o fornecimento de máscaras e álcool em gel, restrição de pessoas no uso dos elevadores
e em outras áreas comuns, garantindo

o distanciamento mínimo recomendado.
Para Luiz Gonzaga Coelho, o Ministério Público do Maranhão tem tido
sucesso na utilização das novas tecnologias para resolver as demandas
da sociedade.
“O isolamento social não pode ser
um isolamento institucional e estamos mostrando isso, com muito trabalho que se reﬂete nos nossos indicadores de produtividade”, aﬁrmou.
Participaram da reunião o subprocurador-geral de justiça para Assuntos Jurídicos, Francisco das Chagas
Barros de Sousa; a subprocuradorageral de justiça para Assuntos Administrativos, Mariléa Campos dos Santos Costa; o corregedor-geral do MPMA, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau; o
diretor-geral da Procuradoria Geral de
Justiça, Emmanuel Guterres Soares; a
ouvidora da instituição, Maria Luiza
Ribeiro Martins.
Também participaram o diretor da
Seplag, Raimundo Nonato Leite Filho;
o diretor da Secretaria para Assuntos
Institucionais, Marco Antonio Santos
Amorim; a chefe de gabinete da PGJ,
Fabíola Fernandes Faheína Ferreira; o
chefe da Assessoria Especial, Justino
da Silva Guimarães, e o promotor de
justiça Reginaldo Junior de Carvalho,
também integrante da Assessoria;
além de representantes dos setores de
Serviços Gerais, Coordenadoria de
Administração, Segurança Institucional, Saúde Funcional, Gestão de Pessoas, Secretaria Administrativo-Financeira e Assessoria Jurídica da Administração.

Busto de Celso Magalhães vai para Deodoro

– Pouco para os diversos palavrões, os constrangimentos aos presentes, a tentativa de intervenção na Polícia Federal ou o destempero do ministro da Educação
contra o STF perto da irresponsável proposta de incentivo ao turismo sexual do ministro da Economia, Antônio
Guedes, como forma de desenvolver o Brasil na famigerada reunião denunciada pelo ex-ministro Moro no
bombástico depoimento do processo comandado pelo
decano Celso de Melo.
Estarrecedor ouvir a concordância da instável ministra Damares, imagina ser a gestora dos Direitos Humanos. Guedes sempre foi um aristocrata interessado em
defender as grandes fortunas, circular em torno dos poderosos, os chamados burgueses pela militância de esquerda. Pouco interessa esse papo furado de defesa da
família brasileira, de proteção da criança e do adolescente, não sendo as pessoas que ele gosta pouco vale
quem sofrer o abuso.
Caso, o “homem” da economia, acredite na cafetinagem salutar com milhares de casos diários de violência
contra os nossos menores que inicie a saga sexual com
seus parentes e amigos. Nem existe mais a preocupação
sobre a opinião pública do presidente Jair Bolsonaro
que, como sempre, ﬁcou mudo com a fala do predileto
auxiliar. Por ﬁm, talvez os mais canalhas devem ter, ao
menos, compaixão pelo próximo.

SIM
BUSTO DO PROMOTOR PÚBLICO, CELSO MAGALHÃES (1849-1879), PATRONO DO MPMA, SERÁ COLOCADO NA PRAÇA DO PANTEON
O Ministério Público do Maranhão
assinou, nesta sexta-feira, 29, Termo
de Cooperação Técnica com a Prefeitura de São Luís, para a ﬁxação do
busto do promotor público Celso Magalhães (1849-1879), patrono do MPMA, na Praça do Panteon, na área da
Deodoro, no Centro de São Luís.
Assinaram o acordo o procuradorgeral de justiça, Luiz Gonzaga Martins
Coelho, e o prefeito de São Luís Edivaldo Holanda Júnior.
A iniciativa é resultado de proposta
apresentada pela comissão gestora do
Programa Memória Institucional do
MPMA. A ideia é colocar o busto de
Celso da Cunha Magalhães, junto ao
conjunto de esculturas já existentes
naquele logradouro. Além de o promotor público ser o patrono da instituição, foi um importante literato do
século XIX.
Pelo termo, cabe ao Ministério Público a elaboração do projeto e a confecção do busto, em bronze, como réplica do que se exibe desde de 2004 no

Memorial do MPMA, com pedestal no
padrão dos que já existem na Praça
Deodoro.
Já a Prefeitura deverá disponibilizar
espaço adequado no referido local e
realizar a montagem do busto conforme o projeto desenvolvido pela instituição ministerial. Não haverá repasse de recursos ﬁnanceiros entre os
participantes.

“Este é um importante passo para
difundir a memória do Ministério Público do Maranhão, disponibilizando
ao público, de forma destacada, na
mais movimentada área do Centro de
São Luís, a imagem daquele que foi o
pioneiro dos ideais de ética e defesa
dos direitos da nossa instituição”, ressaltou o procurador-geral de justiça,
Luiz Gonzaga Martins Coelho.
REUNIÃO
Na manhã desta sexta-feira, foi realizada uma reunião, por videoconferência, para ratiﬁcar os termos do
acordo. Participaram do encontro os
membros integrantes do Programa
Memória do MPMA, promotores de
justiça Washington Cantanhede, Ana
Luiza Ferro e Cláudio Frazão e o prefeito de São Luís, Edvaldo Holanda Júnior.
Na reunião, foi decido que a ﬁxação
e inauguração do busto ﬁcará para
momento posterior à pandemia.

– Sempre inteligente, sabendo o tempo e etapas da
política. Rubens Jr. deixa esta semana a secretaria das
Cidades para assumir o papel deﬁnitivo de pré-candidato à prefeitura de São Luís como o predileto do PCdoB e,
naturalmente, do governador Flávio Dino (PCdoB).

REZA
– Nunca em toda a história política os atuais gestores
ﬁzeram tantas promessas para que o Congresso Nacional uniﬁque as eleições deste ano com as de 2022. Questão que os outros pré-candidatos estão fazendo a reza
contrária com a mesma intensidade. Coitados dos Santos!

CHATOS
– Bolsonaristas estão injuriados com os ministros do
STF por acabarem com a divertida maldade de denegrir
os adversários com a propagação das Fakes News. Pessoal chato esses de toga!

SUAVE
– Imagina o efeito das palavras do Lula (PT) no ego do
pré-candidato Flávio Dino (PCdoB) quando aﬁrmou
que pode apoiar os governadores do Maranhão e da
Bahia na campanha eleitoral de 2022. Deve ter ﬂutuado!
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CONCENTRAÇÃO

Cinco cidades recebem
25% da verba federal
Sancionada pelo presidente na última quinta-feira, ajuda de R$ 125 bilhões para
estados e municípios com veto a reajuste. Confira quanto os 217 municípios vão receber
SAMARTONY MARTINS
Com informações da Agência Senado

A

lei que estabelece o Programa
Federativo de Enfrentamento
ao coronavírus para estados,
Distrito Federal e municípios
foi sancionada com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. Ao todo serão R$
125 bilhões, sendo que destes R$
596.693.920,07 serão destinados às
prefeituras do Maranhão. Entre as
cinco cidades do estado que receberão o maior montante está a capital
São Luís que vai receber o valor de R$
92.928.715,66; Imperatriz com R$
21.816.258,36; São José de Ribamar
com R$ 14.985.447,38; Timon com R$
14.261.842,73 e Açailândia com R$
9.483.184,65. Somados os cinco representam 25.5% do valor total do recurso federal.
O plano prevê a negociação de empréstimos, a suspensão dos pagamentos de dívidas contratadas com a
União (estimadas em R$ 65 bilhões) e
a entrega de R$ 60 bilhões para os governos locais aplicarem em ações de
enfrentamento à pandemia. Na oportunidade, Bolsonaro vetou o dispositivo que permitia a concessão de reajuste a servidores públicos até 2021.
A Lei Complementar 173, de 2020,
foi publicada na quinta-feira (28) no
Diário Oﬁcial da União. E de acordo
com o documento, auxílio ﬁnanceiro
de R$ 60 bilhões será dividido em quatro parcelas iguais ao longo deste ano.
Estados, Distrito Federal e municípios
deverão aplicar R$ 10 bilhões para
ações de saúde e assistência social.
Deste total, os governadores ﬁcam

PREFEITURA DE IMPERATRIZ VAI RECEBER MAIS DE R$ 21 MILHÕES DE VERBA FEDERAL
com R$ 7 bilhões. Essa fatia deve ser
usada para o pagamento de proﬁssionais que atuam no Sistema Único de
Saúde (SUS) e no Sistema Único de
Assistência Social (Suas). O rateio vai
obedecer dois critérios: a taxa de incidência do coronavírus divulgada pelo
Ministério da Saúde e o tamanho da
população.
Dívidas e empréstimos
A Lei Complementar 173, de 2020,
proíbe que a União execute as dívidas
de estados, Distrito Federal e municípios até o ﬁm do ano. A regra vale para
contratos de reﬁnanciamento de dívidas e parcelamento dos débitos previdenciários. O valor estimado do benefício é de R$ 65 bilhões. Os valores não
pagos pelos governos locais serão atualizados e incorporados ao saldo devedor da dívida em 2022. Durante o
estado de calamidade pública, estados, Distrito Federal e municípios ﬁcam dispensados de cumprir algumas
exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
101, de 2000), como o atingimento de

metas ﬁscais e o limite para a dívida
consolidada. Também ﬁcam afastados empecilhos legais para realização
e recebimento de transferências voluntárias.
Despesas com pessoal
A Lei Complementar 173, de 2020,
também altera pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal para proibir o
aumento de despesas com pessoal.
União, estados, Distrito Federal e municípios ﬁcam proibidos de conceder
vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros
de Poder ou de órgão e servidores e
empregados públicos e militares. A
vedação também vale para o Ministério Público e a Defensoria Pública. Os
entes da Federação ﬁcam impedidos
também de criar cargo, emprego ou
função e de alterar a estrutura de carreiras, se isso implicar aumento de
despesa. O texto também barra a criação de despesa obrigatória de caráter
continuado, a contratação de pessoal
e a realização de concursos públicos.

Continuação da lista de municípios
Lago Verde R$ 1.371.053,70
Lagoa do Mato
R$ 948.782,31
Lagoa Grande do Maranhão R$
960.926,73
Lajeado Novo R$ 636.738,35
Lima Campos R$ 1.003.010,49
Loreto R$ 1.025.275,25
Luís Domingues R$ 586.220,97
Magalhães de Almeida
R$
1.672.049,61
Maracaçumé R$ 1.804.373,12
Marajá do Sena
R$ 657.147,71
Maranhãozinho
R$
1.371.728,39
Mata Roma R$ 1.419.294,01
Matinha
R$ 1.970.937,13
Matões
R$ 2.849.045,70
Matões do Norte R$ 1.412.209,76
Milagres do Maranhão
R$
713.821,64
Mirador
R$ 1.772.325,36
Miranda do Norte R$ 2.393.545,85
Mirinzal
R$ 1.261.838,31
Monção
R$ 2.819.696,70
Montes Altos R$ 772.519,64
Morros
R$ 1.638.905,49
Nina Rodrigues
R$ 1.218.995,52
Nova Colinas R$ 454.066,13
Nova Iorque R$ 394.946,45
Nova Olinda do Maranhão
R$
1.764.988,11
Olho d’Água das Cunhãs
R$
1.644.977,69
Olinda Nova do Maranhão
R$
1.239.826,56
Paço do Lumiar
R$
10.305.631,33
Palmeirândia R$ 1.663.278,65
Paraibano R$ 1.803.614,09
Parnarama R$ 2.943.923,93
Passagem Franca
R$
1.603.990,30
Pastos Bons R$ 1.642.194,60
Paulino Neves R$ 1.352.331,06
Paulo Ramos R$ 1.774.433,77
Pedreiras R$ 3.308.425,01
Pedro do Rosário R$ 2.120.549,56
Penalva
R$ 3.244.413,83
Peri Mirim R$ 1.207.525,79
Peritoró
R$ 1.956.262,63
Pindaré-Mirim
R$ 2.778.118,95
Pinheiro
R$ 7.032.543,18

Pio XII
R$ 1.811.963,38
Pirapemas R$ 1.570.761,83
Poção de Pedras R$ 1.507.341,00
Porto Franco R$ 2.014.370,27
Porto Rico do Maranhão
R$
503.908,83
Presidente Dutra R$ 4.031.607,98
Presidente Juscelino
R$
1.073.937,24
Presidente Médici R$ 591.618,48
Presidente Sarney
R$
1.595.472,34
Presidente Vargas R$ 943.975,15
Primeira Cruz R$ 1.291.608,99
Raposa
R$ 2.594.266,02
Riachão
R$ 1.703.169,67
Ribamar Fiquene R$ 657.063,38
Rosário
R$ 3.604.529,43
Sambaíba R$ 478.270,62
Santa Filomena do Maranhão
R$ 655.545,33
Santa Helena R$ 3.553.084,35
Santa Inês R$ 7.509.633,10
Santa Luzia R$ 6.128.459,06
Santa Luzia do Paruá R$
2.129.826,54
Santa Quitéria do Maranhão R$
2.162.548,99
Santa Rita R$ 3.192.547,07
Santana do Maranhão
R$
1.128.924,45
Santo Amaro do Maranhão
R$
1.336.391,52
Santo Antônio dos Lopes
R$
1.225.236,40
São Benedito do Rio Preto
R$
1.573.966,61
São Bento R$ 3.812.924,20
São Bernardo R$ 2.404.172,22
São Domingos do Azeitão
R$
623.413,23
São Domingos do Maranhão R$
2.899.141,41
São Félix de Balsas R$ 386.681,50
São Francisco do Brejão
R$
994.998,55
São Francisco do Maranhão R$
1.029.745,07
São João Batista R$ 1.742.807,69
São João do Carú R$ 1.333.186,74
São João do Paraíso R$ 942.625,77
São João do Soter R$ 1.563.846,26

São João dos Patos
2.186.753,48

R$

São José de Ribamar R$ 14.985.447,38
São José dos Basílios R$ 644.412,95
São Luís

R$ 92.928.715,66

São Luís Gonzaga do Maranhão
R$ 1.590.243,49
São Mateus do Maranhão
R$
3.502.398,29
São Pedro da Água Branca
R$
1.070.226,45
São Pedro dos Crentes
R$
393.681,41
São Raimundo das Mangabeiras
R$ 1.591.255,53
São Raimundo do Doca Bezerra
R$ 441.668,71
São Roberto R$ 566.654,97
São Vicente Ferrer R$ 1.876.227,57
Satubinha R$ 1.173.453,97
Senador Alexandre Costa
R$
939.589,67
Senador La Rocque
R$
1.205.417,39
Serrano
do
Maranhão
R$
864.699,12
Sítio Novo R$ 1.524.882,93
Sucupira do Norte R$ 896.999,88
Sucupira do Riachão R$ 477.342,92
Tasso Fragoso R$ 718.628,81
Timbiras
R$ 2.456.207,65
Timon R$ 14.261.842,73
Trizidela do Vale R$ 1.855.227,85
Tuﬁlândia R$ 492.523,44
Tuntum
R$ 3.527.952,16
Turiaçu
R$ 3.002.706,27
Turilândia R$ 2.160.609,25
Tutóia R$ 4.964.029,07
Urbano Santos
R$ 2.793.383,80
Vargem Grande
R$ 4.765.838,98
Viana R$ 4.422.674,96
Vila Nova dos Martírios
R$
1.129.430,47
Vitória do Mearim
R$
2.763.191,44
Vitorino Freire
R$ 2.658.530,21
Zé Doca
R$ 4.361.362,54

Confira a parcela
que cabe aos
respectivos
municípios
maranhenses
Açailândia R$ 9.483.184,65
Afonso Cunha
R$ 550.209,41
Água Doce do Maranhão R$ 1.060.190,44
Alcântara R$ 1.863.577,14
Aldeias Altas R$ 2.237.608,21
Altamira do Maranhão
R$ 685.484,68
Alto Alegre do Maranhão R$ 2.281.547,37
Alto Alegre do Pindaré
R$ 2.691.927,35
Alto Parnaíba R$ 943.722,14
Amapá do Maranhão R$ 587.148,66
Amarante do Maranhão R$ 3.494.470,68
Anajatuba R$ 2.260.463,32
Anapurus R$ 1.326.777,19
Apicum-Açu R$ 1.453.871,85
Araguanã R$ 1.300.970,31
Araioses
R$ 3.916.573,39
Arame R$ 2.757.878,26
Arari R$ 2.517.267,07
Axixá R$ 1.022.998,17
Bacabal
R$ 8.851.000,45
Bacabeira R$ 1.438.353,99
Bacuri R$ 1.567.135,37
Bacurituba R$ 475.993,54
Balsas R$ 8.002.409,55
Barão de Grajaú R$ 1.587.207,39
Barra do Corda
R$ 7.439.465,38
Barreirinhas R$ 5.273.374,27
Bela Vista do Maranhão R$ 945.324,53
Belágua
R$ 629.907,12
Benedito Leite
R$ 474.981,51
Bequimão R$ 1.794.674,46
Bernardo do Mearim R$ 509.643,69
Boa Vista do Gurupi R$ 783.230,34
Bom Jardim R$ 3.510.916,24
Bom Jesus das Selvas R$ 2.869.792,41
Bom Lugar R$ 1.374.174,14
Brejo R$ 3.069.584,88
Brejo de Areia
R$ 774.881,06
Buriti R$ 2.418.593,71
Buriti Bravo R$ 2.014.285,94
Buriticupu R$ 6.102.399,17
Buritirana R$ 1.301.307,65
Cachoeira Grande R$ 795.374,76
Cajapió
R$ 942.625,77
Cajari R$ 1.634.351,33
Campestre do Maranhão R$ 1.212.248,62
Cândido Mendes R$ 1.701.735,96
Cantanhede R$ 1.854.974,84
Capinzal do Norte R$ 922.132,07
Carolina
R$ 2.051.225,19
Carutapera R$ 2.007.792,05
Caxias R$ 13.905.353,59
Cedral R$ 900.289,00
Central do Maranhão R$ 731.447,91
Centro do Guilherme R$ 1.134.996,66
Centro Novo do Maranhão R$ 1.823.517,44
Chapadinha R$ 6.719.487,19
Cidelândia R$ 1.239.489,21
Codó R$ 10.361.461,89
Coelho Neto R$ 4.169.160,33
Colinas
R$ 3.472.796,28
Conceição do Lago-Açu R$ 1.369.366,97
Coroatá
R$ 5.506.816,89
Cururupu R$ 2.757.372,24
Davinópolis R$ 1.088.611,74
Dom Pedro R$ 1.969.250,40
Duque Bacelar
R$ 957.131,60
Esperantinópolis R$ 1.454.040,52
Estreito
R$ 3.537.566,48
Feira Nova do Maranhão R$ 717.195,09
Fernando Falcão R$ 873.723,09
Formosa da Serra Negra R$ 1.609.893,83
Fortaleza dos Nogueiras R$ 1.065.250,61
Fortuna
R$ 1.311.596,67
Godofredo Viana R$ 996.769,61
Gonçalves Dias
R$ 1.512.485,51
Governador Archer R$ 914.204,47
Governador Edison Lobão R$ 1.543.015,22
Governador Eugênio Barros R$ 1.419.209,67
Governador Luiz Rocha R$ 658.412,76
Governador Newton Bello R$ 858.542,57
Governador Nunes Freire R$ 2.157.067,13
Graça Aranha R$ 528.113,32
Grajaú R$ 5.863.643,37
Guimarães R$ 1.014.564,55
Humberto de Campos
R$ 2.421.882,82
Icatu R$ 2.286.607,54
Igarapé do Meio R$ 1.195.634,39
Igarapé Grande
R$ 954.685,85
Imperatriz R$ 21.816.258,36
Itaipava do Grajaú R$ 1.354.186,45
Itapecuru Mirim R$ 5.751.982,24
Itinga do Maranhão R$ 2.192.741,35
Jatobá R$ 856.265,50
Jenipapo dos Vieiras R$ 1.392.812,44
João Lisboa R$ 1.993.033,21
Joselândia R$ 1.363.547,77
Junco do Maranhão R$ 289.441,86
Lago da Pedra
R$ 4.239.243,71
Lago do Junco
R$ 914.204,47
Lago dos Rodrigues R$ 748.315,15
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FGTS

EDUCAÇÃO

Programainternacional
pararedepública

Saque aniversário para
garantir empréstimos

Estudantes são integrantes do Programa Jovens Embaixadores 2020 participam de
uma imersão de 10 dias na cultura norte-americana
ARQUIVO PESSOAL

PATRÍCIA CUNHA

C

erca de oitenta e um alunos
da rede pública brasileira estão participando do programa de imersão em inglês
“English Immersion Program – EIP”,
patrocinado pela Missão Diplomática
dos Estados Unidos no Brasil, que
ocorre até o dia 4 de junho.
Devido à pandemia da Covid-19,
este ano a programação não acontece
em Brasília, como vem ocorrendo em
todas as edições desde 2007, mas sim
em versão on-line com uma programação especialmente preparada pela
Embaixada dos EUA no Brasil.

MEDIDA DO USO DO FGTS ENTRARÁ EM VIGOR EM 26 DE JUNHO

O programa

O EIP é um programa de imersão
em inglês oferecido aos estudantes
que foram semiﬁnalistas na seleção
do Jovens Embaixadores. Durante 10
dias eles participam de palestras e atividades culturais em inglês, fazendo
com que sintam como se estivessem
nos EUA.
A programação inclui atividades
interativas, jogos, palestras, rodas de
debate sobre temas relacionados à
cultura e sociedade norte-americana
e oﬁcinas sobre liderança jovem, empreendedorismo e impacto social.
Os selecionados têm entre 15 e 18
anos, têm excelente perﬁl acadêmico
e social e são semiﬁnalistas do processo seletivo ao Programa Jovens Embaixadores de 2020. Do Maranhão
apenas a estudante Jeanne Sousa Gomes, da cidade de Colinas, está participando.
Segundo a Secretaria de Estado da
Educação, os outros que foram chamados não puderam participar ou

A ESTUDANTE JEANNE GOMES, DE COLINAS, ESTÁ PARTICIPANDO DO PROGRAMA
não responderam ao programa. Para
que todos os participantes possam ter
uma experiência real durante o programa, a Embaixada dos Estados Unidos enviou um kit com um computador pessoal Chrome Book, um cartão

para acesso à internet por 30 dias, um
cartão-presente da Netﬂix para 30 dias, mix para panqueca e brownie para
as sessões de culinária, doces, pipoca,
e itens promocionais do programa como: camiseta, caderno, mochila.

Em vigor desde abril para parte dos trabalhadores
que aderiram à modalidade, o saque-aniversário do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderá
ser usado como pagamento ou garantia de empréstimos
com instituições ﬁnanceiras. A medida valerá para linhas de crédito contratadas a partir de 26 de junho.
A última medida que faltava para liberar o uso da modalidade como garantia foi tomada na quarta-feira, dia
27 de maio, pelo Ministério da Economia, que atualizou
o Manual de Orientação às Instituições Financeiras da
Caixa Econômica Federal. No ﬁm de abril, o Conselho
Curador do FGTS havia aprovado a modalidade de garantia. A garantia representa um bem ou ativo que o tomador do empréstimo dá às instituições ﬁnanceiras como proteção para possíveis calotes. Em caso de inadimplência, os bancos executam as garantias, diminuindo o
risco das operações para o sistema ﬁnanceiro.
Até a totalidade do saque-aniversário poderá ser dada em garantia, o que permite ao trabalhador obter o
máximo de ﬁnanciamento com base nos recursos a que
tem direito.Para as taxas de juros praticadas nas operações será usado o teto do consignado no serviço público.
No App FGTS e no site do fundo, o trabalhador poderá
realizar os seguintes serviços: autorização de consulta
ao valor do saque-aniversário disponível para alienação/cessão ﬁduciária; autorização para a instituição ﬁnanceira consultar e solicitar bloqueio de parte do saldo
de sua conta FGTS; acompanhar a evolução da operação de alienação ou cessão ﬁduciária contratada com a
instituição ﬁnanceira. A autorização apresentada pelo
trabalhador para consulta de saldo e solicitação de bloqueio terá vigência de acordo com sua opção de contratação.

NOVA OLINDA DO MARANHÃO

Trio se preparava
Jovens Embaixadoras de São Luís e Açailândia para explodir banco

POLÍCIA CIVIL

JAMYLLE OLIVEIRA, DE SÃO LUÍS, E SARAH EMANUELE , DE AÇAILÂNDIA, FORAM SELECIONADAS PELO PROGRAMA NESTE ANO DE 2020
Do Maranhão, as estudantes
Jamylle Gomes Santos Oliveira, do Ensino Médio no Colégio Militar Bombeiros 2 de Julho (São Luís), e Sarah
Emanuele de Sousa Oliveira, do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) de
Açailândia, ﬁcaram dentre os 50 selecionadas para o programa Jovens Embaixadores deste ano.
Jamylle Gomes Santos Oliveira faz
parte do “100 Talentos”, grupo teatral
que direciona o lucro dos investimentos e vendas de ingressos para as necessidades da comunidade. Sarah
Emanuele de Sousa Oliveira trabalha
em um projeto de redução do descarte inapropriado do caroço de açaí, utilizando sua versão triturada como
adubo orgânico em diversos tipos de
plantação.
Para Sarah, que concluiu o Ensino
Médio no ano passado, foi uma experiência surreal. “Foi incrivel. Parece
um sonho. E foi uma troca. Porque
achava que só eu ia absorver a cultura
americana, e no entanto, tivemos tanto a ensinar. Acredito que a importância de aprender a cutlura deles, mas
mostrar a nossa também foi interes-

sante, principalmente quanto aos hábitos alimentares que são muitos diferentes, o jeito como levam a vida, os
modos e os costumes”, disse Sarah.
Ela que já falava um pouco de inglês, garante que aprimorou o seu vocabulário, pois aplicou na prática. E
por falar em aplicar, ela não vê a hora
de retornar para a escola, para repassar o aprendizado nos Estados Unidos. “Ainda não consegui voltar para o
Instituto pro causa da pandemia, mas
assim que tudo passar eu quero voltar
mostrar para eles que o mundo é bem
menor do que a gente pensa, e que todo mundo pode alcançar coisas que
pareciam inalcaçáveis. E também
quero retornar para meu projeto”, espera Sarah.
Sarah Emanuele trabalha em um
projeto de redução do descarte inapropriado do caroço de açaí, utilizando sua versão triturada como adubo
orgânico em diversos tipos de plantação. Seu projeto de pesquisa de iniciação cientíﬁca desenvolvido no IFMA,
com orientação do professor Roberto
Peres, busca a redução do descarte
inapropriado do caroço de açaí. Sarah

propôs a aplicação de adubo orgânico
do açaí na agricultura familiar em
parceria com a casa de recuperação
de dependentes químicos Casa Bom
Samaritano em Açailândia.
Sobre o futuro? “Pretendo cursar algo relacionado à ﬁnanças ou liderança, buscando aplicar o que eu aprendi
no IFMA sobre empreendedorismo,
relacionamento proﬁssional e matemática”, ﬁnalizou.
As duas estudantes foram selecionadas pelo Programa Jovens Embaixadores 2020 e embarcaram para Brasília em janeiro, seguindo para os Estado Unidos, com retorno no dia 30 de
janeiro, depois de uma jornada cultural de três semanas nos Estados Unidos. Elas voltaram já como líderes em
suas escolas e destaque em suas comunidades, com a responsabilidade
de compartilhar tudo o que aprenderam e vivenciaram nas últimas semanas na América.
Ao todo, 50 estudantes foram selecionados para o Programa Jovens Embaixadores 2020, que é promovido pela Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil.

ARMAS, MUNIÇÃO E EXPLOSIVO FORAM APREENDIDOS
SAULO DUAILIBE
Uma rápida ação da Polícia Civil do Maranhão frustou uma tentativa de arrombamento contra um banco,
na cidade de Nova Olinda do Maranhão, distante cerca
de 365 km da capital maranhense.
Na operação, três pessoas suspeitas foram presas na
cidade de Zé Doca, que ﬁca próximo ao local alvo dos
bandidos. As três pessoas detidas na ação policial estavam se preparando para estourar caixas eletrônicos em
Nova Olinda do Maranhão.
Foram apreendidas duas armas de fogo, explosivo
confeccionado de metalon e pólvora negra, além de
uma placa de metal para confecção de colete balístico
artesanal.

Ocorrências em 2020

Neste ano já foram registradas seis ocorrências contra
instituições ﬁnanceiras no Maranhão, sendo quatro arrombamentos/explosões, um assalto a banco e uma
tentativa de assalto.
Os arrombamentos aconteceram nas cidades de:
• Buriti Bradesco (26/01)
• Afonso Cunha (05/03)
• Lagoa Grande (05/03)
• Pindaré-Mirim (28/03)
O assalto e a tentativa de assalto aconteceram nas cidades de Anajatuba (05/03) e em Lago da Pedra (14/02).

Procuradores gerais dos estados reagem a
inquéritos contra governadores
Publicado em 1 de junho de 2020 por gilbertoleda
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O Colégio Nacional dos Procuradores-Gerais dos Estados e DF (Conpeg) reagiu à deflagração da Operação
Placebo, contra desvios de recursos de combate à Covid-19 no Rio de Janeiro – e às notícias de que a PF estaria
investigando diversos governadores por possíveis irregularidades na aplicação de verbas federais.
A informação é da coluna Painel, da Folha de S. Paulo.
Em nota emitida no fim de semana, a entidade diz se preocupar com a criminalização da atuação de gestores na
pandemia e com a politização das investigações. O Conpeg afirma que nem toda contratação emergencial é ilícita.
“A sociedade reclama que as instituições atuem com a necessária impessoalidade e cautela, não se deixando
impregnar por interesses pessoas ou ideológicos”, afirma a entidade.

