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Eduardo Nicolau toma posse na PGJ e prega combate à
corrupção e enfrentamento do racismo

Blog Atual7

O novo procurador-geral de Justiça, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, tomou posse no
cargo, nesta segunda-feira 15, em solenidade restrita e parcialmente virtual, devido
à pandemia do novo coronavírus. Durante discurso, elencou duas frentes a serem
empreendidas pelo Ministério Público do Maranhão em seu mandato: o combate à
corrupção e o enfrentamento do racismo e demais formas de discriminação.

“Prometo lutar por um estado moderno e impessoal, em que suas estruturas trabalhem
para atender ao ser humano e não a nomes e sobrenomes, e lutar para conferir cada vez
mais dignidade à vida de cada maranhense”, garantiu Nicolau, que comandará a
instituição no biênio 2020/2022.

Em espécie de guerra política interna com o ex-PGJ, Luiz Gonzaga Martins Coelho,
Eduardo Nicolau permeou quase todo o seu discurso com um trecho de um poema de
Luís Vaz de Camões: “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser,
muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas
qualidades”, pregou.

“Nesse momento de passagem, o comandante e a confiança mudam de rosto, mas a
essência da instituição permanece e é renovada”, completou.

https://luiscardoso.com.br/ministerio-publico-ma/2020/06/eduardo-nicolau-toma-posse-na-pgj-e-prega-combate-a-corrupcao-e-enfrentamento-do-racismo/
https://atual7.com/noticias/politica/2020/06/eduardo-nicolau-toma-posse-na-pgj-e-prega-combate-a-corrupcao-e-enfrentamento-do-racismo/


Participaram presencialmente da cerimônia Luiz Gonzaga Coelho e o presidente da
Ampem (Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão), Gilberto Câmara
França Júnior.

Virtualmente, o governador Flávio Dino (PCdoB) e o presidente do CNPG (Conselho
Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e da União) e procurador-geral
de justiça do Rio Grande do Sul, Fabiano Dallazen.

Outras autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e do Judiciário das esferas federal,
estadual e municipal, além de membros do Ministério Público brasileiro, também
participaram virtualmente do evento.
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Eduardo Nicolau é empossado no cargo de
procurador-geral de justiça do MPMA
POR MPMA
15 de junho de 2020 às 18:26

Foto: Divulgação / MPMA

Na manhã desta segunda-feira, 15, na Procuradoria Geral de Justiça, em São Luís, foi realizada a
cerimônia de posse do novo procurador-geral de justiça do Ministério Público do Maranhão, Eduardo
Jorge Hiluy Nicolau, que comandará a instituição no biênio 2020/2022.

Devido à pandemia do novo coronavírus, a solenidade foi restrita e parcialmente virtual. Na sala dos
Órgãos Colegiados, na PGJ, estiveram presentes o então procurador-geral de justiça, Luiz Gonzaga
Martins Coelho, que passou a chefia da instituição a Eduardo Nicolau, e o presidente da Associação do
Ministério Público do Estado do Maranhão (Ampem), Gilberto Câmara França Júnior.

A cerimônia foi acompanhada pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do
Maranhão, por promotores de justiça, servidores e convidados.

https://portalguara.com/eduardo-nicolau-e-empossado-no-cargo-de-procurador-geral-de-justica-do-mpma/#


Virtualmente também participaram o governador Flávio Dino e o presidente do Conselho Nacional dos
Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e da União (CNPG) e procurador-geral de justiça do Rio
Grande do Sul, Fabiano Dallazen.

Outras autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e do Judiciário das esferas federal, estadual e
municipal, além de membros do Ministério Público brasileiro, assistiram ao evento.

A leitura do termo de posse e exercício foi feito pela procuradora de justiça e secretária do Colégio de
Procuradores, Flavia Tereza de Viveiros Vieira.

TRANSFORMAÇÃO

Permeando quase todo o seu discurso com um trecho de um poema, de Luís Vaz de Camões, que trata das
transformações necessárias e inerentes à vida e ao ser humano: “Mudam-se os tempos, mudam-se as
vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre
novas qualidades”, Eduardo Nicolau enfatizou que cerimônias de posse sempre materializam desejo de
mudança, a vontade de modificação de sentimentos e de atividades. “Nesse momento de passagem, o
comandante e a confiança mudam de rosto, mas a essência da instituição permanece e é renovada”,
enfatizou.

O novo procurador-geral de justiça do MP maranhense também destacou que objetiva concretizar o
projeto de uma instituição interagente com seus membros e instituições democráticas para o
enfrentamento dos desafios do atual tempo de pandemia e de pós-pandemia. “Todas as instituições aqui
reunidas devem assumir o compromisso de fortalecer a imunidade e a humanidade de nosso povo. Quero
promotores e procuradores com vigor para efetivar a participação popular no ciclo de formação de
políticas públicas, que realmente interessem à sociedade. Aprender a colocar-se no lugar do outro, a
acordar-se com os demais, a respeitar o seu semelhante e a ser solidário. Essa é a grande missão a ser
compreendida, a grande qualidade a ser alcançada por todos nós”, disse.

Por fim, elencou duas frentes a serem empreendidas pelo Ministério Público estadual em seu mandato: o
combate à corrupção, edificando como bases da sociedade a honestidade e a confiança, e o enfrentamento
do racismo e demais formas de discriminação, reflexos da abissal desigualdade social o país. “Prometo
lutar por um estado moderno e impessoal, em que suas estruturas trabalhem para atender ao ser humano e
não a nomes e sobrenomes, e lutar para conferir cada vez mais dignidade à vida de cada maranhense”,
concluiu.



UNIDADE

Em seu discurso de despedida, Luiz Gonzaga Coelho, fez um breve histórico das realizações de sua
gestão, citando o investimento na estrutura física da instituição, como as inúmeras melhorias e
construções das sedes das Promotorias de Justiça nas comarcas capital e do interior do estado, além dos
vários projetos, programas e campanhas premiados pelo Conselho Nacional do Ministério Público.
“Conseguimos elevar o nome do Ministério Público do Maranhão no cenário nacional, êxito que deve ser
creditado ao conjunto de membros e servidores da instituição desde os mais simples até os mais
graduados”, declarou em tom de agradecimento.

Gonzaga finalizou desejando sucesso ao novo procurador-geral de justiça em sua gestão, para que seja
pautada pelo diálogo permanente e serenidade na condução dos destinos da instituição ministerial.

O presidente da Ampem, Gilberto Câmara Júnior, também desejou êxito ao novo procurador-geral de
justiça e defendeu a unidade institucional, com a soma de esforços de todos os membros do MPMA para o
enfrentamento dos desafios impostos pela sociedade. “O seu desempenho nos cargos de corregedor-geral
do MPMA, membro do Conselho Superior e subprocurador-geral de Assuntos Jurídicos nos dá a
segurança de que exercerá a chefia da instituição com a experiência e a competência exigidas”, afirmou.

CONFIANÇA

Em seu pronunciamento, o presidente do CNPG, Fabiano Dallazen, elogiou o trabalho exercido por Luiz
Gonzaga Coelho, e deu as boas-vindas ao novo procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, destacando
a necessidade de manter o MP empenhado em cumprir a sua missão de acordo com a Constituição e as
demais leis brasileiras, com o enfoque nos valores humanos. “Que o Ministério Público do Maranhão
consiga avançar, em cultura, estratégia, tecnologia. Precisamos ser eficientes, mas precisamos manter os
valores que nos tornam grandes homens: a solidariedade e a fraternidade. Muita sorte e muito êxito ao
novo procurador-geral”.

O governador Flávio Dino alertou para a necessidade da manutenção da harmonia entre poderes e
instituições democráticas para o melhor enfrentamento da crise política, sanitária, econômica e social, que
se concretiza no país neste momento devido à pandemia e aos ataques aos valores democráticos.
“Teremos a maior queda de todos os tempos no PIB brasileiro. Se não houver políticas públicas
adequadas, esse obsceno poço irá se aprofundar. Estamos desafiados a praticar a harmonia, a
convergência, o consenso, dada a elevada dimensão dos riscos a que estamos submetidos“.



Também elogiou as duas principais metas de trabalho elencadas pelo novo procurador-geral de justiça: a
defesa da probidade administrativa e a preocupação com as causas sociais, em especial o combate ao
racismo, e ressaltou a trajetória de Eduardo Nicolau. “Possuidor de muitos títulos e méritos na instituição,
tenho certeza de que Eduardo Nicolau está imbuído das virtudes democráticas para chefiar o Ministério
Público do Maranhão”, concluiu.

TRAJETÓRIA

O novo chefe do Ministério Público do Maranhão ingressou na instituição em 1980. Atuou como
promotor de justiça nas comarcas de Cândido Mendes, Pinheiro, Viana, Imperatriz e Codó, até chegar à
capital.

Em 1992, foi promovido a procurador de justiça. Além de corregedor-geral do MPMA, Eduardo Nicolau
exerceu o cargo de subprocurador-geral para Assuntos Jurídicos.

O procurador de justiça Eduardo Nicolau foi eleito corregedor-geral do MPMA três vezes. A primeira, em
2005; a segunda, em 2017; e a terceira, em 2019. Agora, ele deixa o cargo para assumir a chefia da
instituição.

CONVIDADOS

Também participaram da solenidade como convidados as seguintes autoridades: o ministro do Superior
Tribunal de Justiça, Reynaldo Soares da Fonseca; o desembargador federal Ney Belo Filho; o vice-
governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão; o deputado federal Marcio Jerry; o corregedor
nacional do Ministério público, conselheiro Rinaldo Reis lima; o presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, deputado estadual Othelino Neto; o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão,
desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa; o presidente da Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp), Manoel Murrieta; a presidente do Conselho Nacional de Corregedores-
Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, corregedora geral do MPSP Tereza Cristina
Maldonado Katur Chi Exner; a ouvidora do Ministério Público do Maranhão, Maria Luiza Ribeiro
Martins, que representou o presidente do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público dos
Estados e da União, Erickson Girley Barros dos Santos; o diretor da Escola Superior da Magistratura, José
de Ribamar Froz sobrinho.

Igualmente assistiram à posse o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior; o presidente da Câmara
de Vereadores de São Luís, Osmar Filho; o defensor público-geral do Maranhão, Alberto Pessoa Bastos; o



procurador-chefe da República no Maranhão, José Raimundo Leite Filho; o presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil – seccional Maranhão, Thiago Roberto Moraes Diaz; o procurador-geral do
Ministério Público de Contas, Paulo Henrique Araújo dos Reis; o diretor do foro da Justiça Federal,
Neiam Milhomem Cruz; o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos; o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Maurel Mamede Selares; o
subcorregedor-geral do Ministério Público do Maranhão, Marco Antonio Anchieta Guerreiro.



Eduardo Nicolau é empossado no cargo de
procurador-geral de justiça do MPMA
Publicado em 15 de junho de 2020

Na manhã desta segunda-feira, 15, na Procuradoria Geral de Justiça, em São Luís, foi realizada a
cerimônia de posse do novo procurador-geral de justiça do Ministério Público do Maranhão,
Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, que comandará a instituição no biênio 2020/2022.

Devido à pandemia do novo coronavírus, a solenidade foi restrita e parcialmente virtual. Na sala
dos Órgãos Colegiados, na PGJ, estiveram presentes o então procurador-geral de justiça, Luiz
Gonzaga Martins Coelho, que passou a chefia da instituição a Eduardo Nicolau, e o presidente da
Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão (Ampem), Gilberto Câmara França
Júnior.

A cerimônia foi acompanhada pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do
Maranhão, por promotores de justiça, servidores e convidados.

Virtualmente também participaram o governador Flávio Dino e o presidente do Conselho Nacional
dos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e da União (CNPG) e procurador-geral de
justiça do Rio Grande do Sul, Fabiano Dallazen.

Outras autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e do Judiciário das esferas federal,
estadual e municipal, além de membros do Ministério Público brasileiro, assistiram ao evento.

A leitura do termo de posse e exercício foi feito pela procuradora de justiça e secretária do
Colégio de Procuradores, Flavia Tereza de Viveiros Vieira.

https://www.glaucioericeira.com.br/2020/06/eduardo-nicolau-e-empossado-no-cargo-de-procurador-geral-de-justica-do-mpma/


TRANSFORMAÇÃO

Permeando quase todo o seu discurso com um trecho de um poema, de Luís Vaz de Camões,
que trata das transformações necessárias e inerentes à vida e ao ser humano: “Mudam-se os
tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto
de mudança, tomando sempre novas qualidades”, Eduardo Nicolau enfatizou que cerimônias de
posse sempre materializam desejo de mudança, a vontade de modificação de sentimentos e de
atividades. “Nesse momento de passagem, o comandante e a confiança mudam de rosto, mas a
essência da instituição permanece e é renovada”, enfatizou.

O novo procurador-geral de justiça do MP maranhense também destacou que objetiva concretizar
o projeto de uma instituição interagente com seus membros e instituições democráticas para o
enfrentamento dos desafios do atual tempo de pandemia e de pós-pandemia. “Todas as
instituições aqui reunidas devem assumir o compromisso de fortalecer a imunidade e a
humanidade de nosso povo. Quero promotores e procuradores com vigor para efetivar a
participação popular no ciclo de formação de políticas públicas, que realmente interessem à
sociedade. Aprender a colocar-se no lugar do outro, a acordar-se com os demais, a respeitar o
seu semelhante e a ser solidário. Essa é a grande missão a ser compreendida, a grande
qualidade a ser alcançada por todos nós”, disse.

Por fim, elencou duas frentes a serem empreendidas pelo Ministério Público estadual em seu
mandato: o combate à corrupção, edificando como bases da sociedade a honestidade e a
confiança, e o enfrentamento do racismo e demais formas de discriminação, reflexos da abissal
desigualdade social o país. “Prometo lutar por um estado moderno e impessoal, em que suas
estruturas trabalhem para atender ao ser humano e não a nomes e sobrenomes, e lutar para
conferir cada vez mais dignidade à vida de cada maranhense”, concluiu.



Eduardo Nicolau é empossado como novo comante
do MP-MA

 Comente

15
JUN

Eduardo Nicolau é empossado no cargo de procurador-geral de justiça do MPMA…

Na manhã desta segunda-feira, 15, na Procuradoria Geral de Justiça, em São Luís, foi realizada a cerimônia de posse do novo
procurador-geral de justiça do Ministério Público do Maranhão, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, que comandará a instituição no biênio
2020/2022. Devido à pandemia do novo coronavírus, a solenidade foi restrita e parcialmente virtual. Na sala dos Órgãos Colegiados,
na PGJ, estiveram presentes o então procurador-geral de justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, que passou a chefia da instituição a
Eduardo Nicolau, e o presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão (Ampem), Gilberto Câmara França
Júnior.

A cerimônia foi acompanhada pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Maranhão, por promotores de
justiça, servidores e convidados. Virtualmente também participaram o governador Flávio Dino e o presidente do Conselho Nacional
dos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e da União (CNPG) e procurador-geral de justiça do Rio Grande do Sul, Fabiano
Dallazen. Outras autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e do Judiciário das esferas federal, estadual e municipal, além de
membros do Ministério Público brasileiro, assistiram ao evento.

https://www.domingoscosta.com.br/eduardo-nicolau-e-empossado-como-novo-comante-do-mp-ma/
https://www.domingoscosta.com.br/#facebook
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https://www.domingoscosta.com.br/#whatsapp


De acordo com a plataforma Farol Covid, que analisou a situação das 124 cidades mais afetadas
pela doença no país, o ritmo de contágio está desacelerando nas capitais e avançando no interior.  GERAL 11
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Assassinatos
e tragédias
registrados
no interior
do estado 
Entre os casos, ex-presidiário
assassinado e degolado em Im-
peratriz, dois homicídios por
ciúmes e um policial militar mor-
to por afogamento. POLÍCIA 7

Igreja católica

Perda

Missas com
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Segundo decreto da Arquidio-
cese Metropolitana de São Luís,
ocupação máxima de fiéis não
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pacidade das igrejas. CIDADES 6

Lideranças se
solidarizam
com família
do deputado
Zé Gentil
O parlamentar, que faleceu on-
tem, tinha 80 anos e estava in-
ternado há pouco mais de uma
semana com Covid-19 num hos-
pital de Teresina. POLÍTICA 3

Pandemia no MA
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já doaram 
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Ministério da Saúde e 
SES divergem sobre
programa “O Brasil Conta
Comigo”. POLÍTICA 3

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

ES
TA

D
O

M
A

IO
R

24°C 
MIN

32°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$ 5,14
MOEDA COTADA EM

R$ 5,81

+2,00% +2,56%

MARÉ BAIXA
09h38            1.3m
21h57            1.3m

MARÉ ALTA
03h31             5.1m
15h59             5.1m

Sol e aumento de
nuvens de manhã.
Pancadas de chuva à
tarde e à noite. LO

TE
R

IA
S

Confira o resultado 
das loterias em 

oestadoma.com/485370

FUNDADORES: BANDEIRA TRIBUZI E JOSÉ SARNEY    

DIRETOR DE REDAÇÃO: CLÓVIS CABALAU São Luís, 16 de junho de 2020 - Terça-feira. Nº 20.883

Capital e interior 

R$ 2,00

Outros estados 

R$ 4,00

PANDEMIA 

Interior registra 4 vezes mais
casos de Covid-19 que a Ilha
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Fotos/Divulgação

Divulgação

Empreendimentos que estavam há quase três meses fechados, devido a medidas de combate à
Covid-19, retornam seguindo normas sanitárias, como o uso obrigatório de máscara. CIDADES 5

Clientes que chegam ao Shopping da Ilha (acima) passam por aferição de temperatura corporal e no
São Luís Shopping (abaixo) os consumidores aguardam atendimento com o devido distanciamento

Shoppings de portas abertas
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ESTADO 
MAIOR

Mais profissionais no MA

OMinistério da Saúde revelou que o Maranhão solicitou o
envio de profissionais de saúde do programa “O Brasil
Conta Comigo”. A informação foi dada pela secretária de

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da
Saúde, Mayra Pinheiro.

No entanto, a informação é contestada pela Secretaria Estadual
de Saúde (SES). Segundo informou à coluna o secretário Carlos
Lula, o que houve foi um pedido de informação sobre quantos
profissionais do Maranhão poderia requisitar.

Este pedido de informação, ainda segundo Lula, nunca foi
respondido.

E mesmo garantindo que não
houve solicitação ao Ministério
da Saúde para disponibilização
de profissionais de saúde para o
Maranhão, o gestor diz que se
forem enviados, serão todos
bem-vindos. “Toda ajuda é
válida”, disse.

Já sobre como estão os
quadros de profissionais para os
hospitais e os leitos que estão
sendo abertos, Lula garante que
está “mais controlado”. No
início da pandemia, quando a
ilha de São Luís ainda era o foco da doença no estado, houve a
necessidade de contratação de mais médicos, enfermeiros,
auxiliar de enfermagem e outros profissionais da área.

Para conseguir suprir, o governo estadual fez um revalida
próprio e abriu editais para contratação temporária de
profissionais de fora e também do Maranhão. Não há
informações se os profissionais formados fora do país já estão
legalmente exercendo a atividade porque o Conselho Regional de
Medicina proibiu seus médicos de participarem da banca de
avaliação do revalida local. 

Pelos números de novos casos da Covid-19 no Maranhão
crescendo a cada dia (já passou de 60 mil), com certeza, os
profissionais do “Brasil conta Comigo” não serão somente  
bem-vindos, serão extremamente necessários.

• Em Pernambuco, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) recomendou
ao governo estadual que deixe de fazer compras com o Consórcio do
Nordeste.

• O órgão de fiscalização fez a recomendação após o calote que os esta-
dos da região receberam na compra de respiradores que nunca foram
entregues.

• No Maranhão, o governo investiu mais de R$ 4 milhões na compra de
30 respiradores pelo consórcio. Mas, por aqui, nenhum órgão de contro-
le emitiu qualquer recomendação semelhante à do TCE/PE.

E MAIS

Secretaria 
Estadual de Saúde
nega que tenha
solicitado
profissionais de
saúde a Ministério

Sem informação
A solicitação citada pela secretária de Gestão do Trabalho e da Educação

na Saúde do Ministério da Saúde pode ter saído também dos municípios.
Os prefeitos podem fazer as solicitações no “Brasil Conta Comigo”. A co-

luna procurou a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Fa-
mem) para saber sobre as prefeituras.

No entanto, até o fechamento da coluna, o presidente da entidade, Er-
lânio Xavier, não respondeu.

Longe da vitória
O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) disse em suas redes

sociais que o estado ainda “está longe de vencer” o coronavírus.
O gestor postou um gráfico em que, segundo ele, explicita a tendência

de queda de casos na capital.
Segundo ele, a luta “é para garantir a queda no número de casos ativos”.

O que o comunista não comentou foi aumento de casos da doença no in-
terior do estado.

Críticas de novo
Flávio Dino também usou as redes sociais para, mais uma vez, criticar

o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).
Dessa vez, ele atacou a pauta econômica federal. Segundo Dino, não há

uma estratégia do governo para a retomada financeira do país.
“Qual o plano de Bolsonaro para evitar o caos econômico?”, indagou

Dino. Segundo o comunista, sem investimento público não será possível
a recuperação.

Retomada
A Câmara Municipal de São Luís retomou ontem as atividades na Ca-

sa. O expediente está reduzido. Os serviços funcionarão das 8h às 14h.
Já as sessões presenciais, serão retomadas hoje, segundo resolução do

presidente da Câmara, Osmar Filho (PDT).
As sessões serão mistas (presenciais e remotas) e acontecerão somen-

te uma vez por semana: toda terça-feira.

Não retomou
Já a Assembleia Legislativa do Maranhão não retoma as sessões pre-

senciais hoje, conforme estava previsto.
Devido ao falecimento do deputado Zé Gentil (Republicanos), foi de-

cretado luto de três dias na Casa.
Com isso, as sessões presenciais deverão acontecer somente na próxi-

ma semana. Os demais serviços na Casa também.

Ações públicas
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) vai dialogar com o presiden-

te da Associação dos Jovens Empresários do Maranhão (AJE-MA), Fábio
Henrique, em live hoje.

Eles debaterão sobre as ações públicas para a retomada dos negócios.
A live será transmitida pelo perfil da AJE no instagram: @ajema.

O encontro virtual do deputado estadual com o presidente da entida-
de acontecerá às 18h de hoje.

DE OLHO

DE CAMPANHAjá foram instalados no Maranhão. Todos
ocorreram com a participação ativa de empresas privadas
que ajudam no combate à pandemia da Covid-19.

4 hospitais

Medida, anunciada pelo presidente da Casa, Othelino Neto, foi uma homenagem
ao deputado Zé Gentil, que faleceu devido a complicações da Covid-19

THIAGO BASTOS
Da editoria de Política

A
retomada das atividades
presenciais na Assem-
bleia Legislativa do Ma-
ranhão, prevista para

acontecer hoje (16), foi adiada para
o próximo dia 23. A informação foi
confirmada a O Estado pelo presi-
dente da Casa, Othelino Neto
(PCdoB). A medida foi uma home-
nagem ao deputado estadual Zé
Gentil (Republicanos), que faleceu
no início da manhã de ontem em
decorrência de complicações cau-
sadas pela Covid-19.

Apesar do adiamento, de acordo
com o chefe da Mesa Diretora,
desde a semana passada o Legis-
lativo passou a adotar as primei-
ras medidas de retorno gradual de
funcionários à sede da AL. Hoje
será permitido pela primeira vez
desde a aplicação dos decretos go-
vernamentais de restrição social
o acesso de até três assessores de
cada parlamentar às instalações
internas. 

Segundo Othelino Neto, na en-
trada, todos os funcionários terão
as temperaturas checadas. Será re-
comendado ainda o uso de más-
caras e frascos de álcool em gel es-
tarão distribuídos por todos os
setores da Casa para higienização
das mãos. “São medidas para ga-
rantir a segurança dos parlamen-
tares, funcionários e população em
geral”, afirmou. 

Na volta das sessões presenciais,
setores como a galeria e sala de im-
prensa ainda permanecerão fecha-
dos. A presidência da Casa deter-
minou mudanças na estruturação
física da AL, como o distanciamento
maior entre as bancadas dos depu-
tados no Plenário. Apesar do retorno

das atividades na semana que vem,
pessoas acima dos 60 anos de idade
e/ou com doenças crônicas (dentre
eles, deputados) ainda serão acon-
selhados a não se dirigir à Casa.

O deputado assegurou que todas

as medidas de precaução internas
seguem às determinações das au-
toridades sanitárias e que a libera-
ção das instalações para um con-
tingente maior de pessoas ocorrerá
após o aval do Governo do Mara-

nhão. “Em todos os setores, estão
sendo obedecidas normas e com o
Legislativo, não será diferente”, disse. 

Desde que começaram a ser
adotadas, no fim de março deste
ano, as medidas de isolamento so-
cial pelo Executivo maranhense,
a direção da AL tomou providên-
cias. As sessões na Casa foram sus-
pensas e para não interromper os
trabalhos durante a pandemia, o
Legislativo disponibilizou estru-
tura virtual para a promoção das
sessões remotas.

Luto
O deputado Othelino Neto ainda
lamentou a morte do deputado Zé
Gentil. “Minha solidariedade à
viúva do deputado José Gentil,
aos filhos e netos, aos amigos e,
de forma especial à população
de Caxias. Que Deus o receba
em paz”, disse em suas redes so-
ciais.  Em nota de pesar, o Par-
lamento estadual decretou luto
oficial de três dias.

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

Lideranças de várias correntes polí-
ticas do Maranhão solidarizaram-
se ontem, por meio de notas, com a
família do deputado estadual Zé
Gentil (Republicanos), morto no iní-
cio da manhã desta segunda-feira,
15, vítima do novo coronavírus. O
parlamentar tinha 80 anos e estava
internado há pouco mais de uma se-
mana num hospital de Teresina.

O falecimento do deputado pro-
vocou até mesmo o adiamento do
reinício das sessões presenciais na
Assembleia Legislativa, o que esta-
va previsto para ocorrer nesta se-
mana. Em comunicado oficial, o
presidente da Casa, deputado Ot-
helino Neto (PCdoB), confirmou a
decretação de luto oficial de três
dias no Legislativo. No Instagram,
ele deixou uma mensagem aos fa-
miliares. "Minha solidariedade à

viúva, aos filhos e netos, aos ami-
gos e, de forma especial, à popula-
ção de Caxias. Que Deus o receba
em paz”, destacou.

O Governo do Maranhão tam-
bém se posicionou oficialmente so-
bre o ocorrido. "Neste momento de
dor e tristeza, o Governo do Estado
manifesta as mais sinceras condo-
lências à família e amigos do depu-
tado Zé Gentil, à cidade de Caxias e
à Assembleia Legislativa pela perda
de um ente querido e importante lí-
der político”, diz a nota do Estado.

Também no Instagram, o depu-
tado estadual César Pires (PV) des-
tacou a convivência no parlamen-
to com Zé Gentil, e lembrou da par-
ticipação do colega em “momentos
históricos” para a política do Mara-
nhão, como a participação no pro-
cesso de elaboração da Constitui-
ção estadual.

"Que Deus receba nosso amigo
Zé Gentil e que console a sua famí-
lia a amigos. Lembrarei com cari-

nho da nossa convivência na As-
sembleia Legislativa do Maranhão,
onde ele participou de momentos
históricos, como a elaboração da
nova Constituição do Maranhão. Vá
em paz, amigo”, afirmou.

O deputadoAdriano Sarney (PV)
também se manifestou sobre o fa-
lecimento de Gentil.

“Sem dúvidas é uma grande per-
da para a política maranhense. Des-
ta forma, quero manifestar minhas
condolências a Sra. Auricilene, sua
esposa e companheira, aos seus fi-
lhos, na pessoa do prefeito Fabio
Gentil, demais familiares, amigos e
correligionários os meus sinceros
sentimentos e que Deus conceda o
conforto a todos”, disse.

"O Maranhão e muito especial-
mente Caxias amanheceram enlu-
tadas com a morte do deputado Zé
Gentil ocorrida nesta madrugada.
Condolências ao povo caxiense, ao
parlamento maranhense, amigos e
familiares. Pêsames, prefeito Fábio

Gentil”, registrou o deputado fede-
ral Márcio Jerry.

Referência
Filho do deputado, o prefeito de
Caxias, Fábio Gentil (Republica-
nos), fez um emocionado relato
nas redes após a morte do pai. “Ho-
je perdi a minha referência, o meu
grande pai, Zé Gentil. Ele foi e sem-
pre será o meu exemplo do que sig-
nifica ser um homem honrado, res-
peitado, trabalhador e, acima de
tudo, incansável em lutar pelo bem
da sociedade”, declarou.

O gestor também pediu oração
pela família nesse momento de
dor. “Peço com muita humildade
a todos que façam suas preces pe-
la minha família neste momento,
pois somente Deus é capaz de
compreender e aliviar a inexplicá-
vel dor de perder um pai, aquele
que foi o grande e verdadeiro
apoio que tive em toda a minha vi-
da”, completou. �

Assembleia adia retorno
de sessões presenciais
para a próxima semana 

MAIS

De volta

Após quase três meses
fechada por conta da
pandemia do novo
coronavírus, a Câmara
Municipal de São Luís
reabriu as portas ontem. Os
setores administrativos
estão operando com
quantidade reduzida de
servidores, em escala de
rodízio, somente no horário
das 8h às 14h. Eventos
coletivos não-diretamente
relacionados às atividades

legislativas do Plenário e
das Comissões continuam
suspensos. Também como
forma de evitar o contágio,
os parlamentares devem
realizar as sessões
extraordinárias presenciais
apenas uma vez por semana,
às terças-feiras, podendo ser
promovidas na modalidade
virtual ou por participação
dos parlamentares de forma
híbrida (presencial e
remota).

Lideranças se solidarizam com
família após morte de Zé Gentil

Atividades presenciais na Assembleia Legislativa foram adiadas devido ao falecimento do deputado Zé Gentil

Com o falecimento de Zé Gentil, o
deputado estadual Edivaldo Ho-
landa (PTC) - que já estava no gozo
das funções parlamentares desde a
ida  de Marcelo Tavares (PSB) à Casa

Civil do Governo do Maranhão - as-
sume definitivamente o mandato.
Holanda era o primeiro suplente em
2018 de chapa encabeçada por alia-
dos do Governo. 

Com a mudança na configuração
do Legislativo, quem pode assumir
vaga é a suplente Valéria Macedo
(PDT). Ela depende da permanên-
cia do colega Márcio Honaiser (PDT)
na secretaria de Desenvolvimento
Social do Governo e vigência da li-
cença da também parlamentar, Ana
do Gás (PCdoB), que no dia 2 deste

mês voltou ao exercício do mandato
após sair da secretaria de Estado da
Mulher, mas se licenciou em seguida. 

Vários parlamentares lamenta-
ram a morte de Zé Gentil, dentre
eles colegas do legislativo mara-
nhense e outros políticos. Zé Gen-
til foi vereador de Caxias e deputado
por três mandatos. 

Edivaldo Holanda assume
mandato em definitivo 

Deputados estaduais e federais, Governo do Estado, Câmara Municipal de São Luís e Assembleia
Legislativa emitiram nota de pesar pelo falecimento do parlamentar, vítima do novo coronavírus

Divulgação
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Missas com presença de
fiéis serão retomadas a
partir de julho

Em  CIDADES 6

Shoppings seguem medidas
sanitárias na reabertura
Uso obrigatório de máscara e o álcool em gel foram adotados pela direção dos shoppings; praças
de alimentação, cinemas e parques de diversões permanecem fechados, por tempo indeterminado

PROTOCOLO
A assessoria de comunicação do Shopping da Ilha informou que para a abertura de shopping centers no país, foi produzido
pela Abrasce, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, um Protocolo de Operações com duas fases. Na primeira fase, não é
permitido evento de reabertura, o funcionamento acontece em horário reduzido, continuam fechados cinemas e pontos de
entretenimento e atividades para crianças, havendo distanciamento, principalmente, na praça de alimentação; funcionários
do shopping no grupo de risco devem permanecer em home-office, realização de aferição de temperatura, uso de máscara
pelos consumidores e frequentadores, uso de álcool em gel, aumento da frequência de desinfecção das áreas públicas, todos
os canais de comunicação da empresa aberto e com rápido atendimento, evitar a operação de valet durante o período de
pandemia, realizar o controle de acesso ao shopping. Na segunda fase que o shopping vai funcionar no horário normal,
volta as operações de entretenimento, funcionamento de restaurante e praça de alimentação, atividades promocionais,
inclusive, realização de eventos e manter a limpeza e desinfecção.

SAIBA MAIS

Atividades que ainda não
podem funcionar
Academias
Cinemas
Teatros
Bares
Casas noturnas
Restaurantes
Praça de alimentação
Visitas a paciente
suspeitos ou confirmados
com o novo coronavírus

O
s shoppings da Região
Metropolitana de São
Luís reabriram ontem
(15), mantendo as me-

didas sanitárias impostas pelo Go-
verno do Estado, para evitar a pro-
liferação da Covid-19, que
segundo a Secretaria de Estado da
Saúde (SES), resultou na morte de
1.467 pessoas no Maranhão, em
boletim epidemiológico divulgado
no último dia 14. Uma das medi-
das adotadas, foi o horário de fun-
cionamento reduzido das 12h às
20h. Praças de alimentação, cine-
mas e parques de diversões não
reabriram e ainda não têm data
estabelecida para a normalidade
de atividades.

Ontem, o público - com limite
de lotação - voltou a ater acesso
as dependências do São Luís
Shopping, localizado no Jaracati,
que dispõe de totens informati-
vos. Logo na entrada, havia tape-
tes antissépticos e funcionários
verificavam a temperatura das
pessoas. No caso de constatar al-
guma irregularidade, o cliente re-
cebia orientação para buscar
atendimento médico. Somente ti-
veram acesso ao local, as pessoas
que estivessem utilizando más-
caras de proteção.

Também havia dispensers
com álcool em gel e as escadas
rolantes agora possuem marca-
ções de afastamento, enquanto
os elevadores estão liberados
apenas para pessoas com defi-
ciência e idosos. O cinema e o
parque de diversões permane-
cem fechados, segundo a dire-
ção do shopping, por tempo in-
determinado.

As praças de Alimentação tam-
bém estavam de portas fechadas,
mas seus produtos continuam
sendo comercializados por meio
de serviço de entrega (delivery)
ou de retirada no estabelecimento
(drive thru e take away). “Estamos
preparados para um novo mo-
mento que atingiu os diversos se-
tores do comércio no país, a
exemplo dos shoppings, que, em
razão da Covid-19, tiveram de sus-
pender as suas atividades e, con-
sequentemente, sofrendo um im-
pacto significativo”, afirmou o
superintendente do shopping,
Ireno Carvalho.

Ricardo Debiase, ta mbém su-
perintendente do shopping, res-
saltou a ampla campanha do
shopping em suas instalações,
para orientar os consumidores
sobre questões de higiene e se-
gurança. “Não podemos relaxar
as medidas preventivas no en-
frentamento à pandemia do
novo coronavírus. Em razão
disso, o shopping está ciente da
necessidade de mudança de há-
bitos, para total segurança do pú-
blico”, frisou.

Seguindo medidas
No Tropical Shopping, no Renas-
cença, os clientes, antes de terem
acesso às lojas, podiam fazer hi-
gienização com álcool em gel.
“Voltamos a funcionar, mas, se-
guindo as normas sanitárias, pois,
o importante é manter a saúde do
funcionário e dos clientes”, frisou
a vendedora de uma loja de con-
fecções, Marta Ribeiro, de 34 anos.

No Rio Anil Shopping, no
Turu, também ontem, as lojas
foram abertas para a clientela. A
direção informou que todo as
cadeiras, os bancos e os lounges

foram recolhidos do mall e os
departamentos, que oferecem
lazer e entretenimentos, não es-
tavam funcionando. Somente
três acessos foram liberados e
apenas clientes com máscaras
puderam entrar no estabeleci-
mento comercial.

O Shopping da Ilha, no Mara-
nhão Novo, também adotou nor-
mas para evitar a Codiv-19. O ho-
rário foi reduzido, clientes e os
funcionários estavam usando
máscara e havia álcool em gel dis-
ponível para as pessoas que en-

travam nas lojas. O Shopping
Pátio Norte, na Estrada de São
José de Ribamar, seguiu as nor-
mas de segurança e uma delas era
a obrigatoriedade do uso de más-
cara e do álcool em gel.

Abertura gradual
Desde o começo da pandemia da
Covid-19, o Governo do Estado
vem adotando medidas para evi-
tar a proliferação da enfermi-
dade. Uma delas foi o lockdown
(bloqueio total) dos serviços não
essenciais na Grande Ilha. Du-
rante 13 dias, a população teve

de seguir as medidas de restrição,
sob pena de multa.

Após esse período, o Governo
começou a abrir o comércio de
forma gradual, impondo rigorosas
medidas sanitárias. No primeiro
momento voltaram a funcionar
somente as empresas familiares,
em seguida o comércio de rua, in-
clusive, da Rua Grande, conside-
rada como o maior centro comer-
cial da cidade. No dia primeiro
deste mês, o governo liberou o
funcionamento das clínicas mé-
dicas, consultórios dentários, salão
de beleza, construção civil e lojas

de artigos eletrônicos.
No último fim de semana, o go-

verno também autorizou a reaber-
tura das igrejas em todo o estado,
mas, com restrições para a quanti-
dade de fiéis nos espaços de culto,
obediência às regras sanitárias, além
do distanciamento entre pessoas.
No próximo dia 22, as academias
podem voltar a funcionar, enquanto,
no dia 29 está previsto o retorno dos
bares, restaurantes e a praça de ali-
mentação dos shoppings.

Fiscalização
O comércio deve seguir uma série

de regras sanitárias, mas, há três
gerais: o uso de máscaras, limpeza
das mãos (com água e sabão ou
álcool em gel), e distanciamento
social (pelo menos dois metros
um do outro).

As denúncias de funciona-
mento irregular ou de comporta-
mento contrário às normas sani-
tárias (tanto de empresas quanto
dos consumidores) podem ser fei-
tas por três números de What-
sApp: (98) 99162-8274, (98) 98356-
0374, (98) 99970-0608. A Vigilância
Sanitária vai receber e encami-
nhar as denúncias.�

Fotos/De Jesus

NO SÃO LUÍS
Shopping, as

medidas sanitárias
foram obedecidas

e não  houve
aglomeração de

pessoas

INFORMAÇÕES
necessárias sobre as

medidas contra
a Covid-19 estavam

na entrada
do Shopping 

da Ilha
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Mundo

PEQUIM 

As origens de uma nova alta nas
infecções por coronavírus em Pe-
quim não são certas, disseram au-
toridades da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) nesta
segunda-feira (15), descrevendo
como “hipótese” a alegação de
que poderia ter sido causada por
importações ou empacotamento
de salmão.

Vários distritos da capital chi-
nesa instalaram postos de verifi-
cação, fecharam escolas e orde-
naram que as pessoas fossem

testadas para o coronavírus nesta
segunda-feira, após um aumento
inesperado nos casos da doença
relacionado ao maior mercado
atacadista de alimentos da Ásia.

Jornais estatais informaram
que o vírus foi descoberto em tá-
buas usadas para cortar salmão
importado no mercado de Xin-
fadi, em Pequim. 

Mike Ryan, chefe do programa
de emergências da OMS, disse
que seria “reticente” dizer que a
embalagem precisa ser testada
para o vírus como resultado das
novas infecções.�

Jornais informaram que o vírus foi descoberto
em tábuas usadas para cortar salmão importado 

Suprema Corte dos EUA
proíbe discriminação 
de trabalhadores LGBT
Veredicto histórico representou o maior momento para os direitos LGBT
no país desde que a Suprema Corte legalizou o casamento homossexual

Divulgação

Assassinatos e tragédia
marcam fim de semana
no interior do estado 

Um adolescente, de 17 anos, mor-
reu ontem durante um assalto a
um taxista, nome não revelado,
no bairro Liberdade. A polícia in-
formou que o menor de idade era
suspeito de cometer vários rou-
bos na área do centro da cidade e
bairros adjacentes.

Ainda de acordo com a polícia,
o adolescente, em companhia de
outro criminoso, portando arma
branca, abordou o taxista em ple-
na via pública. A vítima reagiu ao
assalto e os bandidos saíram cor-
rendo com receio de ser presos.

Durante a fuga, o adolescen-
te acabou caindo e bateu com a
cabeça no meio-fio da avenida.
Os socorristas do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) foram acionados, mas

quando chegaram a vítima esta-
va sem vida. 

Mais assassinatos
Ocorreram dois assassinatos a ti-
ros no último dia 13, na capital, e
uma das vítimas foi o corretor de
veículos, identificado como An-
tônio José de Sousa, o  Galego, de
39 anos. A polícia informou que a
vítima foi morta dentro do seu
veículo Logan, de placas não
identificadas, na Vila Esperança,

A polícia  está investigando
tam bém o caso  do assassinato
de Alan Jhones de Oliveira, de
19 anos, ocorrido no Pão de
Açúcar. Há informações que es-
se homicídio contou com a par-
ticipação de integrantes de fac-
ção criminosa. �

Adolescente
morre durante
assalto na capital
Jovem, de 17 anos, caiu e bateu a cabeça, 
no bairro Liberdade, durante uma fuga 

Um total de 1.880 munições de
calibres diversos, 31.980 embala-
gens de pólvora, 100 estojos de
munição, como ainda seis mil es-
poletas, arma de fogo e várias cai-
xas de remédios foram apreendi-
dos durante a operação Corta Fo-
go da Polícia Civil, no último dia
14, na cidade de Pedreiras.

A polícia informou que ainda
durante esse cerco uma pessoa,
nome não revelado, foi presa e
conduzida para a sede da 14ª De-
legacia Regional da Polícia Civil,
em Pedreiras. O detido vinha sen-
do monitorado há meses e aca-

bou sendo preso. 
Ainda de acordo com a polícia,

o detido mantinha dois quartos
na sua casa funcionando como
depósito de munições, com vários
calibres, pólvoras e medicamen-
tos. As investigações vão conti-
nuar para prende  outros envolvi-
dos nessa empreitada criminosa.

Em Imperatriz, foi preso Wil-
delon Costa Silva, de 32 anos, foi
preso no último domingo por
uma guarnição da Polícia Militar
e portava uma espingarda, um fa-
cão, cartuchos e pólvora como
ainda uma motocicleta Bros. �

Polícia apreende
armas e munições 
Operação Corta Fogo, Polícia Civil, acabou
também com uma pessoa presa em Pedreiras

Ex-presidiário foi assassinado e degolado em Imperatriz, e dois homicídios por
ciúmes assustam cidades menores; policial militar morreu afogado em naufrágio 

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado

A
ssassinatos com requin-
tes de crueldade e tragé-
dia marcaram o último
fim de semana no inte-

rior do estado. Na cidade de Impe-
ratriz, encontraram o corpo do ex-
presidiário Arialdo da Silva Sousa,
de 26 anos, no domingo, 14, boian-
do no rio Tocantins. Ele estava sem
a cabeça e havia mais de 50 marcas
de golpes de faca pelo corpo. 

O caso está sendo investigado
pela equipe da Delegacia de Homi-
cídio e Proteção a Pessoas (DHPP)
e até o período da tarde de ontem
não havia sido encontrada a cabe-
ça da vítima, como ainda não ha-
via registro de algum envolvido nes-
se crime. Segundo a polícia, o as-
sassinato  foi cometido por inte-
grantes de uma facção criminosa.

De acordo com a polícia, o ca-
dáver foi achado por moradores,
que acionaram os militares. Os pe-
ritos do Instituto de Criminalística
(Icrim) também estiveram no local
do crime e constataram que o ex-
presidiário foi assassinado por ar-
ma branca, como ainda degolado
e, logo após, jogado dentro do rio.

O corpo foi removido para o Ins-
tituto Médico Legal (IML) para ser
autopsiado e as buscas continuam
sendo realizadas pelos militares e
populares, que buscam a cabeça
da vítima. Arialdo da Silva tinha vá-
rias passagens pela justiça por trá-
fico de droga e homicídio.

Ciúme
A polícia informou que ciúme
acabou resultando na morte de
Antônio Dias Ferreira, o Antônio
da Rosinha, de 45 anos, no po-

voado Santa Luzia II, zona rural
de Lago Verde, no último, dia 13.
Bernardo Oliveira, o Pio, estava
desconfiando que a sua esposa,
identificada apenas como An-
dreia, estaria tendo uma relação
extraconjugal com a vítima.

Ainda segundo a polícia, Antô-
nio da Rosinha foi morto em plena
via pública a tiros e a golpes de fa-
cão. O corpo dele foi carregado em
um carrinho de mão até o hospital
da cidade, enquanto o acusado fu-

giu na companhia da esposa em
uma bicicleta. Guarnições da Polí-
cia Militar realizaram rondas pela
localidade, mas não conseguiram
prender o suspeito. A Polícia Civil
está investigando o caso.

Dentro de casa
Segundo a polícia, Érica Pereira Sil-
va, de 19 anos, foi assassinada a ti-
ros dentro de sua residência, no bair-
ro Bela Vista, na cidade de Pedro Ro-
sário, no último sábado, e o suspei-

to fugiu em uma motocicleta, de
marca e placa não identificadas.

O pai da vítima, nome não re-
velado, disse para a polícia que o
acusado chegou ao local atirando.
Segundo a família, a vítima tinha
um relacionamento com um ho-
mem identificado como Moisés.
Há acusações em desfavor dele na
polícia. O crime está sendo inves-
tigad, mas até a tarde de ontem não
havia registro de prisão.

Morte em Rosário
No povoado Corapau, zona rural
de Rosário, foi morto a golpes de
facão Leilson Ferreira Gomes, o Ra-
posão, no sábado, 13. A polícia in-
formou que ele tinha tentando rou-
bar uma residência de um idoso,
de 78 anos.

O idoso reagiu ao assalto e
aplicou os golpes de facões no
assaltante, que morreu ainda no
local. �

Divulgação

WASHINGTON 

A Suprema Corte dos Estados Uni-
dos concedeu uma grande vitória
aos defensores dos direitos LGBT e
impôs uma derrota ao governo do
presidente Donald Trump ao de-
terminar, nesta segunda-feira, que
uma lei federal de longa data que
proíbe a discriminação no am-
biente de trabalho protege empre-
gados gays e transgênero.

Verdadeiro divisor de águas, o ve-
redicto histórico por 6 votos a 3 re-
presentou o maior momento para
os direitos LGBT no país desde que
a Suprema Corte legalizou o casa-
mento homossexual em 2015.

Dois juízes conservadores se
uniram aos quatro liberais do tri-
bunal na decisão: Neil Gorsuch,
que foi indicado por Trump em
2017 e foi o relator do caso, e o pre-
sidente da corte, John Roberts.

Os juízes decidiram que pessoas
gays e transgênero são protegidas pe-
lo Inciso VII da Lei de Direitos Civis

de 1964, que proíbe que emprega-
dores discriminem empregados com
base no sexo, além de raça, cor, ori-
gem nacional e religião.

O viés contra funcionários gays e
transgênero no ambiente de traba-
lho continuava legal na maior parte

da nação, uma vez que 28 Estados
careciam de medidas abrangentes
contra a discriminação.

O veredicto, resultante de dois ca-
sos de direitos de gays da Geórgia e
Nova York e de um caso de direitos
de transgêneros no Michigan, reco-

nhecem novas proteções trabalhis-
tas na lei federal.

“A decisão histórica da Suprema
Corte afirma o que nem deveria ter
estado em debate: os americanos
LGBTQ devem poder trabalhar sem
medo de perder o emprego por cau-
sa de quem são”, disse Sarah Kate El-
lis, presidente do grupo de direitos
gays GLAAD.

A batalha legal se concentrou na
definição de “sexo” do Inciso VII. Os
requerentes, assim como grupos de
direitos civis e muitas grandes em-
presas, argumentaram que discri-
minar empregados gays e transgê-
nero tem base inerente em seu sexo,
e consequentemente é ilegal.

O governo Trump havia apoia-
do os empregadores processados
por discriminação. Essas empre-
sas e o governo argumentaram que
o Congresso não pretendia que o
Inciso VII protegesse pessoas gays
e transgênero quando sancionou
a lei. Gor disse que o que importa
é o texto da lei.� 

A batalha legal se concentrou na definição de “sexo” do Inciso VII

Distritos da capital chinesa, Pequim, instalaram postos de verificação

Arialdo Sousa, de 26 anos, foi assassinado a golpes de faca e teve sua cabeça degolada em Imperatrziz   

OMS diz que novo
surto na China
precisa de estudo 

Divulgação 

TRAGÉDIA NA ÁGUA 

Somente no final da manhã
de ontem foi encontrado o
corpo do sargento da Polícia
Militar, Fernando Costa Silva,
de 47 anos. De acordo com a
polícia, o militar, em
companhia do irmão e do

filho, passou por um
naufrágio no lago Zé Maria,
em Olho d’Água dos
Carneiros, em Pindaré-Mirim,
no último domingo. O irmão e
o filho do policial foram
resgatatos e passam bem. 
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UFMA debate ações
contra coronavírus
Evento integra conjunto de ações realizadas
por universidades federais filiadas à Aindifes

Durante o 1º Congresso da Associa-
ção Nacional dos Dirigentes das Ins-
tituições Federais de Ensino Supe-
rior (Andifes), que ocorrerá nos dias
17 e 18 de junho, em sistema online,
a UFMA vai realizar duas mesas te-
máticas. As duas mesas estão mar-
cadas para o dia 17, quarta-feira, pela
manhã, como parte inicial do
evento. A programação completa do
Congresso está no link:
http://200.130.76.63/congresso .

A primeira mesa será das 9h às
10h30 e debaterá “As ações da UFMA
no enfrentamento à Covid-19”. Vão
participar: o vice-reitor, professor-
doutor Marcos Fábio Belo Matos,
como moderador, e, como pales-
trantes: as professoras Isabel Ibarra

Cabrera, pró-Reitora de Ensino e Jo-
sefa Melo de Sousa Bentivi, pró-Rei-
tora de Extensão.

A segunda mesa será das 10h30
às 12h e  enfocará  “Cenário epide-
miológico do coronavírus no MA e
as ações do HU-UFMA no enfren-
tamento da Covid-19”. A mediação
fserá da coordenadora da Assesso-
ria de Comunicação do HU-UFMA,
a pedagoga e relações Públicas, Lu-
ciana Machado. 

A mesa terá como palestrantes:
a superintendente do hospital, Joyce
Lages e o médico epidemiologista e
professor do Curso de Medicina,  An-
tônio Augusto Silva. �

Judiciário já destinou R$ 831
mil para combater a Covid-19 
Já doaram a 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca da Ilha de São Luís (R$ 415 mil), a 1ª Vara
Criminal de São Luís (R$ 209 mil), o Juizado Criminal de Imperatriz (R$ 79 mil) e outras unidades 

Varas e juizados especiais da Justiça
Estadual do Maranhão já doaram
R$ 831 mil ao governo do Estado e
instituições, em auxílio às medidas
de proteção e combate ao contágio
pelo coronavírus, durante a pan-
demia de Covid-19.

De acordo com o hotsite “Cor-
regedoria no Combate ao Coro-
navírus”, mantido pela Correge-
doria Geral da Justiça do Poder
Judiciário, a comunicação das
doações começou a ser feita em 14
de abril e a última registrada data
de 29 de maio.

Já doaram recursos a 2ª Vara de
Execuções Penais da Comarca da
Ilha de São Luís (R$ 415, mil), a 1ª
Vara Criminal de São Luís (R$ 209,1
mil), o Juizado Criminal de Impe-
ratriz (R$ 79 mil), o Juizado Espe-
cial Cível e Criminal de Açailândia
(R$ 71,4), a 2ª Vara da Comarca de
Vitorino Freire (R$ 27,4 mil), o Jui-
zado Cível e Criminal de Codó
(R$16 mil), o Juizado Especial Cível
e Criminal de Pedreiras (R$ 12,5
mil) e a Comarca de Chapadinha
(R$ 1 mil).

A doação dos recursos tem am-
paro na Portaria-Conjunta Nº
14/2020 (artigo 10) do Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJMA) e Cor-
regedoria Geral da Justiça, que trata
das medidas temporárias de pre-
venção ao contágio pelo Coronaví-
rus (COVID-19) no Poder Judiciá-
rio do Maranhão.Segundo essa
portaria, durante o período da pan-
demia, os recursos provenientes do
cumprimento de pena de presta-
ção pecuniária, transação penal e
suspensão condicional do processo
nas ações criminais, deverão ser
destinados ao Fundo Estadual de
Saúde, gerido pela Secretaria de Es-
tado da Saúde, para serem investi-
dos na aquisição de materiais e

equipamentos médicos.

Consulta 
As datas e os valores doados podem
ser acompanhados pelo público
por meio da página da Corregedo-
ria da Justiça na internet (hotsite),
no endereço eletrônico
http://site.tjma.jus.br/covid19. A
fiscalização da destinação dos re-
cursos para a Covid-19, no âmbito
estadual é de competência do Tri-
bunal de Contas do Estado e nas
organizações da sociedade civil,
pela prestação de contas das insti-
tuições.

O maior valor doado partiu da
2ª Vara de Execuções Penais da Co-
marca da Ilha de São Luís. Esse valor
foi distribuído entre a Secretaria de
Administração Penitenciária – SEAP

(R$ 100 mil), para aquisição de itens
de higiene e limpeza, além de equi-
pamentos de proteção individual
(EPI's) para prevenção da doença
no âmbito do Sistema Penitenciá-
rio e Secretaria Estadual de Saúde
do Maranhão – SES (105 mil), para
EPI's, em razão do alto consumo
dos materiais pelos profissionais da
saúde no atendimento a pacien-
tes em hospitais e unidades básicas
de saúde. 

Segundo informações da 2ª VEP,
o restante do valor (R$ 210 mil) foi
destinado, em partes iguais, para o
Instituto Maranhão Sustentável –
IMAS; Instituto Boas Novas e Obras
Sociais “Lar de José”, que desenvol-
vem trabalho de assistência social
para famílias da Grande Ilha, em si-
tuação de vulnerabilidade.

Apoio psicólogo
A série sobre saúde mental, pro-
duzida pelo Tribunal de Justiça do
Maranhão para orientar o público,
durante o período da pandemia
de Covid-19, chega ao seu 30º
vídeo. Os vídeos anteriores e este
inédito estão disponíveis nas redes
sociais oficiais do TJMA (tjmaofi-
cial) no Instagram, Twitter, You
Tube e Facebook.

Desta vez, a psicóloga Ingrid Ro-
drigues aborda o tema “Inteligên-
cia Emocional” e ensina como cada
um deve fazer uso de suas emoções,
de modo que elas possam servir
como reações naturais, sem que se
tornem exageradas, das quais a pes-
soa venha a se arrepender. �

Interior registra 4 vezes mais
casos de Covid-19 do que a Ilha 
A plataforma Farol Covid analisou a situação das 124 cidades mais afetadas pela doença e constatou que o ritmo de
contágio está desacelerando na capital; de acordo com o estudo, São Luís apresenta a 5ª maior taxa de recuo do vírus   

A
pandemia da Covid-19
está passando por uma
nova fase no Brasil. De
acordo com levanta-

mento feito pela plataforma Farol
Covid, que analisou a situação das
124 cidades mais afetadas pela
doença, o ritmo de contágio está
desacelerando nas capitais. Por
outro lado, está avançando no in-
terior. Essa situação está ocor-
rendo no Maranhão. De acordo
com boletim epidemiológico di-
vulgado pela Secretaria de Estado
da Saúde (SES), o número de
novos casos confirmados e regis-
trados no interior ultrapassou o
quádruplo daqueles que aconte-
ceram na Grande Ilha, onde São
Luís está situada.

O boletim, que foi divulgado na
noite de domingo, 14, mostra que
ocorreram 128 novos casos na
Grande Ilha, que engloba, além de
São Luís, as cidades de São José de
Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.
Outros 863 aconteceram no inte-
rior maranhense. Destes, 43 so-

mente em Imperatriz e 820 nas de-
mais regiões. Isso significa que o
número de contaminados nos de-
mais municípios é quatro vezes
maior do que o de infectados na
ilha, fazendo uma comparação.

Até mesmo a quantidade de
novos óbitos no interior, com 20
mortes, foi superior à da Ilha, que
fechou em 11 casos. A inversão do
ritmo de contágio levou à ocupa-
ção de 100% dos leitos de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) em Im-
peratriz. De um total de 54 leitos
do SUS disponíveis, todos estão
ocupados por pacientes com
Covid-19 em estado grave. Esses
dados estão no portal da SES.

No que se refere à Grande Ilha,
a taxa de ocupação de leitos de UTI
está em 77,50%. De um total de 240
disponíveis, 186 estão preenchidos
e 54 estão livres.

Levantamento 
O levantamento, organizado e exe-
cutado pela Farol Covid, demons-
trou que o avanço do novo coro-
navírus desacelerou nas capitais
brasileiras e aumentou no interior.
Isso aconteceu entre o fim de maio
e início de junho.�

MAIS

Segundo o Farol Covid, São
Luís ocupa a quinta posição
dentre as cidades com
menor aceleração do novo
coronavírus, com taxa de
1,12. Em primeiro lugar apa-
rece Porto Alegre, capital do
Rio Grande do Sul, com 0,99.
Na sequência, aparecem
Fortaleza, no Ceará, com
1,03; Duque de Caxias, mu-
nicípio do Rio de Janeiro,
com 1,06; e Manaus, capital
do estado do Amazonas,
com 1,07.

Desaceleração

Reprodução

Procissão de ambulâncias: pacientes são transferidos do interior para São Luís para se tratar do coronavírus   

Doações do Poder Judiciário para  combater Covid-19 no Maranhão podem ser consultadas no site da CGJ 

Íntegra em oestadoma.com/485374

Íntegra em oestadoma.com/485397

Íntegra em oestadoma.com/485398

Divulgação
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Entregue hospital de
campanha com 40
leitos em Pedreiras 
Na instalação da unidade, que irá atender a região do Médio Mearim,
empresa Eneva firmou parceria com Estado e investiu R$ 1 milhão 

PEDREIRAS

A
população do Médio
Mearim ganhou a assis-
tência de um hospital de
campanha para o trata-

mento de pacientes com Covid-19,
com a entrega ontem dessa uni-
dade na cidade de Pedreiras, pela
Secretaria de Estado da Saúde, que
contou com a parceria da Eneva,
empresa que investiu R$ 1 milhão
na compra de equipamentos hos-
pitalares e de proteção individual
(EPIs) para os profissionais de
saúde. Foram entregues 1.130
itens, como os 40 leitos que vão
compor a unidade, monitores, au-
toclaves horizontal, cilindros de
oxigênio, aspiradores cirúrgicos
portáteis, micronebulizador, des-
fibrilador, mobiliários em geral,
entre outros.

Do total de itens doados pela
Eneva, 700 estão sendo adquiridos
com fornecedores do Maranhão
e correspondem a metade do valor
investido pela empresa (R$ 500
mil). “Além de apoiar o governo es-
tadual no combate à pandemia da
Covid-19, buscamos também prio-
rizar os fornecedores locais, com-
prando o máximo possível de itens
hospitalares no Maranhão. So-
mente buscamos em outras re-
giões o que não estava disponível
no estado, considerando a alta de-
manda do momento e a urgência
de entrega”, explica o diretor de
Operações do Complexo Parnaíba,
Vilmar Carneiro.

O diretor ressalta ainda que o
momento é de unir forças e ajudar
no que for possível para superar a
situação “Precisamos nos unir aos
governos e sociedade civil para
combater esse vírus que nos assola.
A Eneva não poderia deixar de ser
solidária e responsável neste mo-
mento de urgência, principal-
mente com os nossos colaborado-
res e com as comunidades que
estão próximas as nossas opera-
ções. Estamos redobrando os cui-
dados e a atenção para manter as
operações essenciais de forneci-
mento de energia, sem descuidar-
mos do bem-estar das pessoas”,
acrescenta.

Todos os itens hospitalares ad-
quiridos pela Eneva serão usados

pelo Estado em outras unidades de
saúde quando o hospital de cam-
panha for desmobilizado. O apoio
ao governo estadual se soma as ou-
tras ações já realizadas pela em-
presa para ajudar as entidades pú-
blicas e comunidades no combate
ao coronavírus.

Além das doações ao hospital
de campanha em Pedreiras, a
Eneva já entregou cinco respira-
dores ao Estado e também tem
buscado ajudar os municípios do
Médio Mearim e as comunidades
locais. Até o momento, foram doa-
das 4.200 cestas de alimentos, que
beneficiaram mais de mil famílias
em vulnerabilidade social, e dois

mil kits de higiene. E está sendo
implementado o projeto Costu-
rando para o Bem, que vai apoiar
costureiras e artesãs dos municí-
pios para produzir máscaras e ja-
lecos.

Seletivo
A administração do Hospital de
Campanha Dr. Kleber Carvalho
Branco ficará sob responsabilidade
da Empresa Maranhense de Servi-
ços Hospitalares (Emserh). “Vamos
fazer um esforço coletivo, de res-
ponsabilidade social, para preser-
var a vida daqueles que são viti-
mados com mais facilidade.
Queremos colocar a Emserh à dis-

posição de toda a região do Médio
Mearim e dizer que o nosso com-
promisso desde a abertura até o fe-
chamento deste hospital é com a
vida da população dessa região”,
afirma o presidente da Emserh,
Marcos Grande.

O cuidado aos pacientes será
realizado por equipe multiprofis-
sional formada por médicos, en-
fermeiros, nutricionistas, fisiote-
rapeutas, técnicos de enfermagens,
entre outros, contratados através
de processo seletivo realizado pela
Emserh. Ao todo, cerca de 190 pro-
fissionais irão atuar na unidade.

Homenagem
Dr. Kleber Branco foi professor da
Universidade Federal do Mara-
nhão (UFMA) e, de sua carreira
profissional, destaca-se a implan-
tação da primeira unidade hospi-
talar de alta complexidade do in-
terior, a Policlínica São Jorge, em
Pedreiras, nos anos 1970. Ele tam-
bém foi membro da Academia Ma-
ranhense de Medicina. Entre ou-
tras homenagens da classe médica,
Kleber Branco recebeu placa do
Conselho Regional de Medicina
(CRM) pelo enaltecimento à me-
dicina do Maranhão. O médico
também foi deputado estadual.�

Equipamentos hospitalares adquiridos pela Eneva que compõe as alas do hospital de campanha
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SÃO PAULO

Com o intuito de facilitar o acesso
e o manejo de valores para os seus
clientes, o PagSeguro PagBank, que
promove soluções inovadoras em
serviços financeiros e meios de pa-
gamento, possibilita a antecipação
da 2ª parcela do auxílio emergen-
cial através da transferência do di-
nheiro para a conta PagBank com
o Cartão de débito Virtual da Caixa.

Os clientes do PagBank podem
transferir os R$ 600 (ou R$ 1.200,
em alguns casos) de forma intei-
ramente online, segura e sem
custo: é só criar o cartão de débito
virtual no aplicativo Caixa Tem ou
no aplicativo de correntistas da
Caixa Econômica Federal e, então,
cadastrá-lo no super app PagBank,
entrando no botão “Adicionar Di-
nheiro” e escolhendo a opção de
adicionar via cartão de débito vir-
tual da Caixa. Pronto! A transfe-
rência é gratuita e o saldo é libe-
rado na hora. E o cliente PagBank
ainda pode fazer pagamentos com
QR Code nas Moderninhas do Pag-
Seguro e ganha 10% de volta. Além
disso, pode fazer recargar de celu-
lar direto pela app PagBank e re-
cebe 2% do valor de volta.

Sem cobrar taxas de manuten-
ção, transferências e mensalidade,
a conta digital gratuita PagBank é

opção para milhões de beneficiá-
rios do auxílio emergencial que não
possuem contas bancárias ou que
mantêm apenas a modalidade
poupança em alguma das institui-
ções financeiras do País.

O PagBank é um banco com-
pleto e grátis. Com ele, é possível
fazer e receber TEDs e transfe-
rências ilimitadas e gratuitas para
qualquer banco,  pagar contas, re-
carregar celular, receber dinheiro
de volta e ainda ter um cartão in-
ternacional grátis que pode ser
utilizado para compras em lojas
e na internet, para pagar aplicati-
vos e serviços como Uber, Spotify
e Google Play e ainda ter acesso a
saques grátis em toda rede Banco
24 horas.

Outra vantagem do PagBank é
que o dinheiro da conta rende 10%
a mais que a poupança, sem o
cliente precisar fazer nada. Tam-
bém é possível fazer aplicação no
CDB, com rendimentos de até
33% a mais que a poupança (120%
do CDI) e com garantia FGC.
Todos os clientes que aplicarem
nos CDBs podem também pedir
um cartão VISA internacional, to-
talmente grátis, sem anuidade e
com limite de crédito igual ao
valor investido no CDB.2

Para mais informações de como
antecipar o recebimento da 2ª par-
cela do auxílio emergencial.�

PagBank antecipa a
2ª parcela do auxílio
emergencial da Caixa
Benefício é oferecido pelo Governo Federal
para minimizar efeitos da pandemia

Clientes do PagBank podem transferir os R$ 600 ou R$ 1.200

Divulgação

SAIBA MAIS

Empresa integrada de
energia, que une a atividade
de exploração e produção
de gás natural em terra à
geração de energia. As
operações da Eneva estão
concentradas no Norte e
Nordeste do país e
contribuem para o aumento

da segurança energética das
regiões e para a modicidade
tarifária. A companhia é
responsável por 46% da
capacidade instalada de
geração térmica do
subsistema Norte e 11% da
capacidade instalada de
geração a gás do país.

Sobre a Eneva
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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ

w w w. o i m p a rc i a l . c o m . b r

APARTE     Cor         BASTIDORES
TER 16/06/2020

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

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

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

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

Quanto mais encurta o tempo que separa as eleições municipais de 
2020, mais esquenta o debate sobre quando e como elas serão realizadas 
em meio à crise da pandemia do coronavírus. Esta semana, novamente, 
deputados senadores e autoridades do TSE vão se debruçar sobre o tema.

Corrida contra o tempo

O secretário de Educação, Felipe Camarão, anunciou a medida que deve criar o 4º ano do ensino médio em 2021 e, com isso, conseguir um reforço pe-
dagógico opcional para os alunos da rede estadual de ensino. O acréscimo foi pensado para os estudantes que não se sentiram contemplados com o con-

téudo estudantil dado por meio das aulas via Internet, durante a pandemia. Projeto deve passar pela aprovação do Conselho de Educação. PÁGINA 3

Shopping Centers 
reabrem com pouca 

movimentação na Ilha

EMERGENCIAL
Veja como serão feitos 

os saques do FGTS
No próximo dia 29, será liberado o 

saque emergencial do FGTS, o objetivo 
do Ministério da Economia em liberar 
o dinheiro agora é amenizar o impacto.

Como enviar e receber 
dinheiro pelo Whatsapp

PÁGINA 10

Com restrições e pouca movimentação, 
após mais de 80 dias fechados por 

conta da pandemia do coronavírus, os 
shoppings reabriram as portas ontem, dia 
15 de junho. Poucas pessoas se arriscaram 
em um dos seis shoppings da Grande Ilha 

durante todo o dia. PÁGINA 9

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

Número de mortes por causas naturais aumenta 
mais de 20% no Maranhão entre abril e maio

PÁGINA 2

Alunos terão mais um ano de 
estudo para recuperar perdas 

do ensino no Maranhão

Aneel anuncia que 
cortes de energia 

continuam proibidos 
até 31 de julho

Câmara de São Luís 
retoma as atividades 
presenciais em forma 
de escala de rodízio

 PÁGINA 7

 PÁGINA 5

DESPEDIDA
Assembleia decreta 
luto de três dias por 
morte de deputado 
estadual Zé Gentil

ADAPTAÇÃO: Honras a São João 
devem ser feitas online

O presidente da Assembleia Legislati-
va do Maranhão, deputado Othelino Neto 
(PCdoB), decretou luto oficial de três dias 
pelo falecimento do deputado Zé Gentil 

(PRB), aos  80 anos, vítima de complicações 
decorrentes da Covid-19. Ele era pai do pre-

feito de Caxias, Fábio Gentil. PÁGINA 5

NOVIDADE

VOLTA ÀS COMPRAS

PÁGINA 10

PÁGINA 9

PRORROGAÇÃO

GRADUALMENTE

TEMPO  PERDIDO
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Para recuperar a perda de atividades educacionais entre os estudantes do ensino médio
da rede estadual por conta da pandemia, secretário anuncia ano letivo opcional

SAMARTONY MAR TINS

Au las pre sen ci ais se guem sus pen sas
até 30 de ju nho

OPCIONAL

Seduc lança 4º ano do
ensino médio em 2021

O
se cre tá rio de es ta do da edu- 
ca ção do Ma ra nhão, Fe li pe
Ca ma rão, usou sua re de so- 
ci al pa ra anun ci ar que os es- 

tu dan tes de en si no mé dio da re de es- 
ta du al te rão aces so a um 4º ano le ti vo
a par tir de 2021.  Se gun do Ca ma rão a
im ple men ta ção é op ci o nal pa ra es tu- 
dan tes que quei ram fa zê-lo co mo re- 
for ço pe da gó gi co. O pro je to já es tá
nos úl ti mos ajus tes e se gui rá pa ra re- 
gu la men ta ção do Con se lho de Edu ca- 
ção.

 
Fe li pe Ca ma rão ex pli cou que o 4º

ano le ti vo foi pen sa do pa ra os es tu- 
dan tes do en si no mé dio que não se
sen ti ram con tem pla dos com o con- 
teú do es tu dan til da do por meio de
au las via in ter net du ran te o pe río do
de iso la men to so ci al no pe río do da
pan de mia do no vo co ro na ví rus (co- 
vid-19), afir man do que foi uma de ter- 
mi na ção do go ver na dor Flá vio Di no
(PC doB), ex pli can do co mo fun ci o na- 
rá na prá ti ca.

 
“Os es tu dan tes que con cluí rem o

en si no mé dio e que fo ram apro va dos
e não se sen ti ram con tem pla dos com
o con teú do, não gos ta ram do con teú- 
do não pre sen ci al, ou não es ti ve ram
sa tis fei tos com o que ti ve ram ou ti ve- 
ra aces so a apren di za gem re mo ta da
for ma ade qua da e qui se rem cur sar
no va men te o 4º em nos sas es co las, es- 
ses es tu dan tes te rão es se di rei to. Es sa

É

op ção. É uma opor tu ni da de, não é
uma obri ga ção. O es tu dan te te rá di- 
rei to ao es por te, a ali men ta ção es co- 
lar e aos li vros”, dis se o se cre tá rio.

 
Ca ma rão res sal tou, ain da, que o es- 

tu dan te que op tar pe lo 4º ano po de
usar co mo re for ço pa ra o ves ti bu lar,
pa ra o pré-Enem, pa ra o pré-ves ti bu- 
lar. “Is so é uma ques tão de jus ti ça. De
res pon sa bi li da de so ci al e de opor tu- 
ni da de pa ra os es tu dan tes que en- 
fren ta ram tan tos pro ble mas e tan tos
de sa fi os”, acres cen tan do que o 4º ano
op ci o nal se rá ins ti tuí do por um ou
dois anos, e que is to es tá sen do de ba- 
ti do com o con se lho es ta du al de edu- 
ca ção. O 4º ano op ci o nal de acor do
com o se cre tá rio não vai re pro var e
nem con si de rar co mo eva são es co lar.

 
Uma ou tra op ção que o se cre tá rio

de edu ca ção re ve lou que es tá sen do
es tu da da, é que se o es tu dan te do 4º
ano ti ver um bom de sem pe nho ele
po de rá subs ti tuir su as bo as no tas pe la
aque la que não foi tão boa as sim.

“Um es tu dan te que ti rou no ta 7 em
bi o lo gia, mas no 4º ano cur sou no va- 
men te, fez su as ava li a ções e fi cou com
no ta 9, 9,5 ou 10 va mos es tu dar a pos- 
si bi li da de de subs ti tuir. Pre ju di car de
for ma ne nhu ma, mas pa ra be ne fi ci ar
es ta mos es tu dan do es sa pos si bi li da- 
de”, afir man do que tra ta-se de uma
me di da de equi da de.

 
Ca ma rão afir mou re cen te men te

que os es tu dan tes po de rão cur sar es- 
se 4º ano ob vi a men te sem ne nhum

cus to. “Mes mo que o MEC [Mi nis té rio
da Edu ca ção] não nos man de re cur- 
sos, o go ver no es ta du al vai ban car”,
dis se o se cre tá rio du ran te um de ba te
vir tu al pro mo vi do pe la Fun da ção Ge- 
tú lio Var gas, no úl ti mo dia 9 de ju nho.

 
As sim co mo a Se duc do Ma ra nhão,

a  Se cre ta ria Es ta du al de São Pau lo
ava lia abrir um “quar to ano do en si no
mé dio” em 2021, de vi do à pan de mia
de co ro na ví rus. Is so por que os es tu-
dan tes vêm en fren tan do vá ri as di fi- 
cul da des com o en si no à dis tân cia,
com au las pe la in ter net e em ca sa. A
pre o cu pa ção é mai or com alu nos do
en si no mé dio, que se pre pa ram pa ra o
Enem e to dos os ou tros ves ti bu la res.
Se gun do a pas ta, o ob je ti vo é pre pa rar
me lhor os es tu dan tes pa ra o fu tu ro e
pa ra as pro vas de vi do às con di ções
des te ano.

 
O Go ver no do Es ta do pror ro gou a

sus pen são das au las pre sen ci ais nas
ins ti tui ções de en si no em to do o Ma- 
ra nhão, até o pró xi mo dia 30 de ju nho.
A pror ro ga ção da sus pen são foi di vul- 
ga da on tem (15), em no vo de cre to. As
au las pre sen ci ais nas ins ti tui ções de
en si no es tão sus pen são em to do es ta- 
do des de a 2ª quin ze na de mar ço, e in-
te gra um con jun to de me di das que fo- 
ram to ma das pe lo Go ver no do Es ta do
e to da a so ci e da de, co mo for ma de
con ter a dis se mi na ção do no vo co ro- 
na ví rus (co vid-19) no Ma ra nhão.

BRASIL

Estudo diz que vírus circulava antes de isolamento

TRABALHO TAMBÉM MOSTRA QUE AS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL CONSEGUIRAM REDUZIR A DISSEMINAÇÃO DA DOENÇA

Um es tu do que en vol veu pes qui sa- 
do res do Bra sil e do Rei no Uni do mos- 
tra que o no vo co ro na ví rus (co vid-19)
já cir cu la va no país an tes da ado ção
de me di das de iso la men to so ci al. Pa ra
fa zer a aná li se, o gru po iden ti fi cou
427 ge no mas do ví rus no Bra sil a par- 
tir dos da dos de 7,9 mil amos tras de
la bo ra tó ri os pú bli cos e pri va dos. O
tra ba lho foi pu bli ca do na pla ta for ma
me dR xiv e ain da não pas sou pe la re vi- 
são da co mu ni da de ci en tí fi ca.

O es tu do iden ti fi cou que en tre 22 e
27 de fe ve rei ro, três ti pos do ví rus,
pro va vel men te vin dos da Eu ro pa, es- 
ta vam pre sen tes no país e con se gui- 
ram se es ta be le cer an tes das me di das
pa ra res trin gir o con tá gio. O pri mei ro
ca so no Bra sil foi con fir ma do em São
Pau lo, no dia 24 de fe ve rei ro, em um
ho mem que ti nha vol ta do de vi a gem à

Itá lia. As pri mei ras me di das de iso la- 
men to so ci al só fo ram ado ta das no es- 
ta do a par tir de 16 de mar ço, e a qua- 
ren te na, com fe cha men to dos ser vi- 
ços não es sen ci ais, em 24 de mar ço.

O tra ba lho tam bém mos tra que as
me di das de iso la men to so ci al con se- 
gui ram re du zir a dis se mi na ção da do- 
en ça no país. Pa ra ava li ar es se im pac- 
to, os pes qui sa do res cru za ram o nú- 
me ro de mor tes diá ri as com da dos so- 
bre o des lo ca men to da po pu la ção for- 
ne ci dos pe la em pre sa de ge o lo ca li za- 
ção In Lo co e pe lo Go o gle.

Ape sar dos efei tos po si ti vos da qua- 
ren te na, o es tu do mos tra que com a
que da na ade são ao iso la men to so ci al
em São Pau lo, hou ve tam bém um au- 
men to na ve lo ci da de de trans mis são
da do en ça.

A pes qui sa mos tra ain da que as vi a- 

gens den tro do Bra sil ti ve ram um pa- 
pel im por tan te pa ra que o co ro na ví- 
rus cir cu las se en tre as di fe ren tes re- 
giões do país. Se gun do o ar ti go, as “al-
ta men te po pu lo sas e bem co nec ta das
áre as ur ba nas do Su des te agem co mo
prin ci pais fon tes de ex por ta ção do ví- 
rus den tro do país”, apon tam os pes- 
qui sa do res após ana li sar tam bém as
dis tân ci as mé di as das vi a gens de
avião no pe río do da pan de mia.

As si nam o tra ba lho pes qui sa do res
li ga dos a 44 ins ti tui ções no Bra sil e no
Rei no Uni do. En tre eles, es tá o gru po
do Ins ti tu to de Me di ci na Tro pi cal da
Fa cul da de de Me di ci na da Uni ver si- 
da de de São Pau lo e da Uni ver si da de
de Ox ford, da In gla ter ra, que em fe ve-
rei ro fi ze ram o pri mei ro se quen ci a- 
men to ge né ti co do co ro na ví rus na
Amé ri ca La ti na.

Úl ti mo en con tro

AJUDA

Bolsonaro conversa com
Putin sobre cooperação

CONVERSA DE ONTEM FOI FEITA POR TELEFONE 

FOTO: MARCOS CORRÊA/PR

O pre si den te Jair Bol so na ro in for mou on tem (15) que
con ver sou, por te le fo ne, com o pre si den te da Rús sia,
Vla di mir Pu tin. De acor do com Bol so na ro, am bos con- 
cor da ram em “apro fun dar ain da mais a co o pe ra ção en- 
tre nos sos paí ses, in clu si ve no com ba te à co vid-19”.

“Tra ta mos tam bém dos re sul ta dos que que re mos
atin gir na pró xi ma Cú pu la do Brics, em São Pe ters bur- 
go”, es cre veu o pre si den te em pu bli ca ção na sua con ta
no Twit ter.

O Brics é gru po for ma do por Bra sil, Rús sia, Ín dia, Chi- 
na e Áfri ca do Sul. Nes te ano, a Rús sia es tá na pre si dên- 
cia ro ta ti va do blo co.

Em 14 de no vem bro do ano pas sa do, o pre si den te Jair
Bol so na ro re ce beu, no Pa lá cio do Pla nal to, o lí der rus so
Vla di mir Pu tin. O en con tro ocor reu após a re a li za ção da
11ª Reu nião de Cú pu la do Brics, quan do os che fes de Es- 
ta do dos cin co paí ses anun ci a ram acor dos pa ra for ta le- 
cer o blo co e emi ti ram uma de cla ra ção con jun ta. O en- 
con tro com Bol so na ro du rou cer ca de 50 mi nu tos.

Pu tin e Bol so na ro con ver sa ram so bre a am pli a ção
dos flu xos de co mér cio e in ves ti men tos en tre os paí ses.
“As du as par tes dis cu ti ram a re mo ção de en tra ves ao co- 
mér cio de pro du tos do se tor agro pe cuá rio e a di ver si fi- 
ca ção da pau ta co mer ci al. Ma ni fes ta ram dis po si ção de
es tu dar ini ci a ti vas pa ra a pro mo ção de in ves ti men tos
re cí pro cos”, in for mou o go ver no bra si lei ro.

No en con tro, o pre si den te rus so tam bém de mons- 
trou in te res se em no vos apor tes no se tor de ener gia. Os
dois pre si den tes tam bém re for ça ram dis po si ção de
apro fun dar o in ter câm bio em áre as co mo ge o lo ca li za- 
ção, tec no lo gia es pa ci al e bi o tec no lo gia.

NOVA FASE

Reino Unido revisa
distanciamento

PRÓXIMA ETAPA DE REABERTURA PREVISTA PARA 4 DE JULHO

O Rei no Uni do es tá re ven do a re gra de dois me tros de
dis tân cia so ci al an tes do pró xi mo es tá gio da fle xi bi li za- 
ção das me di das de res tri ção pa ra con ter o co ro na ví rus.
A no va eta pa es tá pre vis ta pa ra 4 de ju lho, quan do ba res,
res tau ran tes e ca be lei rei ros po de rão re a brir na In gla ter- 
ra, dis se o pri mei ro-mi nis tro, Bo ris John son, nes se do- 
min go (14)..

O pro gres so no com ba te à pan de mia do co ro na ví rus
cri ou “es pa ço de ma no bra” pa ra a re gra, que mui tos em- 
pre ga do res dis se ram que vi nha tor nan do mais di fí cil a
re cu pe ra ção da eco no mia, dis se John son em um shop- 
ping cen ter da re gião les te de Lon dres que se pre pa ra
pa ra re a brir na pró xi ma se ma na.

O Rei no Uni do tem o ter cei ro mai or nú me ro de mor- 
tes por co ro na ví rus no mun do, atrás ape nas dos Es ta dos
Uni dos e do Bra sil. Crí ti cos do go ver no bri tâ ni co di zem
que a si tu a ção é um re fle xo dos pro ble mas no en fren ta- 
men to da cri se.

O go ver no do Par ti do Con ser va dor, de John son, que
afir ma ter se gui do con se lhos ci en tí fi cos pa ra com ba ter
a pan de mia, en fren ta o di fí cil de sa fio de equi li brar a re- 
cu pe ra ção da eco no mia sem per mi tir uma se gun da on- 
da de ca sos.

“Tra ba lha re mos em es trei ta co la bo ra ção com os es- 
pe ci a lis tas o tem po to do e to ma re mos a de ci são cer ta
com ba se na se gu ran ça, na saú de e no com ba te à do en- 
ça”, dis se John son.

A es ca la da cri se no Rei no Uni do foi mos tra da por da- 
dos da se ma na pas sa da, que mos tra ram uma que da da
pro du ção de 25% em re la ção a mar ço e abril.

Co mo a co vid-19 na po pu la ção caiu pa ra 1 ca so a ca- 
da 1.600 pes so as ou me nos, as chan ces de con trair a do- 
en ça em um en con tro a me nos de dois me tros de dis tân- 
cia di mi nuí ram, acres cen tou John son.

São Luís, terça-feira, 16 de junho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Paróquias da capital maranhense dedicadas a São João começam suas programações
de forma virtual para homenagear o santo junino no período de junho e julho

Con ti nu am fe cha dos

SÃO JOÃO

Honras ao santo
são adaptadas
PATRÍCIA CUNHA

É
im pos sí vel, pa ra quem é ma- 
ra nhen se, não se sen tir nos- 
tál gi co com a au sên cia dos 
fes te jos ju ni nos e la men tar 

que es te ano eles não irão ocor rer, 
sen do a gran de fes ta po pu lar do Ma- 
ra nhão. O mês de ju nho que ce le bra 
os san tos ju ni nos San to Antô nio, São 
João, São Pe dro e São Mar çal tem for- 
ça na cul tu ra po pu lar, mas tam bém 
na re li gi o si da de. Os san tos são acla- 
ma dos pe los gru pos ju ni nos, e por 
fiéis que com põem uma co mu ni da de 
re li gi o sa de di ca da a pro gra mar e exe- 
cu tar os fes te jos ju ni nos. Mas es te ano 
es tá sen do tu do di fe ren te. Co me çou o 
fes te jo de São João. E as pro gra ma- 
ções se rão acom pa nha das pe la In ter- 
net.

Es ta mos acos tu ma dos a lo go de- 
pois da mis sa, vi si tar as bar ra cas e de- 
gus tar a cu li ná ria tí pi ca da épo ca, e 
as sis tir aos es pe tá cu los dos gru pos de 
bum ba-boi, qua dri lha, dan ças, shows 
mu si cais. Mas es te ano não. Foi as sim 
com o fes te jo de San to Antô nio e es tá 
sen do com o fes te jo de São João, bem 
co mo se rá com São Pe dro.

Na Ar qui di o ce se de São Luís há du- 
as pa ró qui as de di ca das ao san to, a 
tra di ci o nal igre ja São João Ba tis ta, no 
Cen tro His tó ri co de São Luís, lu gar 
que no dia do san to reú ne as brin ca- 
dei ras de bum ba meu boi pa ra ho me- 
na ge ar um dos pa tro nos ju ni nos. Ou- 
tra igre ja de di ca da ao san to es tá no 
bair ro Vi nhais Ve lho, on de acon te ce a 
Fes ta das Águas, fes te jo pa ro qui al que 
reú ne as fa mí li as dos bair ros vi zi nhos 
em tor no da an ti ga igre ji nha cons truí- 
da há mais de 400 anos pe los je suí tas 
pa ra a mis são jun to aos ín di os da que-

AS PROGRAMAÇÕES DA PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA SERÃO FEITAS PELA INTERNET

DIVULGAÇÃO

la al deia. “O San to é mui to que ri do na 
ca pi tal ma ra nhen se, es tan do pre sen- 
te em to a das, la dai nhas po pu la res e 
vá ri as ini ci a ti vas es pon tâ ne as nos la- 
res da ci da de, re ce be, ain da, mui tas 
ho me na gens em vá ri as co mu ni da des 
dis tri buí das nas di ver sas pa ró qui as 
da Ar qui di o ce se, co mo a igre ji nha de- 
di ca da ao san to no Ten dal, po vo a do 
ru ral do Pa ço do Lu mi ar; no Rio São 
João – es tra da de Ri ba mar; em Ruy Vaz 
– Axi xá, en tre ou tras. Por fim e não 
me nos im por tan te te mos a ca pe la de 
São João Ba tis ta na es tra da da Mai o- 
ba, se de do bum ba meu boi da Mai o- 
ba, so ta que de ma tra ca”, dis se o Diá- 
co no tran si tó rio Bru no Men des Pi- 
men ta, da Pa ró quia São João Ca lá bria 
(Jar dim Amé ri ca).

Na Pa ró quia São João Ba tis ta, no 
Cen tro, já foi anun ci a da a pro gra ma- 
ção que se rá trans mi ti da pe las re des 
so ci ais da Pa ró quia to dos os di as às 
17h. “Em vir tu de das ori en ta ções Go- 
ver na men tais de Saú de, vo cê de vo- 
to/de vo ta de São João Ba tis ta, po de rá 

acom pa nhar a Fes ta do Pa dro ei ro 
atra vés das trans mis sões. Ou tra no vi- 
da de se rão as li ves be ne fi cen tes em 
prol da fes ta”, co mu ni cou a pa ró quia.

Es te ano a Pa ró quia São João Ba tis-
ta de Vi nhais (Vi nhais Ve lho) vai fa zer 
o trí duo pa ra São João, na Fes ta das 
Águas. As ce le bra ções do Trí duo que 
es te ano tem co mo te ma, “Vão com a 
for ça do Es pí ri to San to e se jam mi- 
nhas tes te mu nhas”, se rão trans mi ti- 
das às 19h pe las re des so ci ais da Pa ró-
quia e vão de 21 a 24, da ta do en cer ra-
men to da fes ta.

No dia 21 ha ve rá a car re a ta de aber-
tu ra às 8h, com con cen tra ção no Lar- 
go, e a San ta Mis sa às 19h, tam bém no 
Lar go da Ma triz com a par ti ci pa ção 
das fa mí li as em seus car ros. Nos di as 
22 e 23, 2° e 3° dia do Trí duo, a San ta 
Mis sa se rá trans mi ti da de den tro da 
igre ja, às 19h30 (sem a pre sen ça dos 
fiéis). E no dia 24 acon te ce a San ta 
Mis sa So le ne, no Lar go da Ma triz, 
com as fa mí li as em seus car ros, às 
19h.

SÃO LUÍS

Shoppings reabrem, mas com pouca movimentação

OS SHOPPINGS NÃO REGISTRARAM UMA GRANDE MOVIMENTAÇÃO DURANTE A REABERTURA, ONTEM, DIA 15 DE JUNHO

DIVULGAÇÃO

Com res tri ções e pou ca mo vi men- 
ta ção. As sim foi o pri mei ro dia da re a- 
ber tu ra dos shop pings da re gião me- 
tro po li ta na de São Luís.

Após mais de 80 di as fe cha dos por
con ta da pan de mia do co ro na ví rus, os
shop pings re a bri ram as por tas on- 
tem, dia 15 de ju nho. Pou cas pes so as
se ar ris ca ram em dos seis shop pings
da Gran de Ilha.

Na en tra da dos shop pings fo ram
afi xa dos pon tos de hi gi e ni za ção com
ál co ol em gel, ta pe tes hi gi e ni za do res
e apa re lhos que me dem a tem pe ra tu- 
ra cor po ral.

Fun ci o ná ri os dos shop pings ain da
ori en ta vam con su mi do res e or ga ni- 
za vam o flu xo de pes so as pa ra que
não ocor res se ne nhum ti po de aglo- 

me ra ção.
Com ho rá ri os re du zi dos, shop- 

pings abri ram as por ta às 12h e fe cha- 
ram às 20h. O fun ci o na men to se rá de
se gun da a do min go.

As lo jas con si de ra das ân co ras,
aque las que são mai o res e tem vá ri as
en tra das, ti ve ram al gu mas por tas iso- 
la das. As pra ças de even tos e ali men- 
ta ção fo ram de sa ti va das pa ra evi tar
aglo me ra ções.

No pi so fo ram co la dos ade si vos in- 
di can do es pa ço en tre os con su mi do- 
res. 

Nas es ca das ro lan tes tam bém fo- 
ram co lo ca dos ade si vos on de mos tra- 
vam o es pa ça men to en tre as pes so as.
O uso de más ca ras con ti nua obri ga tó- 
rio.

O fun ci o na men to das pra ças de ali-
men ta ção, ci ne mas, áre as in fan tis e
quais quer gran des pro mo ções ou
even tos que pos sam cau sar gran des
aglo me ra ções ou ge rar tu mul tos con- 
ti nu am ve da dos.

Os res tau ran tes, lan cho ne tes, ba res
e si mi la res lo ca li za dos em ga le ri as e
shop ping cen ters so men te po de rão
fun ci o nar com delivery (en tre ga) ou
dri ve-th ru (re ti ra da no lo cal). Es sa re-
gra já va lia pa ra es se ti po de es ta be le-
ci men to fo ra do shop ping tam bém.
Ou se ja, qual quer bar, res tau ran te ou
si mi lar – den tro ou fo ra de shop ping –
não po de ven der pa ra con su mo no lo- 
cal. Aca de mi as de gi nás ti ca tam bém
não po dem re a brir ain da. (S.D)

SAU LO DU AI LI BE
Com in for ma ções do Diá rio de Goiás

O cri me

GOIÁS

Preso assassinos de
travesti maranhense

“PAULINA” FOI  MORTA A TIROS POR HOMENS EM UM CARRO

DIVULGAÇÃO

A po lí cia de Goiás pren deu qua tro pes so as sus pei tas
da mor te da tra ves ti ma ra nhen se iden ti fi ca da de Mar lan
Reis Sou za, mais co nhe ci da co mo “Pau li na”. Ela foi mor- 
ta na ma dru ga da do dia 13, úl ti mo sá ba do.

Pau li na foi mor ta em Aná po lis, no bair ro Ca lix to lân- 
dia, re gião com gran de con cen tra ção de mo téis e ca sas
no tur nas no mu ni cí pio.

O Gru po de In ves ti ga ção de Ho mi cí di os (GIH) in for- 
mou que a cau sa da mor te foi la tro cí nio. A ví ti ma es ta va
com uma ami ga na re gião, quan do foi abor da da por um
gru po de cin co pes so as, que es ta vam em um car ro com
pla cas de São Fran cis co de Goiás. Os ho mens dis se ram
que gos ta ri am de fa zer um pro gra ma com as du as, mas
em se gui da anun ci a ram o as sal to.

Pau li na dis se que não es ta va com te le fo ne ce lu lar e
foi al ve ja da por um ti ro. Ela é ma ra nhen se de Im pe ra triz
e es ta va em Aná po lis ha via cer ca de uma se ma na. A
ami ga cor reu e não foi atin gi da. Na ma nhã de sá ba do,
cin co fo ram pre sos, mas um foi li be ra do após com pro- 
var que não par ti ci pou do cri me.

O gru po dis se à Po lí cia Ci vil que ma ta ram Pau li na por
vin gan ça a uma agres são an te ri or, que te ria si do pra ti- 
ca da por tra ves tis.

STELLAR BANNER

Aeronave monitora
local de afundamento

NAVIO FOI AFUNDADO NO DIA 12, NA COSTA MARANHENSE

DIVULGAÇÃO

Afun da do na úl ti ma sex ta-fei ra (12), o na vio mer can- 
te Stel lar Ban ner ain da con ti nua ins pi ran do cui da dos
dos ór gãos res pon sá veis. On tem, se gun da-fei ra (15), foi
o úl ti mo dia de mo ni to ra men to da Ma ri nha do Bra sil,
que es te ve no lo cal com o Na vio de Apoio Oceâ ni co
“Igua te mi”, e o OSRV (Oil Spill Res pon se Ves sel) Água
Ma ri nha. As du as em bar ca ções es ta vam mo ni to ran do o
lo cal de afun da men to do gra ne lei ro, pa ra ve ri fi car pos- 
sí veis ob je tos que por ven tu ra se sol tem do na vio e man- 
chas de óleo na ce na de ação.

Além dis so, a ae ro na ve Po sei don, con tra ta da pe lo
Ins ti tu to Bra si lei ro do Meio Am bi en te e dos Re cur sos
Na tu rais Re no vá veis (Iba ma), vem re a li zan do vo os diá- 
ri os de mo ni to ra men to na área do afun da men to, on de
não fo ram en con tra das man chas de óleo. Ela per ma ne- 
ce rá re a li zan do bus cas nos pró xi mos di as.

A Ma ri nha do Bra sil, por meio da Ca pi ta nia dos Por- 
tos do Ma ra nhão, ins tau rou, lo go após o in ci den te, um
inqué ri to pa ra apu rar as cau sas e res pon sa bi li da des so- 
bre o fa to à na ve ga ção com pra zo es ti ma do de 90 di as
pa ra ser fi na li za do, sen do pos sí vel a pror ro ga ção. Quan- 
do con cluí do, se rá re me ti do ao Tri bu nal Ma rí ti mo. (S.D)

São Luís, terça-feira, 16 de junho de 2020
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WhatsApp passa a permitir enviar e receber dinheiro pelo aplicativo. Vai ser possível
realizar 20 transações por dia, tendo limite de R$ 1 mil por transação e R$ 5 mil por mês

Sai ba co mo vai fun ci o nar

• No me nu de en vio de ima gens, ha -
ve rá uma no va fun ção cha ma da “pa -
ga men to”;
• Quan do se le ci o nar a op ção, o apli -
ca ti vo vai pe dir o va lor e re di re ci o nar
pa ra a cri a ção da con ta;
• Vo cê vai pre ci sar cri ar uma se nha de
6 dí gi tos e acei tar os ter mos de uso da
pla ta for ma;
• É pre ci so in cluir o no me com ple to,
CPF e um car tão emi ti do por um dos
ban cos par cei ros;
• Se rá en ca mi nha do um có di go por
SMS, e-mail ou pe lo apli ca ti vo do
ban co.

APLICATIVO

Enviar e receber
dinheiro pelo WhasApp

LU CI A NA GO MES
O What sApp é um dos apli ca ti vos

mais usa dos no mun do e ele es tá com
uma ino va ção: en vi ar e re ce ber di- 
nhei ro. Mas co mo is so po de acon te- 
cer?

O What sApp anun ci ou que o Bra sil
se rá o pri mei ro país a re ce ber uma
atu a li za ção do apli ca ti vo, no vi da de
que vai per mi tir que os usuá ri os pos- 
sam en vi ar e re ce ber di nhei ro, usan do
car tões ca das tra dos no apli ca ti vo.

A no va fun ção de ve che gar ao Bra sil
nas pró xi mas se ma nas, de acor do
com as in for ma ções di vul ga das pe lo
What sApp.

Nes sa no va atu a li za ção vai ser pre- 
ci so ca das trar um car tão pa ra po der
uti li zar da fun ção dé bi to e fa zer as
trans fe rên ci as.

Na fun ção cha ma da de Fa ce bo ok
Pay, vão ser re a li za dos os pa ga men- 
tos. Em no ta, foi di to que o no vo re- 
cur so re ce beu es se no me pa ra que, no
fu tu ro, o mes mo car tão ca das tra do
pos sa ser uti li za do em to dos os apli- 
ca ti vos da em pre sa.

Pa ra que vo cê pos sa re ce ber e en vi- 
ar di nhei ro pe lo Wha tApp se rá ne ces- 
sá rio o ca das tro de um car tão na fun- 

ção Fa ce bo ok Pay.

PINDARÉ

Corpo de PM que desapareceu em lago é achado
DA REDAÇÃO

Foi en con tra do no fim da ma nhã de 
on tem, se gun da-fei ra (15), o cor po do 
sar gen to iden ti fi ca do co mo Fer nan do 
Cos ta Sil va, que de sa pa re ceu após a 
ca noa em que ele es ta va ter vi ra do em 
no La go do Zé Ma ria, na Zo na Ru ral de 
Pin da ré, no úl ti mo do min go (14). A 
in for ma ção foi con fir ma da pe la ma- 
jor e co man dan te do Cor po de Bom- 
bei ros de San ta Inês, Éri ca Lin do so.

Equi pes do Cor po de Bom bei ros e 
Cen tro Tá ti co des de on tem (14) re a li- 
za vam as bus cas pe lo cor po do sar- 
gen to. A ma jor in for ma que pro va vel- 
men te o cor po aca bou boi an do já que 
ha vi am pas sa do as 24 ho ras após o 
afo ga men to.

Fer nan do es ta va na em bar ca ção 
jun ta men te com seu ir mão e seu fi lho 
e re a li za vam uma pes ca ria quan do a 
ca noa em que os três es ta vam aca bou 
vi ran do.

A Po lí cia Mi li tar in for mou ain da 
que o ir mão do sar gen to con se guiu 
na dar até a mar gem do la go que es ta- 
va cheio e seu fi lho foi sal vo por uma 
pes soa que pas sa va de ca noa no lo cal,

FERNANDO ESTAVA NA EMBARCAÇÃO JUNTAMENTE COM SEU IRMÃO E SEU FILHO

DIVULGAÇÃO

os três es ta vam a cer ca de 300 me tros 
da mar gem do la go.

Fer nan do Cos ta Sil va atu a va atu al- 

men te co mo co man dan te na ci da de 
de Iga ra pé do Meio. O sar gen to mo ra-
va em San ta Inês.

IMPERATRIZ

Jovem morto com 50 facadas é achado sem cabeça
DIVULGAÇÃO

Um cri me bru tal! As sim foi o as sas- 
si na to de Ari al do da Sil va Sou sa, de 26
anos. O ra paz, que é ex-pre si diá rio, foi
mor to em Im pe ra triz com 50 fa ca das
e ain da foi de ca pi ta do. Os cri mi no sos
que exe cu ta ram Ari al do ain da jo ga- 
ram o cor po de le no Rio To can-
tins. Po pu la res en con tra ram o ca dá-
ver do ra paz boi an do no rio, sem a ca-
be ça, no úl ti mo do min go (14). O cor- 
po foi re mo vi do pe lo IML de Im pe ra-
triz, po rém a ca be ça não foi lo ca li za- 
da. Ari al do ti nha vá ri as pas sa gens pe- 
la po lí cia por ho mi cí dio e trá fi co.

Re gras de sa que

Co mo sa ber o sal do do FGTS

1 – Apli ca ti vo FGTS
• Bai xe o apli ca ti vo pe lo App Sto re, Go o gle Play ou Win -
dows Sto re;
• Quan do abrir o app, na te la ini ci al se le ci o ne “ca das -
tre-se” e pre en cha o for mu lá rio;
• Cli que em “não sou um robô” e, após is so, em “ca das -
tre-se”;
• A Cai xa en vi a rá e-mail de con fir ma ção pa ra o en de re -
ço ele trô ni co que vo cê in for mou no for mu lá rio;
• Cli que no link en vi a do;
• No apli ca ti vo,pa ra con fir mar os da dos, res pon da às
per gun tas com in for ma ções adi ci o nais;
• Leia e acei te os ter mos de uso e pron to!

2 – Si te da Cai xa
• No si te, in for me o nú me ro do CPF ou NIS/PIS e cli que
em “ca das trar se nha”;
• Leia o re gu la men to e cli que em “acei to”;
• De pois pre en cha seus da dos e crie uma se nha;
• Após is so, fa ça o lo gin;
• No can to su pe ri or es quer do, cli que em “Co mo con sul -
tar o sal do? Tu to ri al “FGTS”, e de pois em “Sa que Ime di a -
to FGTS”;
• Ou tra pá gi na se rá aber ta, ne la in for me in for mar o CPF
ou PIS e os da dos pe di dos.

FGTS

Ve ja co mo vão
fun ci o nar os sa ques
a par tir do dia 29

No pró xi mo dia 29, se rá li be ra do o sa que emer gen ci al
do Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço (FGTS), o
ob je ti vo do Mi nis té rio da Eco no mia em li be rar o di nhei- 
ro ago ra é ame ni zar o im pac to da pan de mia do no vo co- 
ro na ví rus no bol so dos tra ba lha do res.

O va lor li mi te que po de rá ser res ga ta do é até um sa lá- 
rio mí ni mo, ou se ja, R$ 1.045. Ini ci al men te, o re cur so se- 
rá de po si ta do em con ta so ci al gra tui ta da Cai xa Econô- 
mi ca Fe de ral, co mo acon te ceu com o pa ga men to da se- 
gun da par ce la do au xí lio emer gen ci al.

Por meio do apli ca ti vo Cai xa Tem se rá pos sí vel pa gar
con tas e fa zer com pras. No en tan to, o sa que do di nhei ro
em es pé cie as trans fe rên ci as pa ra ou tros ban cos se rão
li be ra dos em di as mais pra fren te.

O ca len dá rio de pa ga men to do FGTS emer gen ci al de- 
ve obe de cer or dem do mês de ani ver sá rio do tra ba lha- 
dor, is so pa ra evi tar fi las e aglo me ra ções nas agên ci as da
Cai xa, co mo in for mou o pre si den te do ban co, Pe dro
Gui ma rães.

O sa que do no vo FGTS de R$ 1.045 pa ra quem tem
mais de uma con ta, de ve co me çar pe las con tas ina ti vas
(de em pre gos an te ri o res) com me nor sal do, e após is so o
tra ba lha dor po de rá res ga tar o di nhei ro de con tas ati vas
tam bém com me nor sal do.

Lem bran do que o va lor li mi te de sa que é até R$ 1.045.
Es se é va lor to tal que po de ser sa ca do, não por ca da con- 
ta. O di nhei ro fi ca rá dis po ní vel pa ra mo vi men ta ção por
90 di as. Ca so a pes soa não te nha res ga ta do o re cur so
den tro do pra zo, o di nhei ro vol ta pa ra o fun do sem per- 
das.

Ca so o tra ba lha dor quei ra sa car o di nhei ro após es se
pra zo, se rá pre ci so so li ci tar pe lo app do FGTS.

Há du as op ções pa ra con sul tar o sal do dis po ní vel no
FGTS, a pri mei ra é pe lo apli ca ti vo do FGTS dis po ní vel
pa ra ser bai xa do no seu ce lu lar, e a se gun da es co lha é via
si te da Cai xa.

Se gun do a Cai xa, o tra ba lha dor po de rá con fe rir os va- 
lo res dis po ní veis e es cla re cer de mais dú vi das pe lo app
do FGTS a par tir do dia 19 de ju nho.

Des de on tem, dia 15 de ju nho, o tra ba lha dor tam bém
po de con sul tar os va lo res dis po ní veis e ti rar dú vi das so- 
bre o be ne fí cio pe lo si te ou te le fo ne 111.

São Luís, terça-feira, 16 de junho de 2020
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Osmar Filho não disputará a Prefeitura e PDT 
apoiará Neto Evangelista

Juscelino Filho 
defende que
bancada permaneça 
unida no Congresso
e aponta conquistas

“Covidão” já 
atinge governos 
de 7 estados e 
valor investigado
chega a R$ 1,07 bilhão

Cotação – Comercial C. R$ 5,1411 | V. R$ 5,1421 – Turismo C. R$ 4,94| V. R$ 5,35 – Euro C. R$ 5,8195 | V. R$ 5,8211 - Libra C. R$ 6,4795 | V. R$ 6,1731 – Poupança 0,5000%
Maré –    1ª Preamar     – 3:10 4,8 m |  1ª  –    Baixamar – 9:36 1,3 m| 2ª Preamar –15:36 4,8 m| 2ª  – Baixamar- 21:56 1,3 m|
Loteria –   Lotofácil –1980 (15/06/2020) –  03-04-05-07-09-10-13-16-17-18-19-21-22-23-24| Quina – 5295 (15/06/2020) – 08-44-64-66-78

TEMPO –  Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

24° – 32°
Manhã Tarde Noite

PÁG.12

OAB repudia ataques ao STF e Bolsonaro afirma
que Weintraub foi imprudente ao participar de ato

Caixa libera 
consulta ao 
valor e data de 
novos saques 
do FGTS

IPTU
2020 de 
São Luís
está
disponível

PÁG. 12 PÁG. 4 PÁG. 3 PÁG. 3

Povo de São Luís flerta com a morte

COM TODAS AS LOJAS ABERTAS, 
RUA GRANDE É ‘INVADIDA’ POR UM 
VERDADEIRO ‘MAR DE GENTE’
Ontem (15) foi o 
início da terceira 
fase da abertura 
gradual do 
comércio, com 
funcionamento 
de lojas de rua e 
shoppings

Na Rua Grande, 
extensas filas 
se formaram na 
porta de lojas 
especializadas 
na venda de 
roupas, calçados 
e acessórios

Um verdadeiro “mar de gente” tomou conta da Rua Grande, na manhã 
dessa segunda-feira (15), após o início da terceira fase de reabertura dos 
estabelecimentos comerciais, durante a pandemia do novo coronavírus. Em 
todas as fases da retomada das atividades econômicas, o Jornal Pequeno 
verificou que os comerciantes do Centro de São Luís estão respeitando as 
regras impostas pelo Estado, por meio de decretos. Porém, em cada fase 
da abertura gradual do comércio, as aglomerações se intensificaram. 

PÁG. 5

Nessa segunda-feira, todas as lojas da Rua Grande reabriram suas portas, levando para lá uma quantidade ainda 
maior de pessoas; filas foram registradas na entrada de alguns estabelecimentos
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No local, está sendo concluída a implantação de 600 metros de 
tubulação de concreto armado, interseccionado por caixas de ligação e 
de manutenção (poços de visita). 

Deputado Zé Gentil morre 
vítima de coronavírus e
Prefeitura de Caxias decreta 
luto oficial por 7 dias

Prefeitura conclui nova etapa da
drenagem profunda no Olho d’Água e 
avança com serviços em outros bairros

A Prefeitura de São Luís segue intensificando os trabalhos nas frentes de 
obras de drenagem pela cidade. Uma das ações que está em fase avançada é a 
drenagem profunda realizada na Avenida Rio Claro, localizada no bairro Olho 
d’Água. PÁG.9

O presidente da Câmara Municipal, Osmar Filho (PDT), 
anunciou, na noite dessa segunda-feira, 15, durante entrevista 
ao programa ‘Ponto e Vírgula’ (Difusora FM), que não mais 
disputará a eleição deste ano para prefeito de São Luís. E 
informou que ele e o seu partido, o PDT, apoiarão o nome 
do deputado Neto Evangelista, do DEM. INFORME PÁG.3

Osmar Filho anuncia que 
não vai disputar Prefeitura 
de SL e declara apoio do 
PDT a Neto Evangelista

Vítima de coronavírus, morreu na madrugada dessa segunda-
feira, 15, no Hospital Unimed, de Teresina, o deputado estadual 
Zé Gentil. Ele estava internado desde domingo,7, um dia depois 
de testar positivo para a Covid19. A notícia abalou toda a família, 
que se reservava em orações pela recuperação da saúde do 
parlamentar, e enlutou a chamada ‘Princesa do Sertão’. PÁG. 11

‘PRINCESA DO SERTÃO’ DE LUTO

Durante a semana, Zé Gentil, que tinha comorbidades, 
apresentou leve melhora, mas, às 4h45 de ontem, 
perdeu a batalha pela vida
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Partido do eu sozinho
A presença de Weintraub na 
Esplanada dos Ministérios, 
domingo, irritou o presidente: 
“Ele esteve lá representando a si 
próprio e não o governo”.
Rotina de abestado
A multa de R$ 2 mil aplicada 
no ministro, por desrespeitar 
o decreto que obriga o uso de 
máscara, deixou o Planalto ainda 
mais constrangido.

Abraço de afogados
Se a formação militar o impede de 
“abandonar” Weintraub no campo 
de batalha, Bolsonaro tampouco 
aprecia o “abraço de afogados”.
Pede pra sair, zero um
O melhor para o presidente, 
diz um ministro próximo, seria 
Weintraub pedir para sair. 
Pouparia o presidente do desgaste 
da demissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2020 
CPL/Maranhãozinho. A Prefeitura Municipal de Maranhãozi-
nho/Ma, mediante seu Pregoeiro, torna público que a PREGÃO 
PRESENCIAL nº 092/2020/CPL/Maranhãozinho, do tipo Menor 
Preço por item.aquisição de motocicletas para as atividades 
da Administração do município, conforme Anexo I do Edital, 
realizar-se-á no dia 01/07/2020 às 10:00min, na sala da  Comis-
são Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Mara-
nhãozinho/Ma, localizada na Rua Boa Vista, s/nº, Centro - Ma-
ranhãozinho/Ma, onde poderão ser consultados gratuitamente 
ou adquiridos o Edital e seus Anexos, mediante recolhimento do 
valor de R$ 30,00 (trinta reais), feitos exclusivamente através do 
pagamento do Documento de Arrecadação Municipal – DAM. O 
Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, subsi-
diariamente na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 
123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes à espé-
cie; e seus anexos, estão à disposição dos interessados, de 2º a 
6º feira, no horário das 09h às 12h, na Comissão Permanente de 
Licitação/CPL. Maranhãozinho/MA,11 de junho de 2020. Zelimar 
Dias Oliveira - Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ - MA

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO. CONCORRÊNCIA 
PÚBLICANº 01/2020/PMC/MA. A Prefeitura Municipal de Codó 
torna público que haverá a reabertura da sessão da licitação 
de n° 01/2020/PMC/MA na modalidade Concorrência Pública, 
tipo menor global cujo objeto é: Contratação de empresa para 
construção e recuperação de estradas vicinais, bueiros e pontes 
de acordo com edital e anexos.  Será realizado a reabertura 
da sessão embasada na justificativa enviada pelo secretário 
municipal de Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano 
e Rural, junto com o setor de engenharia responsável, sendo 
assim convocamos as empresas já credenciadas em sessão 
anterior a se fazerem presentes no dia 26/06/2020 às 09:00 
horas. Informações podem ser obtidas na Comissão Permanente 
de Licitação pelo telefone (99) 3661-2068 ou via e-mail: codo.
cpl.ma@gmail.com. Ficando assim as empresas credenciadas 
intimadas desde já a estar presente na sala da comissão no 
dia e horário definido acima. Codó/MA, 09 de junho de 2020. 
Francisco Roberto de Araújo Albuquerque – Secretário Municipal 
de Desenvolvimento Urbano e Rural.

LUCIENE VIEIRA
 

Um verdadeiro 
“mar de gente” 
tomou conta 
da Rua Grande 

na manhã dessa segunda-feira (15), 
após o início da terceira fase de 
reabertura dos estabelecimentos 
comerciais, durante a pandemia do 
novo coronavírus, e que estavam 
com as portas fechadas desde março. 
No dia 1º deste mês, ocorreu a 
segunda fase do plano do governo 
do Estado de desconfinamento 
do comércio. No dia 25 de maio, 
pequenas empresas exclusivamente 
familiares reabriram. Em todas essas 
datas, o Jornal Pequeno verificou 
que os comerciantes, no centro de 
São Luís, estão respeitando as regras 
impostas pelo Estado, por meio de 
decretos. Porém, em cada fase da 
abertura gradual do comércio, as 
aglomerações se intensificaram. 
Ontem, foram registradas filas para 
entrar em loja de confecções da Rua 
Grande.
A terceira fase de reabertura 
do comércio foi liberada sob a 
condição de cumprimento de 
ações preventivas, como o uso de 
máscaras, a higienização das mãos 
com água e sabão ou álcool em gel. 
Ainda segundo o decreto estadual, 
todas as lojas devem higienizar os 
ambientes, com especial atenção às 
vitrines, provadores e outras áreas de 
contato direto com o público, pelo 
menos uma vez a cada quatro horas.
Os estabelecimentos que tiverem 
provadores devem higienizar 
imediatamente o produto após o 
cliente experimentar. O estoque 
exposto de roupas e sapatos deve 
ser pulverizado a cada duas horas 
com álcool 70% ou similar. Deve 
haver proteção de vidro ou acrílico 
nos caixas e mesas de atendimento. 
O ambiente deve ser o mais arejado 
possível.
Na Rua Grande, todas as lojas já 
estão abertas. Entre elas, a Marisa, 
Riachuello e C&A. Ontem, o Jornal 
Pequeno também verificou que os 
empreendimentos respeitavam o 
limite de 30% de sua capacidade. 
Ou seja, se normalmente cabem dez 
pessoas na loja, só entravam três 
ao mesmo tempo. Foram colocadas 
grades e fitas para impedir o livre 
acesso das pessoas às lojas.
O que se viu, também, foram 
filas nas portas de alguns 
estabelecimentos especializados 
em venda de confecções, roupas 
e acessórios; além de muitos 
vendedores ambulantes nas calçadas 
das vias comerciais. Em todas as 
entradas das lojas, funcionários 
usando máscaras controlavam o 
acesso dos clientes. Os funcionários 
também aplicavam álcool em gel 
nas mãos de quem entrava nos 
empreendimentos, e em algumas 
lojas eles mediam a temperatura 
das pessoas. Em relação às filas, 
ninguém manteve a distância de dois 
metros.
CONTINUA PROIBIDO
Apesar de a capital maranhense estar 
na sua terceira fase de reabertura 

do comércio, continua proibido 
o funcionamento de praças de 
alimentação, cinemas, áreas infantis 
e quaisquer grandes promoções ou 
eventos que possam causar grandes 
aglomerações ou gerar tumultos. Os 
restaurantes, lanchonetes, bares e 
similares localizados em galerias e 
shopping centers somente poderão 
funcionar com delivery (entrega) 
ou drive-thru (retirada no local). Ou 
seja, qualquer bar, restaurante ou 
similar – dentro ou fora de shopping 
– não pode vender para consumo 
no local. Academias de ginástica 
também não podem reabrir ainda.
De acordo com o governo do 
Estado, ainda não está permitida a 
distribuição de materiais gráficos 
como folhetos e revistas. Mesmo 
assim, havia na manhã de ontem, 
na Rua Grande, quem estivesse 
distribuindo folhetos de uma 
empresa de empréstimo consignado. 
Apesar de essa regra ter sido 
quebrada, no geral, conforme 
apurado pelo Jornal Pequeno, os 
comerciantes aplicaram condições 
que garantiriam o mínimo de 
segurança à população, com a 
retomada das atividades.
AGLOMERAÇÕES
Desde o dia 25 de maio, quando 
houve a primeira fase de reabertura 
do comércio, o Jornal Pequeno 
tem acompanhado o movimento nas 
vias comerciais do centro de São 
Luís, como Rua Grande. Sempre 
houve aglomerações em bancos de 
descanso, em portas de agências 
bancárias, nas filas e, principalmente, 
pelos espaços públicos destinados à 
circulação de pessoas.
Utilizando máscaras, os 
consumidores andam frenéticos de 
um lado para o outro carregando 
sacolas de compras. A secretária 
Irani Natália, de 39 anos, aguardava 
na fila para entrar na C&A. “Vim 

pesquisar preços das mercadorias. 
Acredito que tudo esteja em 
promoção, estão liquidando o 
estoque, após três meses de portas 
fechadas. Preços baixos compensam 
o tempo que se gasta numa fila de 
espera”, declarou Irani Natália.
De máscara, mas distante a poucos 
centímetros das duas pessoas entre 
as quais estava, o fotógrafo Jair 
Filho, de 55 anos, alegou ter ido à 
Rua Grande para pesquisar preços de 
calçados. “Não uso internet para isso, 
e já que todas as lojas reabriram, 
aproveitei a oportunidade”, disse. 
Jair concordou com a reabertura não 
só dos shoppings, como do comércio 
em geral. “É um absurdo o governo 
não deixar as pessoas trabalharem”, 
afirmou o fotógrafo.
O cozinheiro Evaristo Francisco 
Santana, de 63 anos, estava mais à 
frente na mesma fila da secretária 
Irani Natália. Utilizando máscara 
e luvas de proteção, ele disse que 
estava indo à loja para acertar uma 
dívida. Ao ser questionado sobre a 
possibilidade de isso ser feito pela 
internet, ele acabou admitindo ter 
usado a reabertura da loja como 

desculpa para sair um pouco de 
casa. “Está difícil ficar confinado”, 
afirmou.
PRÓXIMAS ATIVIDADES 
A REABRIREM
No dia 22 de junho, vão reabrir as 
academias de ginástica e esportes. 
No dia 29 de junho, será a vez de 
bares e restaurantes, e praças de 
alimentação em shoppings centers. 
Todos esses estabelecimentos 
deverão seguir medidas sanitárias 
como o uso de máscara, 
distanciamento mínimo obrigatório, 
assepsia, higienização, limpeza, e 
uso de equipamentos de proteção 
individual.
FISCALIZAÇÃO
As denúncias de funcionamento 
irregular ou de comportamento 
contrário às normas sanitárias 
(tanto de empresas quanto dos 
consumidores) podem ser feitas 
por três números de WhatsApp: 
(98) 99162-8274, (98) 98356-0374, 
(98) 99970-0608. A Vigilância 
Sanitária vai receber e encaminhar as 
denúncias.

Na Rua Grande, extensas filas se formaram 
na porta de lojas especializadas na venda de 
roupas, calçados e acessórios

Libera geral...
Com todas as lojas abertas, Rua Grande foi 
tomada por um verdadeiro ‘mar de gente’

Ontem (15), foi o início da terceira fase 
da abertura gradual do comércio, com 
funcionamento de lojas de rua e shoppings

Nessa segunda-feira, todas as lojas da Rua Grande reabriram suas portas, levando para lá uma quantidade 
ainda maior de pessoas; filas foram registradas na entrada de alguns estabelecimentos

FOTOS: FRANCISCO SILVA

Cláudio 
Humberto
www.diariodopoder.com.br

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“1964 fazem 56 anos. É página virada da História”
Vice Hamilton Mourão sobre os compromissos democráticos das Forças 
Armadas

PODER SEM PUDOR

Me engana que eu gosto
Ao assumir o governo de Minas Gerais, 
Francelino Pereira compôs o secretariado 
com representantes de todas as regiões 
do Estado. Mas esqueceu do Vale do 
Jequitinhonha, região que garantia seus sucessivos mandatos de 
deputado federal. Ao receber uma comissão de políticos queixosos, ele 
usou sua melhor cara de pau para “protestar”: “Ora, vocês não têm um 
secretário no meu governo, mas são os únicos que têm o governador 
como representante da região!”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos
www.diariodopoder.com.br

Ministro só depois
Mourão afirmou que a definição de 
um nome definitivo para assumir o 
Ministério da Saúde só vaiocorrer 
após o País vencer a pandemia.
Vírus desacelera
Mourão avaliou com otimismo os 
próximos passos do governo. “Está 
havendo uma desaceleração na taxa 
de letalidade”, observou.
Melhora gradual
“Estamos abaixo dos 5% [de 
letalidade]. Já estivemos a 
7%”, disse o vice-presidente na 
entrevista. “É uma tarefa logística”, 
avaliou.
Governador 
cleptomaníaco
O governador do Amazonas, Wilson 
Lima, foi chamado ontem de 
“cleptomaníaco” pelo conselheiro 
Ari Moutinho, do Tribunal de 
Contas do Estado.“Ele consegue 
transformar vinho em respirador”, 
disse, para se referir à empresa 
onde fez compra milionária do 
equipamento.
Controle baiano
Ari Moutinho, do TCE-AM, 
defende a abertura do gás do 

Amazonas, maior reserva do País, 
sob controle de um empresário 
baiano, Carlos Suarez, que fatura no 
negócio mais de R$100 milhões por 
mês. Humm...
Exemplo no ministério
O presidente Jair Bolsonaro citou 
ontem Tereza Cristina (Agricultura) 
como exemplo de deputada federal 
que deu certo no cargo de ministra, 
para responder aos que criticavam o 
convite a Fábio Faria para assumir 
o Ministério das Comunicações. 
“Fábio é da minha quota pessoal”, 
disse.
Brasília venceu
O governo do DF obteve ontem 
significativa vitória, no STF, ao 
manter a liminar que suspende 
decisão do Tribunal de Contas 
da União (TCU), que pretende 
tungar R$10 bilhões em razão de 
interpretação criativa de regra sobre 
quem deve pagar impostos em 
transferências da União.
É o cúmulo
A deputada Soraya Manato (PSL-
ES) apresentou projeto de lei para 
que qualquer atividade desenvolvida 
por tempos religiosos seja isenta 
de impostos, inclusive o de renda. 
Abrange até “atividades lucrativas”.

Até no Planalto há clamor pela 
saída de Weintraub
Apesar dos serviços prestados ao jeito beligerante de governar do presidente 
Jair Bolsonaro, o ministro Abraham Weintraub (Educação) já encheu todas 
as medidas e deve ser substituído sem demora. O clamor por sua demissão 
já é consensual em todo o Palácio do Planalto. Graças ao ministro, pioraram 
drasticamente as relações de Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal (STF), 
não há diálogo possível com os meios acadêmicos e ainda se incompatibilizou 
com todo o Congresso Nacional.

Vice Mourão afirma que 1964 ‘é página virada’
O vice Hamilton Mourão, reafirmou nesta segunda (15) os compromissos das 
Forças Armadas com a democracia: “1964 fazem 56 anos. É página virada 
da História”, disse. Ele citou o próprio presidente, que disse que os militares 
não participam de aventura. Mourão afirmou ainda durante entrevista à Rádio 
Bandeirantes que qualquer tipo de autogolpe “não é, e nem nunca será” a 
visão de Bolsonaro, e queo presidente sabe que as Forças Armadas não o 
acompanhariam numa aventura dessa natureza.

“Trabalho”
A Comissão do Coronavírus da Câmara dos Deputados confirmou reunião 
para debater “a atuação de órgãos de controle” na quinta-feira (18). Só não 
tem convidados confirmados para o debate.
Justiça boazinha
Por decisão da 20ª Câmara Cível do TJ-MG, a Vivo vai indenizar em R$5 
mil, por danos morais, um cliente cujo nome foi injustamente negativado. 
A merreca apenas empresas como a Vivo continuar maltratando clientes.
Frente ‘ampla’ limitada
O PSB aprovou e publicou documento para a questão “urgentíssima” do 
impeachment de Jair Bolsonaro. O PSBsó menciona “impeachment” uma 
vez na resolução.
Pergunta na rua
Quando a quarentena acabar, falar mal de autoridade em mesa de bar vai 
ser ilegal?
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VENDO TERRENO 
todo murado 
de 160m2 no 

Residencial Lima 
Verde, próximo ao 

Shopping Pátio 
Norte. 

Valor: R$ 40 mil
Contato: 

98162 3715
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Registro de Distribuição: 0800066-61.2018.8.10.0001
Ação: [Rescisão / Resolução]
Exequente: ATHENAS PARTICIPACOES SA e outros
Executado: K A QUEIROZ CALIXTO COSMETICOS - ME

Citando o executado:  K A QUEIROZ CALIXTO COSMETICOS - ME 

O MM. JUIZ DE DIREITO SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM, TITULAR DA 12ª UNIDADE JURISDICIONAL CÍVEL
DA COMARCA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI. ETC.

FINALIDADE: Citação do executado para que efetue, no prazo de três dias, o pagamento da quantia pedida na inicial
devidamente atualizada, acrescida de juros legais, custas e honorários advocatícios, estes arbitrados no valor correspondente a dez
por cento (10%), sobre o total do débito (Art. 827, NCPC), ou, no mesmo prazo, nomeiem bens à penhora suficientes para garantia
do principal e seus acessórios. Poderá(ão) oferecer embargos no prazo de quinze dias. Fica(m) ciente(s) que se a dívida não for
paga e nem nomeados bens à penhora no prazo assinalado, serão penhorados e avaliados bens, tantos quantos bastem para o
pagamento do débito e seus acessórios, de cujos atos lhe será dado ciência. Em caso da penhora incidir sobre bens imóveis, deve
ser intimado o cônjuge do proprietário do bem, se casado for. A verba honorária será reduzida à metade no caso de pagamento
integral no prazo de três dias (Art. 827, §1°, NCPC). 

Dado e passado nesta cidade de São Luis, Capital do Estado do Maranhão, na Secretaria da 12ª Unidade Jurisdicional Cível. Aos
Quinta-feira, 02 de Abril de 2020. EU _______, Ângelo Pinto Oliveira, Secretário Judicial, mandei digitar e assino.
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Conselho Regional de Medicina do Maranhão

NOTA DE FALECIMENTOS
É com pesar que comunicamosa Classe Médi-
ca e a sociedade em geral os falecimentos dos 
médicos,Drs. Jose de Abreu Silva-CR Nº 248 
(12/06/2020), Jose Amauri de Sousa Macedo - 
CRM nº 3281 (14/06/2020) e Leônidas Lima da 
Silva - CRM nº 752 (15/06/2020).
Às famílias enlutadas, nossos sinceros senti-
mentos.

São Luís, 16 de junho de 2020.

Abdon José Murad Neto
Presidente

Irregularidades apontadas que determinaram a reprovação das contas:
1 – A despesa com pessoal do 
Poder Executivo no valor de R$ 
5.175.394,64 atingiu 74,41% 
da receita corrente líquida do 
exercício, ultrapassando bastante 

o limite de 54% dessa receita, 
estabelecida pela legislação em 
vigor;
2 – O município aplicou em 
ações e serviços públicos de 

saúde apenas 11,93% da receita 
prevista no art. 198, § 2º, inciso 
III da Constituição Federal;
3 – A Prefeitura não divulgou em 
seu portal eletrônico informações 

sobre arrecadação e aplicação 
de recursos, contrariando o 
estabelecido por lei. Cabe recurso 
da decisão. (Fonte: Assessoria 
de Comunicação TCE-MA

TCE desaprova contas do prefeito
de Anajatuba relativas a 2015
O Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-MA) reprovou, por 
unanimidade, as contas anuais 
de Sydnei Costa Pereira, prefeito 
do município de Anajatuba no 
período de 13/10 a 31/12/2015. 
A emissão do parecer prévio pela 
desaprovação das contas, proposto 
pelo relator Melquizedeque 
Nava Neto, acolhe parecer no 
mesmo sentido apresentado pelo 
Ministério Público de Contas 
(MPC), por meio do procurador 
Douglas Paulo da Silva.
A decisão, tomada na sessão 
virtual do Pleno do último dia 
3, tem como base supostas 
irregularidades apontadas em 
relatório técnico e confirmadas 
no mérito. Conforme o relatório, 
Sydnei “sequer chegou a 

apresentar defesa, sendo 
considerado revel para todos os 
efeitos legais, de acordo com a 

Lei Orgânica do TCE”.
Em seu parecer, o MPC 
observa que, em razão dos 

indicadores de desempenho e 
das irregularidades presentes nas 
contas apreciadas, os Balanços 
Gerais não representam a posição 
financeira, orçamentária e 
patrimonial do município no ano 
financeiro de 2015, “estando em 
desconformidade com as normas 
legais, regulamentares, princípios 
e normas contábeis aplicados à 
Administração Pública”.
Em sintonia com a posição do 
MPC, o relator fundamenta o 
voto pela desaprovação nos 
achados do Relatório de Instrução, 
segundo ele, “reveladores de não 
obediência a comandos legais 
sobre controle dos gastos com 
pessoal, aplicação de recursos em 
saúde pública e transparência da 
gestão fiscal”.

O prefeito Sydnei Costa teve as contas reprovadas pelo TCE

Nesta quarta-feira (17), tem Live Potiguar, que terá como convidado 
especial o arquiteto Tiago Bortolaça (SC). Ele faz sucesso nas redes 
sociais com o seu perfil do instagram @acasamasculina, no qual traz 
ideias e dicas de ambientações para espaços, com foco especial em 
ambientes masculinos.
E na Live Potiguar “Casa Organizada: Transformando Ambientes” (17), 
às 20h, Tiago vai dar dicas e sugestões de como transformar um ambiente 
com toques de organização, que além de praticidade proporcionam mais 
qualidade de vida. Para acompanhar basta acessar a Live no Stories do 
perfil do instagram: @potiguarhomecenter.  

Dicas de organização 
& ambientação na Live 
Potiguar desta quarta-feira

DIVULGAÇÃO

O arquiteto Tiago Bortolaça é o convidado especial da Live Potiguar 
“Casa Organizada: Transformando Ambientes”

54 anos da Rádio Educadora                     
Foi na semana passada o aniversário dos 54 anos da Rádio Educadora 
Rural Ltda., mas precisamente na sexta-feira, dia 12 de junho. A data 
foi lembrada durante o programa comunitário ‘Roda Viva’ apresentado 
pelo jornalista e âncora Jura Filho, Na oportunidade foram entrevistados 
arcebispo Dom Belisário, o Bispo Auxiliar Dom Esmeraldo – o reitor do 
Santuário de São José de Ribamar, diretor-geral da Educadora, o padre 
Cláudio Roberto, assim como o vice-reitor, o padre Guto Feitosa, diretor 
de jornalismo. A sede da emissora fica localizada na Rua Frei Querubim – 
Apicum – Centro de São Luís. Os transmissores ficam no bairro Sá Viana.

O sonoplasta José Carlos, apresentador Jura Filho, os padres  Claudio 
Roberto e Guto Feitosa e a secretária  Dandara

Williame Belfort e Vinícius Brito

Recital aos namorados 
no Ed Naturam
No último sábado (13) o pianista 
e escritor Willame Belfort e o 
violinista Vinícius Brito deram 
um show na área externa do 
Condomínio Ed Naturam. O 
evento, que teve por finalidade 
celebrar o dia dos namorados, 
ocorreu dentro das recomendações 

da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e por isso foi algo inédito 
no Maranhão diante do presente 
cenário. Além do repertório 
eclético que foi apresentado houve 
ainda declamação de poemas 
autorais de Willame Belfort.
Apesar do distanciamento social 
os condôminos puderam apreciar 
e se emocionar.

São João de Roberto 
Ricci

Em tempo de pandemia. A febre 
do momento são as lives. E no 
circuito musical do mundo virtual, 
que nesta quinta-feira, dia 18 de 
junho, a partir das 20h, vai ter 
a Live Especial de São João do  
compositor, interprete Roberto 
Rici. No roteiro o melhor das 
nossas toadas dos mestres João 
Chiador, Humberto de Maracanã, 
Coxinho, entre outros. Roberto Ricci

“Hora Extra” na Rádio Guará
Com produção e apresentação do comunicador 
e blogueiro Walkir Marinho, o programa 
“Hora Extra” agora está  em dose dupla. Aos 
sábados pode ser acompanhado a partir das 10 
da manhã, na Rádio Guará. Já aos domingos 
segue firme e forte às 8h30, pelas ondas da 
Rádio Educadora AM (560KHz). O programa, 
que tem o apoio técnico de Walkyr de Jesus, 
pode ser acompanhado pelo Portal ou QR Code 
da Guará; pelo site radioguara.com.br e pelo 
aplicativo radiosnet.com.br. O público também 
pode participar, ao vivo, enviando mensagens 
de texto ou de áudio com sugestões e pedidos 
musicais pelo WhatsApp (98) 99100-8186. Walkir Marinho

Live Pão com Ovo  
na TV Mirante
Os maranhenses vão poder 
matar as saudades das 
aventuras da trupe Pão com 
Ovo em uma tarde bem 
divertida no próximo sábado 
(20), às 14h30, quando os 
atores farão uma live. A 
transmissão será pela TV 
Mirante e Gshow, que trazem 
um conteúdo diferente para alegrar o telespectador nestes tempos de 
isolamento social.
A live comandada pelos atores César Boaes (Clarisse) e Adeilson Santos 
(Dijé), vai contar a história de Yardi, filha de Dijé, que planeja um noivado 
online no Fumacê. Clarisse aproveita a oportunidade para ver esse fuxico 
de perto e se voluntaria para ajudar a amiga Dijé nos preparativos dessa 
festa pra lá de divertida, bem humorada e virtual.
A apresentação terá as participações de outros maranhenses ilustres como 
a influenciadora Thaynara OG, o ator Rômulo Estrela e a cantora Alcione. 
O evento terá caráter solidário e arrecadará doações para os maranhenses 
que mais precisam de auxílio nesse momento.

Elenco da peça  Pão com Ovo
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Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o 
teu consolo trouxe alívio à minha alma.

SALMOS 94:19

OAB repudia ataque sofrido
pelo Supremo Tribunal Federal

Em nota oficial, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
e o Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da OAB, que 
estiveram reunidos nessa segunda, 15, manifestaram “veemente repúdio ao 
ataque sofrido pelo Supremo Tribunal Federal na noite do último sábado”.
Diz a nota: “A Ordem dos Advogados do Brasil possui o reconhecimento 
histórico de toda a sociedade pela sua posição de luta em defesa dos 
ideais democráticos e do que é essencial inclusive para o livre exercício 
profissional de cada um dos seus integrantes”.
“Assim” – prossegue – “expressam, de igual modo, apoio aos ministros 
da Suprema Corte, que foram ofendidos publicamente nesse ato violento e 
criminoso”.
“São inaceitáveis manifestações violentas e antidemocráticas. O ataque ao 
STF, na verdade, constitui flagrante desrespeito à Constituição Federal, à 
democracia e ao Estado de Direito. O nosso país, imerso em profunda crise 
sanitária e econômica, precisa, mais do que nunca, de instituições sólidas e 
do pleno funcionamento dos Poderes da República de forma harmônica e 
independente”, afirma ainda a nota.
E finaliza: “O OAB declara, mais uma vez, que a sociedade não pode 
aceitar ameaças ou atitudes que minam a democracia e usam métodos 
violentos para solução de conflitos. A solução está e sempre estará na 
Constituição Federal e na democracia”.

Bolsonaro diz que Weintraub não foi 
‘prudente’ e não representava governo 
ao participar de ato
O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou, ontem, 15, que o ministro 
da Educação, Abraham Weintraub, 
“não foi muito prudente” ao 
comparecer, domingo, 14, a 
um ato de apoio ao governo na 
Esplanada dos Ministérios em 
Brasília. Segundo Bolsonaro, o 
ministro estava representando 
a si próprio e não ao governo. 
Weintraub participou do ato 
depois que, na noite anterior, um 
grupo de apoiadores do governo 
lançou fogos de artifício contra 
o prédio do Supremo Tribunal 
Federal. Políticos e autoridades 
reagiram. A Procuradoria Geral da 
República instaurou procedimento 
para apurar o ataque.
“Quanto à participação do 

ministro no dia seguinte num 
grupamento de pessoas, que não 
foram as pessoas que soltaram 
fogos para cima do Supremo 
Tribunal Federal, eu acho que 
ele não foi muito prudente ao 
participar dessa manifestação, 
apesar de nada de grave ele ter 
falado ali. Mas não foi um bom 
recado. Por quê? Ele não estava 
representando o governo, estava 
representando a si próprio”, 
afirmou Bolsonaro.
No fim da tarde passada, o 
presidente recebeu Weintraub 
em audiência no Palácio do 
Planalto. De acordo com o blog 
da jornalista Andréia Sadi, a ala 
política do governo defende a 
demissão do ministro.

‘Ataques e ameaças são inaceitáveis’, diz 
Maia sobre disparo de fogos na direção 
do Supremo
O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, classificou 
como “inaceitáveis” os ataques 
e ameaças direcionados ao 
Supremo Tribunal Federal. 
Entre eles, o disparo de fogos de 
artifício contra o prédio do STF. 
“Críticas todos nós respeitamos, 
mas ataques e ameaças são 
inaceitáveis. As instituições 
precisam ser respeitadas e as 
suas decisões também”, disse 
o presidente da Câmara à TV 
Globo. O presidente ofereceu, 
também, “total solidariedade” 
ao Supremo. “Com a certeza 
que o Parlamento brasileiro 

respeita e sempre respeitará as 
decisões do STF”, completou. 
Na noite de sábado (13), cerca 
de 30 apoiadores do presidente 
Jair Bolsonaro lançaram fogos 
de artifícios contra o prédio do 
STF. A ação durou ao menos 
cinco minutos. Os apoiadores 
de Bolsonaro ofenderam 
com xingamentos pesados os 
ministros da Corte, inclusive o 
presidente Dias Toffoli. Em tom 
de ameaça, perguntavam se os 
ministros tinham entendido o 
recado e mandaram que eles se 
preparassem.

Ministério da Saúde vai ampliar oferta
de cloroquina para gestantes e crianças
Apesar da falta de evidências científicas em relação ao tratamento e à 
prevenção da Covid-19, o Ministério da Saúde informou, ontem, 15, que 
vai ampliar a oferta de cloroquina e hidroxicloroquina para gestantes e 
crianças com suspeita da doença no país.
A decisão ocorre no mesmo dia em que a FDA (agência que regula 
medicamentos nos Estados Unidos, revogou a autorização de uso 
emergencial do medicamento para tratar Covid-19 naquele país.
Ao comunicar a decisão, a agência dos EUA alegou que, com base 
em novos dados, não é mais razoável acreditar que a cloroquina e a 
hidroxicloroquina poderiam ser eficazes no tratamento da doença. A 
medida, porém, não muda as orientações para uso do medicamento 
já aplicadas no Brasil, as quais devem ser agora ampliadas, afirmou a 
secretária de gestão em trabalho em saúde, Mayra Pinheiro. Segundo ela, 
a pasta vai divulgar novas orientações para uso do medicamento como 
forma de tratamento precoce também em crianças e gestantes.

AIDÊ ROCHA

A Polícia Civil de Goiás informou 
ter concluído, nessa segunda-feira 
(15), as investigações sobre o caso 
da dona de casa Lílian de Oliveira, 
de 40 anos, que desapareceu depois 
de desembarcar no aeroporto 
de Goiânia, em fevereiro desse 
ano. No fim do mês de maio, um 
dos suspeitos, identificado como 
Ronaldo Rodrigues Ferreira, foi 
preso na cidade de Buriticupu. 
Segundo a Polícia Civil, ele 
teria confessado e relatado como 
ocorreu o crime. Ronaldo, em seu 
depoimento, disse ter dado uma 
marretada na dona de casa e, em 
seguida, queimado o corpo e jogado 
as cinzas dentro de uma fornalha de 
um laticínio, que pertenceria, ainda 
conforme a polícia, ao mandante do 
crime, o empresário Jucelino Pinto 
Fonseca. 
De acordo com o delegado Thiago 
Martimiano, que investiga o caso, 
Jucelino revelou que manteve um 
relacionamento extraconjugal com 
Lílian e estava se sentido feito de 
bobo, porque a vítima já estava em 
outra relação. Em troca da morte da 
dona de casa, o empresário, segundo 
apurado pela polícia, perdoaria uma 
dívida de R$ 20 mil que Ronaldo 
tinha com ele. 
Ambos estão presos e foram 
indiciados pelos crimes de 
homicídio qualificado e ocultação de 
cadáver. 
O CASO
A dona de casa Lílian de Oliveira, de 
Caldas Novas, no estado de Goiás, 
sumiu após chegar de uma viagem 
na Colômbia. Segundo familiares, 
que registraram boletim de 
ocorrência sobre o desaparecimento, 
ao sair do aeroporto de Goiânia, 
câmeras de segurança mostraram 
que ela entrou em uma picape prata. 
Desde então, Lílian nunca mais deu 
notícias e nem postou nada nas redes 

sociais. Os familiares relataram 
que o contato com ela era constante 
por meio de mensagens, mesmo 
durante os quatro meses que esteve 
na Colômbia, onde foi visitar o 
namorado. 
Conforme apurado com a companhia 
aérea, ela saiu de Medelín no dia 
12 de fevereiro, desceu em Bogotá, 
capital colombiana, e pegou o voo 
para São Paulo, onde, na manhã 
seguinte, partiu para Goiânia. 
Ronaldo seria o motorista do 
veículo visto buscando Lílian. Em 
depoimento, o homem explicou 
como cometeu o crime.
“Entre Goiânia e Bela Vista, a Lílian 
dormiu por causa da viagem. Ele 
parou o carro e desferiu um golpe 
de marreta na cabeça dela. Ela 
desfaleceu. Ele já tinha combinado 
com o Jucelino de que ia levar 
o corpo ao laticínio”, afirmou o 
delegado.
Ronaldo teria dito ainda à polícia 
que Lílian morreu logo após o golpe. 

Em seguida, ele parou o carro em 
um lixão, pois, segundo o delegado, 
havia combinado com Jucelino que 
só levaria o corpo para o laticínio 
mais tarde, quando o expediente já 
tivesse sido encerrado.
Uma mulher, que era babá da filha 
de Lilian, é suspeita de intermediar 
a viagem, bem como planejar a 
logística do crime. Ela é investigada 
junto aos dois indiciados e não foi 
presa.
A filha de Lílian tem 4 anos,e segue 
sob os cuidados dos familiares da 
mãe.
DÍVIDA E CHANTAGEM
Segundo o delegado Thiago 
Martimiano, Jucelino é casado, 
mas manteve um relacionamento 
com Lílian, com quem teve uma 
filha. Porém, atualmente, ela estava 
vivendo na Colômbia e já estava se 
relacionando com outro homem.
“Jucelino mostra um misto de 
sentimentos. Ele disse que nutria um 

afeto por Lílian, mas, nas palavras 
dele, era feito de bobo, pois estava 
mantendo a filha e, eventualmente 
Lílian, financeiramente; e ela já 
estava com outra pessoa e isso, nas 
palavras dele, o magoava muito. 
Além disso, ele se sentia extorquido 
e chantageado, pois Lílian poderia 
dizer algo para a esposa dele, que 
não sabia tanto da existência do 
relacionamento quanto da filha que 
eles tinham”, contou o delegado.
Diante dessa situação, segundo o 
delegado, Jucelino pediu a Ronaldo 
que matasse Lilian. Inicialmente, 
conforme o investigador, o amigo do 
empresário chegou a passar 13 dias 
na Colômbia vigiando a vítima, mas 
não conseguiu cometer o homicídio.
“Ronaldo devia de R$ 20 mil a 
R$ 30 mil, e disse que faria o 
serviço, resolveria esse problema 
que Jucelino narrava que tinha, em 
troca da quitação da dívida”, disse 
Martimiano. (COM INFORMAÇÕES DO 
G1 GOIÁS)

Caso da mulher que sumiu em Goiânia

Suspeito preso no Maranhão diz que 
matou vítima a marretadas, queimou e 
jogou o corpo em fornalha
A dona de casa, de 40 anos, desapareceu logo depois de chegar de uma temporada na Colômbia

Ronaldo Ferreira foi preso em Buriticupu, como sendo o principal suspeito pela morte de Lílian de Oliveira, 
que teria sido encomendada por Jucelino Pinto
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O corpo do sargento da Polícia 
Militar Fernando Costa Silva, de 47 
anos, foi encontrado nessa segunda-
feira (14), em um lago, na zona 
rural da cidade de Pindaré-Mirim. O 
militar havia desaparecido na tarde 
de domingo (14), após a canoa na 
qual ele estava virar. 
O resgate foi feito por 
mergulhadores de São Luís, que 
foram acionados e auxiliaram nas 
buscas pelo sargento.  
O acidente ocorreu durante 
uma pescaria que o PM fazia na 
companhia do filho e do irmão, no 
lago Zé Maria. Na ocasião, o irmão 
dele conseguiu nadar até a margem, 
o filho foi salvo por um pescador, 
mas o sargento acabou afundando. 
O corpo do PM foi levado a Santa 
Inês, onde ele morava. O sargento 

Fernando Costa era policial militar 
desde 1992; atualmente, era 
comandante da PM no município de 
Igarapé do Meio.  (AIDÊ ROCHA)

Encontrado corpo de sargento da PM que 
desapareceu em lago de Pindaré-Mirim

Sargento Fernando morreu 
afogado quando pescava em 
Pindaré-Mirim

A Polícia Civil ainda busca 
identificar um homem que foi 
encontrado decapitado dentro 
do Rio Tocantins, na cidade de 
Imperatriz. O corpo, segundo a 
polícia, estava boiando quando 
foi localizado por populares, no 
domingo (14). 
Um ex-presidiário, identificado 
como Arialdo da Silva Sousa, 
chegou a ser apontado como a 
vítima, segundo informações do 
delegado Praxisteles Martins, da 
Delegacia de Homicídio e Proteção 
à Pessoa (DHPP), responsável pela 

investigação do caso.  “A princípio, 
quando o corpo foi resgatado do rio, 
verificamos sobre uma tatuagem que 
Arialdo teria no braço,mas no corpo 
não tinha tatuagem. Não é a mesma 
pessoa”, garantiu o delegado. 
Ainda conforme Praxisteles, até 
o momento, o corpo não tinha 
sido reclamado e segue sem 
identificação. A cabeça da vítima 
permanece desaparecida. 
De acordo com os primeiros 
levantamentos feitos pelo Instituto 
Médico Legal (IML), o homem foi 
atingido com diversas facadas. (AR)

Imperatriz
Polícia tenta identificar homem 
decapitado e jogado no Rio Tocantins

Um adolescente de 17 anos 
morreu, na manhã de ontem 
(15), quando tentava assaltar um 
taxista no bairro da Liberdade. 
Ele foi identificado como Carlos 
Gabriel dos Santos Alves. 
De acordo com informações 
repassadas pelo taxista à Polícia 
Civil, ele teria sido abordado 
pelo adolescente e um comparsa. 
Ambos estavam armados com 
facas. Na ocasião, a vítima reagiu 
e os suspeitos correram. 

Ainda conforme a Polícia Civil, 
durante a fuga, Carlos Gabriel 
caiu, bateu com a cabeça no 
meio-fio e ficou desacordado. O 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu) foi acionado, 
mas o adolescente já estava sem 
vida. 
O outro envolvido na tentativa de 
assalto não foi localizado pelos 
policiais. A Superintendência de 
Homicídios e Proteção à Pessoa 
(SHPP) investiga o caso.  (AR)

Adolescente morre ao cair 
duranteassalto na Liberdade

Um menino de 8 anos de idade, 
identificado como João Pedro 
Pacheco da Cruz, morreu após 
ter sido eletrocutado na cerca da 
casa onde morava, no bairro São 
Francisco, na cidade de Codó, no 
domingo (14). 
Segundo a Polícia Civil, ocorreu 
um vazamento de corrente da cerca 
da casa vizinha para a da residência 
da vítima, que resultou na morte 
do menino, assim que ele pegou no 

local. 
O vizinho, responsável pela 
instalação irregular, Domingos Alves 
de Souza, de 40 anos, foi preso em 
flagrante pela Polícia Civil. Em 
depoimento, ele alegou não saber 
que estava tendo o vazamento de 
energia e que colocou a cerca com o 
objetivo de se proteger de ladrões na 
localidade. Na ocasião, ele também 
pediu perdão aos familiares do 
garoto pelo acidente. (AR)

Menino de 8 anos é eletrocutado ao 
tocar em cerca na cidade de Codó

Caixa libera consulta ao valor e
data de novos saques do FGTS
A Caixa Econômica Federal liberou, nessa segunda-feira (15), a consulta 
do valor e da data do saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço), de até R$ 1.045 por trabalhador.
O trabalhador pode consultar qual o valor do seu saque emergencial e 
quando o valor será creditado por meio do site fgts.caixa.gov.br ou por 
meio do Disque 111. A consulta poderá ser feita também pelo aplicativo 
FGTS e pelo Internet Banking da Caixa, a partir de sexta-feira (19).
Ao fazer a consulta por app ou no site, o trabalhador também poderá optar 
por não fazer o saque emergencial ou ainda por devolver o valor para a 
conta do FGTS caso o crédito já tenha ocorrido.
O trabalhador que escolher não fazer o saque emergencial deve informar a 
Caixa pelo menos dez dias antes da data de crédito prevista.
As liberações emergenciais do FGTS começarão 29 de junho e 
será realizado por meio de Conta Poupança Social Digital, aberta 
automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. Já o saque em 
espécie ou transferências, também dos aniversariantes de janeiro, estão 
liberados a partir de 25 de julho.
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