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D
urante o tempo em que es-
tava no Senado fiz vários
discursos e apresentei al-

guns projetos dizendo que diante
da violência cotidiana - o domínio
do crime organizado, a impunida-
de dos homicidas, a faculdade do
assassino defender-se solto, o au-
mento das mortes violentas, tan-
ta falta de respeito à dignidade hu-
mana - o povo brasileiro não se re-
voltava mais e estava se transfor-
mando num povo frio, sem capa-
cidade de reagir e de se sensibili-
zar com os crimes mais hedion-
dos.

Isto começou a consolidar-se
depois que a Constituição de 88
deu muito melhor tratamento ao
criminoso do que à vítima. O cri-
minoso passou a ter direito a pen-
são mensal, assistência social, ga-
rantias à sua família etc. A vítima
só tem a perda do seu futuro, as
necessidades geradas pela sua au-
sência, o sofrimento de sua famí-
lia, a orfandade de seus filhos, a
viuvez de sua esposa e as lágrimas
de sua família, pais, irmãos.

Eu posso falar, como dizia Ca-
mões, de experiência vivida. Ma-

lherbe dizia na Consolation à M.
Du Périer que: “A morte tem rigo-
res que a nada se assemelham […]
E a Guarda que vela nas barreiras
do Louvre / Nem mesmo defende
nossos reis.”

O Brasil apresenta a maior
quantidade de homicídios do
mundo. Temos 12% das vítimas -
e somos menos de 3% da popula-
ção. E o pior ainda é que as esta-
tísticas mostram que os jovens es-
tão sendo assassinados e são jo-
vens que estão matando.

Em nossa família já fomos atin-
gidos brutalmente, porque, como
disse, ninguém escapa da violên-
cia; já perdi três sobrinhos-netos,
vítimas do desprezo pela vida que
assola o país. O primeiro, Augusto,
sobrinho da minha mulher, filho
do meu cunhado Cláudio Maciei-
ra, assassinado quando roubaram
sua motocicleta, no dia em que ia
receber o seu diploma de enge-
nheiro - e quando eu era presi-
dente da República. Ele tentou re-
sistir e foi abatido com um tiro na
cabeça. A segunda, minha sobri-
nha Mariana, quando hedionda-
mente foi asfixiada. E o terceiro, es-

ta semana, Diogo, filho de minha
sobrinha Concy, covardemente
morto com um tiro à queima-rou-
pa, quando tentou falar com o mo-
torista de um carro que o trancara.
O assassino não deixou nem que
ele se aproximasse. De dentro do
carro sacou uma arma e o matou
com um tiro no pescoço.

O que restou a todos nós: suas
mães, seus pais, seus filhos, seus
avós, seus irmãos, seus tios, seus
primos, parentes, amigos, colegas?
Lágrimas, dor intensa, saudade
que não passará.

Diogo, jovem rapaz, com um fu-
turo pela frente, cheio de vida, da
alegria de viver, mergulha na eter-
nidade, sem o conforto nem duma
morte cercado pela ternura de sua
mãe e dos seus, para cair no asfal-
to escaldante, deixando para trás
seu maior dom: a vida.

Pela misericórdia divina, minha
mãe Kiola o receberá no Céu, o
acolherá em seu colo pela eterni-
dade e o levará à presença de Deus.

PS: Publicado originalmente
emO Estado do Maranhão e no si-
te josesarney.org.

O preço da violência
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Revista

Nova fase contempla
reabertura de academias 
Retorno da atividade será na segunda (22), enquanto bares e restaurantes, dia

29; aulas presenciais nas escolas e universidades serão retomadas em agosto. CIDADES 8

Academia em São Luís passa por processo de sanitização e higienização, como forma de se adequar a protocolos de saúde exigidos pelo Governo do Estado, para poder voltar às atividades

Maranhão
terá repasse
emergencial
oriundo 
do BNDES
Maranhão é o 42º maior cliente do
BNDES em contratos de financia-
mentos, com R$ 4,6 bilhões em ope-
rações de crédito. GERAL 3

Pandemia

Religiões
refletem
sobre este
momento e
pós-crise
Para representantes de segmentos ca-
tólico, evangélico, espírita e das reli-
giões afro, pandemia é oportunidade
de mudança individual.CIDADES 6 E 7
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PROTESTO
No fim da tarde dessa quarta-feira, 17, proprietários e
profissionais do setor fitness realizaram um movimento em São
Luís afirmando a essencialidade do serviço. O protesto começou
por volta das 17h e contou com a presença de
aproximadamente 100 pessoas. O grupo se concentrou na Praça
do Pescador, às margens da Avenida Litorânea, na orla
marítima da capital maranhense.
Munidos de faixas e cartazes que exibiam o teor do movimento,
os profissionais e donos de academia discursaram acerca da
importância do setor fitness para a saúde física e mental,
incluindo o momento da pandemia do novo coronavírus, que
ataca, com mais força, quem tem baixa imunidade e possui
outras doenças (comorbidades). Durante o evento, entoaram o
grito de guerra, a fim de chamar a atenção para a importância
das academias de ginástica.
Em seguida, os presentes no movimento realizaram uma
carreata na Avenida Litorânea. Policiais militares do Batalhão
de Polícia Militar Rodoviária (BPRv) e agentes de trânsito da
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT)
acompanharam a manifestação.

Nova fase de flexibilização terá
reabertura de academias e bares
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Governador Flávio Dino confirma a volta do setor fitness já nesta segunda-feira, 22, enquanto bares e
restaurantes reabrem dia 29; aulas presenciais nas escolas e universidades serão retomadas só em agosto

rantes, isso acontecerá no dia 29
deste mês, igualmente respeitando
protocolos sanitários, necessários
para que o novo coronavírus não
seja transmitido. As medidas foram
também condições para o retorno
dos shoppings centers e lojas. Den-
tre as ações, estão incluídos a dis-
ponibilidade de álcool em gel nos
ambientes, para higienização das
mãos, e o distanciamento social.

Aulas e treinos
Durante a entrevista, Flávio Dino
mencionou que ocorrerá a flexibi-

lização dos treinos de futebol a par-
tir de julho e dos jogos em agosto.
“Em relação a outras modalidades
esportivas, o secretário Rogério Ca-
feteira tem tratado com as federa-
ções, e a Sedel vai editar normas. De
modo definitivo, ao invés de adiar
a cada 15 dias como tenho feito,
está fixada neste momento a data
de 1° de agosto para retomada das
aulas. Repito, se houver algum re-
trocesso, essa data pode ser modi-
ficada", declarou o governador.

A retomada das aulas presen-
ciais ocorrerá a partir do dia 1º de

agosto, mas os estabelecimentos
de ensino deverão obedecer às me-
didas sanitárias, para evitar a pro-
liferação do novo coronavírus entre
alunos, professores, equipe peda-
gógica, funcionários e familiares
dos estudantes. Para esta flexibili-
zação, será feito um retorno pro-
gressivo. Inicialmente, serão bene-
ficiadas as graduações e
pós-graduações. Por fim, abrangerá
a Educação Infantil.

Com a pandemia, houve a an-
tecipação das férias escolares de
julho para o mês de abril. As aulas

presenciais estão suspensas no Ma-
ranhão desde o dia 17 de março,
quando um decreto foi publicado
pelo Governo do Estado. Algumas
escolas particulares chegaram a de-
bater estratégias de retomada des-
sas aulas, como foi anunciado pelo
Sindicato dos Estabelecimentos
Particulares de Ensino do Estado
do Maranhão (Sinepe/MA). Isso
levou em consideração as peculia-
ridades de cada instituição escolar

Retomada de cirurgias
Outra novidade é o retorno gradual
do atendimento ambulatorial e das

cirurgias eletivas, como foi anun-
ciado na quinta-feira, 18, pelo se-
cretário Carlos Lula, da Secretaria
de Estado da Saúde (SES), em uma
entrevista à imprensa. Entre os ser-
viços que retomam as consultas
graduais estão a Unidade de Espe-
cialidades Odontológicas (Sorrir);
das Policlínicas Diamante e da Vila
Luizão; do Hospital Dr. Carlos Ma-
cieira; do Centro de Referência em
Neurodesenvolvimento, Assistên-
cia e Reabilitação de Crianças
(Ninar); do Hospital Infantil Dr. Ju-
vêncio Mattos; e do Hospital de
Câncer do Maranhão. �

O
s casos do novo corona-
vírus continuam desa-
celerando na Grande
Ilha – São Luís, São José

de Ribamar, Paço do Lumiar e Ra-
posa. Por outro lado, estão cres-
cendo no continente (interior ma-
ranhense). Um estudo de
professores da Universidade Fede-
ral do Maranhão (UFMA), inclusive,
está monitorando essa situação. A
flexibilização já beneficiou boa parte
do comércio e os shoppings centers.
Desta vez, outros segmentos que
voltarão a funcionar são as acade-
mias de ginástica, bares, restauran-
tes e áreas de lazer de condomínios,
como anunciou o governador Flá-
vio Dino (PC do B).

Como ressaltou o governador em
entrevista à imprensa realizada nas
redes sociais, na sexta-feira, 19,
quando anunciou novas medidas
para conter a Covid-19 no estado,
os protocolos de segurança já foram
aprovados para que outros seg-
mentos do setor comercial reabram.
De acordo com ele, as academias de
ginástica voltarão a funcionar nesta
segunda-feira, 22. O setor fitness,
está parado há três meses, o que
motivou um protesto de proprietá-
rios e profissionais em São Luís, que
aconteceu no último dia 17.

O movimento, que contou com
a participação de aproximadamente
100 pessoas, ocorreu na Avenida Li-
torânea, e foi marcado por uma car-
reata. Conforme o governador, com
relação à reabertura bares e restau-

De Jesus

Após a reabertura  do comércio lojista e shoppings, nova flexibilização é para bares, restaurantes e academias
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ISMAEL ARAÚJO
Da editoria de Polícia

A
As forças de segurança
pública visando comba-
ter os atos criminosos
estão buscando auxílio

nas novas tecnologias, principal-
mente, adotando o sistema de vi-
deomonitoramento. No momento,
a falta das câmeras de segurança
nas ruas já é considerada como
sendo uma das formas de facilitar
as ações dos bandidos, principal-
mente, como as ocorrências de
roubo, arrombamento, latrocínio e
assassinato.

Na última terça-feira foi regis-
trado um assassinato em plena
luz do dia na Lagoa da Jansen. O
publicitário Diogo Adriano Costa
Campos foi morto a tiro efetuado
por um homem, não identifi-
cado, que estava dentro de um
veículo Argo vermelho. “Caso ti-
vesse um sistema de câmera efi-
ciente poderia ter ajudado a po-
lícia a prender em flagrante o
autor desse crime”, contou João
Carlos Silva, de 56 anos, que é
morador da localidade.

Ana Cristiane Alves, de 34 anos,
que também é moradora dessa
área, disse que a ocorrência de fur-
tos nesse ponto da cidade é de
forma diária e caso o sistema de vi-
deomonitoramento estivesse fun-
cionando corretamente evitaria
esse tipo de ações ilegais como
ainda outros tipos de crime.

Um sistema de monitoramento
para auxiliar no serviço de segu-

rança para a sociedade foi implan-
tado, no último dia 11, na sede da
4ª Companhia do 8º Batalhão da
Polícia Militar, localizado no bairro
do São Francisco.

Batalhão
O comandante desse batalhão,
major Clodoaldo Silva, declarou
que o sistema de videomonitora-
mento proporciona avanços e re-
sultados positivos, principal-
mente, no tocante ao combate à
criminalidade. “O objetivo é ofe-
recer um serviço de qualidade à
sociedade como ainda mais segu-
rança”, disse o major.

Ele ainda contou que, no mo-

mento, praticamente todos os pos-
tos avançados do batalhão pos-
suem o acesso ao uso das ferra-
mentas eletrônicas. “O uso de novas
tecnologias é de suma importância
para o avanço em todas as modali-
dades de prestação de serviço”, des-
tacou Clodoaldo Silva.

O Estado entrou em contato
com a assessoria do Governo para
saber informações sobre o funcio-
namento do sistema de videomo-
nitoramento na capital como ainda
se a Secretaria de Segurança Pú-
blica (SSP) pretende instalar câ-
meras na Grande Ilha, mas até o
período da tarde de sexta-feira (19),
não tinha obtido resposta.

O Sistema de Videomonitora-
mento foi instalado em setembro
de 2012 na capital, vinculado ao
Centro Integrado de Operações de
Segurança (Ciops) e com um dos
objetivos de diminuir a criminali-
dade e custo em torno de R$ 19 mi-
lhões ao cofre público.

Um total de 200 câmeras foram
instaladas em diversos pontos da
cidade, inclusive, nos pontos his-
tóricos. As câmeras de tecnologia
HDTV, que possuem excelente qua-
lidade na captação e transmissão
da imagem, são possíveis receber
sinais de áudio e giram 360 graus e
possibilitam a visualização com-
pleta dos ambientes. �

Arquivo

VOCÊ TEM DIREITO!   

C
om a pandemia da Covid-19 e o consequente isolamento so-
cial, o comércio virtual, ou remoto, tornou-se única via de acesso
a inúmeros produtos e serviços. Nesse contexto, o consumidor

adquire o bem sem analisá-lo pessoalmente, limitando-se à obser-
vação de encartes publicitários, assim, correndo sério risco de se
decepcionar com a escolha. 

Diante de eventual insatisfação dessa natureza, sob o Código de
Defesa do Consumidor (CDC), a solução é exercer o Direito de Arre-
pendimento, nos termos do art. 49 do Estatuto do Consumidor. 

Segundo este: “O consumidor pode desistir do contrato, no prazo
de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento
do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento
de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, es-
pecialmente por telefone ou a domicílio”. 

Por “fora do estabelecimento comercial”, leia-se, adquirido via “co-
mércio eletrônico”, isto é, por meio da internet (redes sociais ou sites),
do telefone e outros instrumentos remotos de mercantilização de
bens de consumo, e não no es-
tabelecimento “físico”, onde o
consumidor tem contato di-
reto com o produto que lhe in-
teressa. 

Cuida-se de garantir ao
consumidor que adquiriu o
bem sem antes examiná-lo
adequadamente, a oportuni-
dade de fazê-lo em até sete dias
após tê-lo em sua posse.  

Nesse sentido, ao consumi-
dor, que, por qualquer motivo
não goste do que comprou, a
lei garante o direito devolver o
produto ou cancelar o serviço
e ter ressarcido, de imediato,
“os valores eventualmente
pagos, a qualquer título, du-
rante o prazo de reflexão (os
sete dias), monetariamente
atualizados” (art. 49, do CDC).  

Portanto, em caso de arre-
pendimento do consumidor,
todas as despesas relacionadas
ao bem, como, por exemplo,
os custos de frete para entrega
e devolução, são de responsa-
bilidade da fornecedora. 

Isso não significa que as partes não possam negociar. É possível
que o consumidor devolva o produto e adquira crédito para futu-
ras aquisições ou faça desde logo a troca por outro produto ou ser-
viço. Em todo caso, as despesas correm por conta da fornecedora.
É o risco do negócio. 

A título de exemplo citam-se os cursos à distância: caso o aluno-
consumidor compre o curso, assista às aulas e antes do sétimo dia
desista do mesmo, assiste-lhe o direito de arrependimento, nos ter-
mos acima mencionados. Assim como aquele que adquire vesti-
mentas ou calçados em lojas virtuais, mas ao experimentá-la em
casa não se satisfaz ou percebe que o tamanho não é adequado ao
seu corpo.  

Cabe acentuar que o Direito de Arrependimento relaciona-se à sa-
tisfação do consumidor e não à observação de defeitos no produto
ou serviço. Para exercer o Direito de Arrependimento basta que o con-
sumidor não se satisfaça com o produto ou serviço adquirido fora do
estabelecimento físico. 

Por fim, cabe advertir que excepcionalmente, por força de lei, “até
30 de outubro de 2020, está suspensa a aplicação do art. 49 do Código
de Defesa do Consumidor na hipótese de entrega domiciliar (deli-
very) de produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medica-
mentos”. No mais, segue vigente o Direito de Arrependimento.  

Assim, em caso de “compra online”, se não gostou, devolva e re-
cupere todo e qualquer valor gasto na transação. Você tem direito.

Direito ao arrependimento

sergiofmelo13@gmail.com

Em caso de
arrependimento
do consumidor,
todas as
despesas
relacionadas 
ao bem, como,
por exemplo, 
os custos de
frete para
entrega e
devolução, 
são de
responsabilidade
da fornecedora. 

SÉRGIO MELO
Advogado e Membro do Conselho Estadual da Jovem
Advocacia da OAB/MA

Novas tecnologias
auxiliam no combate 
a ações criminosas
As forças de segurança estão adotando as ferramentas eletrônicas para
proporcionar um serviço de qualidade para a sociedade e ausência desse meio

O Porto do Itaqui deve embarcar, até
o final deste mês, cerca de 5,5 mi-
lhões de toneladas de milho, soja e
farelo de soja, e a previsão é fechar
este primeiro semestre de 2020 com
crescimento de 12% na movimen-
tação de grãos. Desse total, 3,7 mi-
lhões de toneladas cabem às opera-
ções do Terminal de Grãos do
Maranhão (Tegram) e o restante re-
presenta o volume movimentado
pelo terminal da VLI. A reboque da
safra recorde de grãos, a importação
de fertilizantes deve superar os 50%
de crescimento em relação ao
mesmo período do ano passado,
com 1,2 milhão de toneladas im-
portadas.

“Com base em nossos índices de
produtividade e a entrada em opera-
ção da segunda fase do Tegram em
agosto, estamos trabalhando com a
expectativa de um novo recorde his-
tórico neste ano, superando os 11,2
milhões movimentados em 2019. E a
partir de agosto, passamos a um novo

patamar, com capacidade para mo-
vimentar 19 milhões de toneladas de
grãos por ano”, informa o presidente
da Empresa Maranhense de Admi-
nistração Portuária (Emap), Ted Lago.

Marca
“O projeto original do Tegram previa
5 milhões de toneladas/ano em cada
fase, mas em 2019 superamos a
marca de 7 milhões, sendo a maio-
ria composta de soja. Nos primeiros

meses desse ano o nosso cresci-
mento é de quase 40% e só em maio
de 2020 embarcamos quase 1 milhão
em 14 navios”, destaca Marcos Pepe
Bertoni chefe de operações da CGG
Trading (uma das empresas que
compõem o consórcio) e integrante
da diretoria do Tegram.

O gerente-geral Operações Ter-
minais e Porto Norte da VLI, Denil-
son Marques, destaca o papel extre-
mamente relevante do agronegócio

para a economia nesse momento de
crise sanitária que o mundo atra-
vessa em função da pandemia de
Covid-19. “O setor, assim como a in-
fraestrutura logística voltada tem
conseguido dar uma boa resposta
diante da adversidade. Os fatores
externos somados ao fato do Brasil
ser um player importante no abas-
tecimento de alimentos para o
mundo, contribuíram para esse mo-
vimento”, afirma. �

Previsão é fechar o primeiro semestre deste ano com o escoamento de 5,5 milhões de toneladas de
milho, soja e farelo de soja; expectativa é que o Porto movimente 19 milhões de toneladas de grãos

Exportação de grãos deverá
crescer 12% no Porto do Itaqui

Câmeras de sistemas de videomonitoramento auxiliam autoridades de segurança durante investigações
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Mundo

Reformas de saúde  da 
China podem não evitar
próximo contágio de vírus
As reformas, anunciadas no final de maio, não consertam todos os problemas
expostos pelo novo coronavírus e não tratam das questões de sigilo e censura 

XANGAI

Os planos mais recentes da China
para reformar seu sistema de con-
trole de doenças podem não au-
mentar sua capacidade de lidar
com futuros surtos de vírus, de
acordo com alguns especialistas
de dentro e de fora do país.

As reformas, anunciadas no
final de maio, não consertam
todos os problemas expostos
pelo novo coronavírus e não tra-
tam das questões de sigilo e cen-
sura que muitos especialistas
acreditam terem transformado
um surto isolado na cidade chi-
nesa central de Wuhan em uma
pandemia.

Problemas
“O maior problema da China é (os
governos locais) terem medo de
que a epidemia impacte a estabi-
lidade social”, disse Yang Gong-
huan, ex-vice-chefe do Centro
para Controle e Prevenção de

Doenças da China (CDC) em Pe-
quim. “Por isso eles não querem
que repórteres falem e não que-

rem que pessoas como Li Wen-
liang falem.”

Li, um médico de Wuhan, foi

repreendido pela polícia por “dis-
seminar rumores” quando tentou
dar o alarme sobre a doença, da
qual mais tarde morreu.

Isolamento
As autoridades chinesas espera-
ram 16 dias para isolar Wuhan de-
pois que o novo coronavírus foi
identificado na localidade no iní-
cio de janeiro. Neste mês, o mi-
nistro da Saúde, Ma Xiaowei, ad-
mitiu que a luta para conter o vírus
“expôs alguns problemas e limita-
ções”, sem entrar em detalhes.

Em reação aos problemas, Pe-
quim disse que dará à suas cen-
tenas de CDCs mais poder para
detectar e reagir rapidamente a
novos surtos, além de mais acesso
a hospitais e clínicas.

Um estudo da britânica Uni-
versidade de Southampton indi-
cou que a China poderia ter re-
duzido as infecções em até 95%
se tivesse interditado Wuhan duas
semanas mais cedo.�

Divulgação

Divulgação

Autoridades chinesas esperaram 16 dias para isolar cidade de Wuhan 

Donald Trump, um republicano, atualmente está atrás de Joe Biden

Levantamento da SHPP
revela 28 feminicídios
ocorridos este ano no MA

O delegado-geral da Polícia Civil,
Leonardo Diniz, assumiu desde
sexta-feira, 19, o comando da in-
vestigação do assassinato do pu-
blicitário Diogo Adriano Costa
Campos. Segundo a polícia, a ví-
tima foi morta a tiros durante
uma discussão de trânsito, no úl-
timo dia 16, na Lagoa da Jansen.

A investigação desse crime era
coordenada pela equipe da Su-
perintendência de Homicídio e
Proteção a Pessoas (SHPP), mas,
o delegado-geral da Polícia Civil
declarou em entrevista para a Tv
Mirante, na sexta-feira, 18, que
passou a coordenar o trabalho
investigativo.

Ele ainda disse que as incur-
sões continuam na cidade, sen-

do realizadas pelos policiais e
ainda na sexta-feira esteve reu-
nido com outros delegados dis-
cutindo novas estratégias para
poder identificar e prender o sus-
peito desse assassinato.

Laudo
O laudo pericial do Instituto de
Criminalística (Icrim), emitido
na quinta-feira, 18, apontou
que o veículo Argo vermelho de
propriedade do pai do suspeito
que tinha sido preso pelo as-
sassinato do publicitário, que
foi apreendido pela equipe da
Superintendência de Homicídio
e Proteção a Pessoas (SHPP),
não foi utilizado pelo autor des-
se crime.�

Delegacia-Geral
investigará morte
de publicitário
Assassinato de Diogo Adriano Costa ocorreu
na Lagoa da Jansen, no último dia 16

WASHINGTON

O presidente Donald Trump quer
participar de mais debates na TV
com seu concorrente do Partido
Democrata, Joe Biden, antes das elei-
ções presidenciais de 3 de novem-
bro, disse a equipe de campanha
de Trump na quinta-feira, um pe-
dido que foi rapidamente rejeita-
do pela equipe do ex-vice-
presidente Biden.

A Comissão de Debates Presi-
denciais agendou três debates pre-
sidenciais e um vice-presidencial, a
serem realizados entre 29 de setem-
bro e 22 de outubro.

O gerente de campanha de
Trump, Brad Parscale, disse em co-
municado que a campanha queria

“uma agenda maior” de “debates
justos” e que os debates começas-
sem mais cedo para evitar compe-
tir por telespectadores com jogos de
futebol americano.

Comissão
O pedido foi feito em uma ligação
com a comissão, um organismo
apartidário, na quinta-feira, se-
gundo o New York Times.

A Comissão de Debates Presi-
denciais não respondeu a um pe-
dido de comentário.

“O maior número possível de nor-
te-americanos precisa ver as dife-
renças gritantes entre as realizações
e a liderança do presidente Trump e
o histórico de fracasso e apatia de Joe
Biden”, disse Parscale.�

Trump quer mais
debates com Biden 
Comissão de Debates Presidenciais agendou
três debates de candidatos à presidência 

A equipe da Superintendência
de Investigações Criminais (Seic)
realizou na sexta-feira, 19, a Ope-
ração Pandemia com o objetivo
de combater o furto de energia
elétrica no interior do estado du-
rante o período de pandemia da
Covid-19, novo coronavírus.

A polícia informou que na cida-
de de Sucupira do Norte foi autua-
do por esse tipo de crime um dos
maiores plantadores de soja, que foi
multado em R$ 300. A polícia tam-
bém fez autuação nas cidades de
Santa Inês, Zé Doca, Nova Conquis-
ta, Pinheiro e São Vicente Ferrer.

Ainda segundo a polícia, em
São Vicente Ferrer, autuação por
furto de energia ocorreu me-
diante fraude em prédios admi-
nistrados pela prefeitura dessa ci-
dade. As incursões vão continuar
sendo realizadas pela polícia no
interior do estado.

Mais ocorrência
A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) informou que na tarde de
sexta-feira, 19, ocorreu uma co-
lisão frontal entre um veículo de
passeio e um caminhão, em
Campo de Perizes.�

Seic realiza cerco
para combater
furto de eletricidade
Operação Pandemia visava combater o furto de
energia elétrica em cidades do interior do estado

Estado registra média de cinco casos desse tipo de crime por mês, sendo
uma das últimas ocorrências, segundo a polícia, na cidade de Pirapemas 

ISMAEL ARAÚJO
Da editoria de Polícia

V
inte e oito casos de fe-
minicídio já ocorreram
durante este ano no
Maranhão, uma média

de cinco por mês, de acordo com
os dados do Departamento de
Feminicídio, órgão da Superin-
tendência de Homicídio e Prote-
ção a Pessoas (SHPP). No ano
passado, 102 mulheres foram as-
sassinadas a tiros ou por arma
branca em todo o estado e, entre
estes casos, 51 foram tipificados
como feminicídio.

Somente nestes últimos três
dias, a polícia registrou dois casos
desse tipo de crime no interior do
estado. Um deles ocorreu na cida-
de de Pirapemas, na noite de
quinta-feira, 18, e tendo como ví-
tima Luzinete Guterres dos San-
tos, idade não revelada. O caso es-
tá sendo investigado pela equipe
da Delegacia Regional de Itapecu-
ru-Mirim, coordenado pelo dele-
gado Samuel Morita.

Informação
O delegado informou que o acu-
sado, nome não revelado, foi pre-
so em flagrante e autuado por fe-
minicídio. “Os indícios e as cir-
cunstâncias apontam que o deti-
do, que era companheiro da víti-
ma, ser o principal acusado desse
crime. Ele disse para a polícia que
é inocente e ocorreu foi um suicí-
dio”, frisou Samuel Morita.

O delegado ainda informou
que, no dia do crime, os vizinhos
escutaram o casal brigando em
sua residência, como ainda baru-
lho de tiros. Em seguida, eles tam-
bém presenciaram o detido sain-

do correndo do local do crime. O
corpo da vítima tinha uma marca
de tiro e foi encontrada uma es-
pingarda quebrada no local. “Não

tem como a pessoa se matar e
quebrar uma arma pesada em três
pedaços”, explicou Morita.

Ele declarou que o corpo da ví-

tima foi removido para o Instituto
Médico Legal (IML), em São Luís
para ser autopsiado e ainda na
sexta-feira, 19, o local do crime foi
periciado pelos peritos do Institu-
to de Criminalística (Icrim). “Os
exames periciais são de suma im-
portância para esclarecer a auto-
ria e materialidade do crime”, afir-
mou o delegado.

Golpes de facão
O outro feminicídio ocorreu no úl-
timo dia 17, no município de Gra-
jaú, e a vítima foi identificada co-
mo Jaqueline Silva Marques. De
acordo com a polícia, o suspeito
desse crime é o companheiro da
vítima, Francisco Ferreira da Silva,
que está preso. �

Divulgação

Nos últimos três dias foram registrados pela polícia dois casos desse tipo de crime no interior do estado

NÚMEROS

28  

51 

Feminicídios já ocorreram
durante este ano no
Maranhão

Casos desse tipo de crime
ocorreram no estado, no 
ano de 2019

SAIBA MAIS

Um cerco da polícia
realizado na quinta-feira,
18, resultou na prisão de
dois homens acusados de
crimes de ameaças,
agressões e
descumprimento de
medidas protetivas contra
suas companheiras nas
cidades de Bacabal e
Miranda do Norte.
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EDITORIAL       Por uma mancha a menos
Nós, de O Imparcial, imbuídos na missão de 

bem informar a população brasileira, especial-

mente a maranhense, acompanhamos as inves-

tigações e noticiamos cada passo dado pelos 

investigadores. Diante da reviravolta do caso 

Bruno Sarney, com a inocência incontestável 

de Ayrton, tomamos a atitude que pensamos 

ser uma obrigação de todos aqueles que fazem 

jornalismo com seriedade e sem sensaciona-

lismos: retiramos do ar todas as publicações 

anteriores que, baseadas nas informações po-

liciais, apontavam um jovem inocente como 

suspeito de um crime terrível. “Por uma man-

cha a menos” é isto! Não se pode varrer sujei-

ras para debaixo do tapete. É preciso agir com 

responsabilidade e compromisso com a ver-

dade. De nossa parte, com essa mancha, Ayr-

ton Pestana não conviverá.                   PÁGINA 4

}

 R$ 1 milhão de maranhenses têm 
direito a saque especial de FGTS

AJUDA FINANCEIRA

O recurso que estará liberado para os trabalhadores maranhenses é de 600 milhões de reais. Cada trabalhador poderá sacar até R$ 1.045 
de contas ativas (do emprego atual) ou inativas (de empregos anteriores). A ação faz parte do conjunto de medidas de enfrentamento 

aos impactos causados aos trabalhadores pela pandemia do coronavírus (covid-19), adotadas pelo Governo Federal. PÁGINA 11

A Prefeitura mantém simultaneamente cerca de 200 frentes de serviços em diversas regiões, 
como recuperação da infraestrutura do Centro, asfaltamento em dezenas de bairros, implantação de 

drenagens, construção de praças, de pontes e reforma de mercados.  PÁGINAS 13 e 14

Prefeito Edivaldo 
executa  mais 
de 200 frentes 
de serviços e  

obras São Luís

FEITO HISTÓRICO
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Todos os estabelecimentos deverão seguir medidas sanitárias tais como: uso de
máscaras, distanciamento mínimo obrigatório

Um ví rus eu ro peu?

Fron tei ras fe cha das

EDUCAÇÃO

Aulas retornam dia
1º de agosto

Re a ber tu ra de seg men tos

D
u ran te en tre vis ta co le ti va 
re a li za da na ma nhã des ta 
sex ta-fei ra (19), o go ver na- 
dor Flá vio Di no anun ci ou 

que as au las pre sen ci ais nas ins ti tui- 
ções de en si no es tão fi xa das pa ra re- 
tor na rem a par tir do dia 1º de agos to.

“Ain da va mos in ten si fi car oi ti va 
com pais e mães, mas anun ci a mos de 
mo do de fi ni ti vo fi xa da a da ta de 1 de 
agos to pa ra a re to ma da das au las com 
pro to co los sa ni tá ri os edi ta dos em de- 
cre to”, dis se.

O go ver na dor in for mou que uni- 
ver si da des e fa cul da des tam bém po- 
dem ini ci ar nes ta da ta, mas fi ca a car- 
go da de ci são dos co le gi a dos su pe ri o- 
res e con se lhos fi xar pro to co los pe da- 
gó gi cos e re gras pa ra fun ci o na men to 
das au las

Ain da du ran te a co ber tu ra, Di no a 
anun ci ou a pos si bi li da de do 4º ano do 
En si no Mé dio em 2021, on de fi ca a 
car go dos es tu dan tes do 3º ano do En- 
si no Mé dio, cur sa rem.

Em re la ção às ati vi da des co mer ci- 
ais, o go ver na dor in for mou que nes ta 
se gun da-fei ra (22), as aca de mi as vol- 
tam às su as ati vi da des de for ma gra- 
du al, mas se rão cons tan te men te fis- 
ca li za dos.

Co mo anun ci a do pe lo go ver no an- 
te ri or men te, ba res e res tau ran tes vol- 
tam a fun ci o nar a par tir do dia 29 de 
ju nho, e tam bém de vem obe de cer a 
pro to co los sa ni tá ri os.

“Nós te mos a con fir ma ção da aber- 
tu ra das aca de mi as no dia 22, na pró-

Trei nos de fu te bol

Co ro na ví rus no Ma ra nhão

ESCOLAS VOLTAM GRADUALMENTE NO DIA 1º DE AGOSTO

xi ma se ma na (se gun da-fei ra). Os pro- 
to co los já fo ram apro va dos e va mos 
fis ca li zar”, dis se Flá vio Di no.

Ain da de acor do com o go ver na dor, 
ba res e res tau ran tes de vem abrir na 
pró xi ma se gun da-fei ra, dia 29 de ju- 
nho. Se guin do ain da to dos os pro to- 
co los sa ni tá ri os.

To dos os es ta be le ci men tos de ve rão 
se guir me di das sa ni tá ri as tais co mo:

Uso de más ca ras;
Dis tan ci a men to mí ni mo obri ga tó- 

rio;
As sep sia, hi gi e ni za ção e lim pe za;
EPIs

O go ver na dor anun ci ou ain da a re- 
to ma da dos trei nos dos ti mes ma ra- 
nhen ses de fu te bol no mês de ju lho e 

jo gos no mês de agos to no que se re fe-
re ao fu te bol.

Em re la ção as ou tras mo da li da des 
es por ti vas, o go ver na dor anun ci ou 
que ain da não há uma da ta pa ra o re- 
tor no.

De acor do com o úl ti mo bo le tim 
di vul ga do pe la Se cre ta ria de Saú de do 
Es ta do (SES) na noi te des ta quin ta-
fei ra (18), o Ma ra nhão re gis trou, 
66.091 ca sos con fir ma dos de co ro na- 
ví rus e 1.607 mor tos pe la do en ça. Nas 
úl ti mas 24h, fo ram re gis tra dos 37 no-
vos óbi tos e 1.356 ca sos de Co vid-19. 
O in te ri or do es ta do te ve o mai or nú- 
me ro de no vos in fec ta dos, re gis tran- 
do 1.194 pes so as, Im pe ra triz te ve 42 e 
São Luís atin giu 120 no vos ca sos.

OMS

“Mundo está em ‘fase perigosa’ da pandemia”

O CORONAVÍRUS AVANÇA CONSTANTEMENTE E O NÚMERO DE MORTOS DOBROU EM UM MÊS E MEIO

O mun do en trou em uma “fa se pe- 
ri go sa” da pan de mia de co ro na ví rus
com o des con fi na men to, aler tou nes- 
ta sex ta-fei ra (19) a Or ga ni za ção Mun- 
di al da Saú de (OMS), de vi do ao ví rus
que cir cu la em al ta ve lo ci da de na
Amé ri ca La ti na.

“O mun do en trou em uma fa se no- 
va e pe ri go sa. Mui tas pes so as es tão
ob vi a men te can sa das de fi car em ca- 
sa. Os paí ses es tão an si o sos pa ra re a- 
brir sua so ci e da de e eco no mia”, de- 
cla rou o che fe da OMS, Te dros Adha- 
nom Ghebreyesus.

O co ro na ví rus avan ça cons tan te- 
men te e o nú me ro de mor tos do brou
em um mês e meio. Des de que foi de- 
tec ta do na Chi na em de zem bro, in fec- 
tou mais de 8,5 mi lhões de pes so as.

Bra sil, com mais de 1.200 mor tos, e
Mé xi co com 770, são os paí ses que re- 
gis tra ram mais mor tes nas úl ti mas 24
ho ras, de acor do com uma con ta gem
da AFP.

No Bra sil, o ví rus não dá tré gua. No
país de 210 mi lhões de ha bi tan tes, há
um to tal de 47.748 mor tos e 978.142
ca sos po si ti vos, sen do o se gun do
mais afe ta do pe lo ví rus de pois dos Es- 

ta dos Uni dos.

A Chi na, que já ha via re cu pe ra do
al gu ma nor ma li da de e on de o ví rus
pa re cia es tar con tro la do, te me um
no vo sur to da do en ça ca so a pan de- 
mia con ti nue a avan çar na Amé ri ca.

As au to ri da des in for ma ram ho je
so bre 25 no vos ca sos em Pe quim, o
que au men ta pa ra 183 os ca sos nes sa
ca pi tal de 21 mi lhões de ha bi tan tes.

Es se no vo sur to for çou o go ver no
co mu nis ta a im por o con fi na men to
em vá ri os bair ros e a fa zer tes tes de di- 
ag nós ti co em mi lha res de ha bi tan tes.

“É pos sí vel que o ví rus que re cen te- 
men te ge rou uma epi de mia em Pe- 
quim te nha vi a ja do de Wuhan pa ra a
Eu ro pa e ago ra re tor na do à Chi na”,
es ti ma Ben Co wling, pro fes sor do
Cen tro de Saú de Pú bli ca da Uni ver si- 
da de de Hong Kong.

Ou tro da do ci en tí fi co, des ta vez da
Itá lia, re ve lou ho je que o no vo co ro- 
na ví rus já es ta va nas águas re si du ais
de Mi lão e Tu rim (nor te) em de zem- 
bro pas sa do, dois me ses an tes do pri- 
mei ro pa ci en te de CO VID-19 ser re- 

gis tra do ofi ci al men te.
Na Eu ro pa, con ti nen te mais cas ti-

ga do pe la pan de mia com mais de
190.000 mor tes, os 27 lí de res da União
Eu ro peia (UE) che ga ram a um acor do
nes ta sex ta pa ra uma no va reu nião em
ju lho, a fim de ten tar su pe rar su as di- 
fe ren ças so bre um pla no bi li o ná rio
con tra a pro fun da re ces são cau sa da
pe la pan de mia, di an te de ape los pa ra
ajam ra pi da men te.

Es ta dos Uni dos, país mais afe ta do
pe la pan de mia com cer ca de 120.000
mor tos, re gis trou 687 óbi tos nas úl ti- 
mas 24 ho ras, oi ta vo dia con se cu ti vo
com um sal do diá rio in fe ri or a mil.

O con sul tor mé di co da Ca sa Bran- 
ca, Anthony Fau ci, afir mou em en tre- 
vis ta à AFP que não é ne ces sá rio or de- 
nar mais fe cha men tos ge ne ra li za dos
nos EUA, mas que a ges tão de ve rá ter
uma abor da gem lo cal.

No en tan to, ape sar dos da dos ani- 
ma do res, o país re gis tra um au men to
de ca sos em cer ca de vin te es ta dos e o
fo co da epi de mia se des lo cou de No va
York e do nor des te pa ra o sul e o oes te.

Por que os obe sos es tão no gru po de ris co Co vid-19?

ESPECIALISTA

A relação entre
obesidade e covid-19

NO BRASIL, A CADA CINCO PESSOAS , UMA É OBESA

BLOG - OBESIDADE E COVID-19

No Bra sil, uma a ca da cin co pes so as são obe sas – 20%
dos bra si lei ros adul tos e qua se 13% das cri an ças. O pro- 
ble ma tor na-se mais pre o cu pan te ago ra, já que pes so as
obe sas es tão no gru po de ris co do no vo co ro na ví rus

Des de o iní cio da pan de mia da Co vid 19, o Mi nis té rio
da Saú de vem aler ta do que a obe si da de de ve ser con si- 
de ra da fa tor de ris co, in clu si ve pa ra jo vens e pes so as
abai xo de 60 anos. Se gun do o ór gão, 57% dos mor tos
abai xo da ida de de ris co (60 anos) ti nham ex ces so de pe- 
so.

Con si de ran do a al ta in ci dên cia do pro ble ma, os nú- 
me ros pre o cu pam os es pe ci a lis tas pa ra um pos sí vel au- 
men to de in fec ta dos e óbi tos de vi do à obe si da de. Em
uma en tre vis ta re cen te, o pre si den te da So ci e da de Bra- 
si lei ra de En do cri no lo gia e Me ta bo lo dia, Adau to Ver si a- 
ni, afir mou que 20% dos bra si lei ros são obe sos, 55% es- 
tão aci ma do pe so e, des ses, 21% são mu lhe res.

Uma pes qui sa di vul ga da em abril pe la Im pe ri al Col le- 
ge, de Lon dres, apon ta que pes so as obe sas têm me nos
chan ces de so bre vi ver aos di ag nós ti cos gra ves da Co vid-
19. No es tu do, pes so as com IMC aci ma de 30 cor res pon- 
dem a mai o ria das mor tes em hos pi tais do Rei no Uni do.
Pa ra os pes qui sa do res, as mor tes po dem es tar li ga das à
ca pa ci da de re du zi da da fun ção pul mo nar e de in fla ma- 
ções no te ci do adi po so.

A es pe ci a lis ta em obe si da de adul ta e in fan til e foun- 
der do Gru po 5S, Edi va na Pol tro ni e ri, ex pli ca por que a
obe si da de po de ser um fa ci li ta dor pa ra o ví rus. “A obe si- 
da de re duz as ações an ti-in fla ma tó ri as do or ga nis mo e,
con se quen te men te, com pro me te a efi ci ên cia do sis te- 
ma imu no ló gi co da pes soa, dei xan do-a mais vul ne rá vel
ao ví rus. Sem con tar que a obe si da de le va a ou tros pro- 
ble mas de saú de, co mo di a be tes, hi po ti re oi dis mo e
pres são al ta, do en ças que tam bém es tão as so ci a das a
es ta vul ne ra bi li da de”, ex pli ca.

ELETIVAS

Mais de 3 milhões de
cirurgias são canceladas

CIRURGIAS ELETIVAS FORAM CANCELADAS NO BRASIL

Se gun do um es tu do re cém pu bli ca do na re vis ta Bri- 
tish Jour nal of Surgery a pan de mia do co ro na ví rus foi
res pon sá vel pe lo can ce la men to ou adi a men to de mais
de 28 mi lhões de ci rur gi as em to do o Mun do. Es sa pes- 
qui sa foi co or de na da por pes qui sa do res da Uni ver si da- 
de de Bir mingham (Rei no Uni do) e con tou com a co la- 
bo ra ção de ci rur giões de 71 paí ses. A aná li se es ta tís ti ca
le vou em con ta a sus pen são das ci rur gi as ele ti vas por
um pe río do má xi mo de 12 se ma nas des de a in ter rup ção
de vi do a pan de mia.

O Bra sil é o ter cei ro país do mun do com mais can ce- 
la men to, to ta li zan do qua se 3 mi lhões de ci rur gi as ele ti- 
vas. Des se to tal 90,5% cor res pon dem a do en ças be nig- 
nas, 7,7% a ci rur gi as on co ló gi cas e 1,8% a ope ra ções
obs té tri cas.

No cen tro des te ce ná rio es tá o pa ci en te que aguar da
sem pers pec ti va a re so lu ção do seu pro ble ma de saú de,
cor ren do o ris co de agra var sua con di ção e pi o rar sua
qua li da de de vi da en quan to as ci rur gi as não vol tam a
nor ma li da de. Nos ca sos mais ur gen tes, nos pa ci en tes
on co ló gi cos, por exem plo, es se atra so po de tra zer pro- 
ble mas ain da mai o res, co mo a per da da ja ne la te ra pêu- 
ti ca e até mes mo o óbi to.

Ane el Anhan gue ra, ci rur gião e pro fes sor da Uni ver si- 
da de de Bir mingham, afir ma que a pa ra li sa ção era ne- 
ces sá ria e ocor reu pa ra di mi nuir o ris co de ex po si ção
dos pa ci en tes ao COVID19 du ran te sua in ter na ção, bem
co mo am pli ar a dis po ni bi li da de de lei tos e oti mi zar a as- 
sis tên cia aos pa ci en tes in fec ta dos pe lo no vo co ro na ví- 
rus.

Mas pas sa do o mo men to crí ti co, que po de ser vis to
com a di mi nui ção nas in ter na ções por co ro na ví rus, me- 
nor ocu pa ção dos lei tos de UTI e que da no nú me ro de
óbi tos, acre di ta mos que é pre ci so nos pre pa rar mos pa ra
a re to ma da das ci rur gi as ele ti vas.

São Luís, sábado e domingo 20 e 21 de junho

https://banca.oimparcial.com.br/
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A Advocacia-Geral da União (AGU) vai analisar 14 mil pedidos de benefícios de seguro
defeso de pescadores artesanais no prazo de 45 dias

DA RE DA ÇÃO

PESCADORES ARTESANAIS

14 mil benefícios
serão analisados

A
cor do ce le bra do pe la Ad vo ca- 
cia-Ge ral da União (AGU) vai
pos si bi li tar a aná li se de 14 mil
pe di dos de be ne fí ci os de se- 

gu ro de fe so de pes ca do res ar te sa nais
no pra zo de 45 di as. O acor do foi ho- 
mo lo ga do pe la 9ª Va ra Fe de ral do Dis- 
tri to Fe de ral no âm bi to de uma ação
ci vil pú bli ca mo vi da pe la De fen so ria
Pú bli ca da União con tra a União e o
Ins ti tu to Na ci o nal de Se gu ro So ci al
(INSS). A ação pe dia que o INSS pro- 
ces sas se e de fe ris se to dos re que ri- 
men tos de con ces são do se gu ro de fe- 
so e que fos sem anu la dos dis po si ti vos
de uma Por ta ria de 2018 do Mi nis té rio
da In dús tria, Co mér cio Ex te ri or e Ser- 
vi ços que tra ta va da au to ri za ção tem- 
po rá ria da ati vi da de pes quei ra.

A De fen so ria en ten dia que a por ta- 
ria con tra ri a va re qui si tos exi gi dos por
lei que con di ci o nam a ha bi li ta ção ao
be ne fí cio ao ca das tro atu a li za do de
pes ca dor pro fis si o nal no Re gis tro Ge- 

ral de Pes ca do res (RGP), é emi ti do pe- 
la Se cre ta ria de Agri cul tu ra e Pes ca
(SAP).

O pro ble ma co me çou com a edi ção
de por ta ri as que per mi ti am que pes- 
ca do res com re gis tros pen den tes pu- 
des sem exer cer a ati vi da de pes quei ra
tem po ra ri a men te ape nas com a apre- 
sen ta ção de um pro to co lo ini ci al de
re gis tro no RGP, sem, con tu do, po de- 
rem fa zer jus ao se gu ro de fe so com
ba se na do cu men ta ção.

Em 2018, a Jus ti ça con ce deu par ci- 
al men te tu te la de ur gên cia que de cla- 
ra va nu los dis po si ti vos de por ta ria
que tra ta va de li mi tes tem po rais, além
da ve da ção que im pe dia o aces so ao
se gu ro-de fe so. De ter mi nou, tam bém,
que fos sem aten di dos ou tros re qui si- 
tos le gais pre sen tes na por ta ria.

Do cu men ta ção
Com is so, o INSS pas sou a exi gir

que os pes ca do res ar te sa nais apre- 
sen tas sem do cu men tos com pro ba tó- 
ri os da ati vi da de pes quei ra du ran te o
re que ri men to ad mi nis tra ti vo do se- 
gu ro de fe so.

Mas ou tra de ci são ju di ci al pos te ri- 
or es ta be le ceu que o INSS não po de- 
ria exi gir dos pes ca do res a apre sen ta- 
ção de no vos do cu men tos. A AGU ex- 
pli cou, en tão, que fal ta vam do cu men- 
tos ins tru tó ri os mí ni mos que per mi- 
tis sem a aná li se de to dos os re que ri- 
men tos por par te do INSS, já que as
in for ma ções dos re que ren tes não
cons ta vam no RGP e nem po de ri am
ser for ne ci das pe lo pró prio se gu ra do.
“Tu do is so ge rou um con jun to de pro- 
ble mas prá ti cos, ope ra ci o nais e sen sí- 
veis ao in te res se pú bli co, por que
qual quer pes soa em pos se de um pro- 

to co lo ini ci al de re gis tro de pes ca,
mes mo que não ti ves se qual quer in- 
for ma ção de sua ati vi da de pes quei ra
jun to aos re gis tros ofi ci ais, po de ria fa- 
zer jus ao se gu ro de fe so. Con se quen- 
te men te, o acor do foi mui to im por- 
tan te pa ra evi tar que pes so as se uti li- 
zas sem des ses me ca nis mos a fim de
ob ter o se gu ro de fe so in de vi da men- 
te”, ex pli ca Lu cas Jo sé Be zer ra Pin to,
res pon sá vel pe la Atu a ção Pri o ri tá ria
do Nú cleo de Ma té ria Pre vi den ciá ria
da Pro cu ra do ria Re gi o nal Fe de ral da
1ª Re gião.

Aná li se
Por meio do acor do, o INSS se com- 

pro me teu a ana li sar as in for ma ções
pro ve ni en tes dos 14 mil pro to co los
que já ha vi am si do re co nhe ci dos pe lo
Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e
Abas te ci men to (MA PA) no pra zo de
45 di as. Pa ra os de mais ca sos que es- 
tão fo ra des se lo te, fi cou es ta be le ci do
que os so li ci tan tes de ve rão pre en cher
e apre sen tar ao INSS um “For mu lá rio
de Re que ri men to de Li cen ça de Pes- 
ca dor Pro fis si o nal”, dis po ní vel nos si- 
tes do MA PA, INSS, e DPU, e no en de- 
re ço ele trô ni co http://www.agri cul- 
tu ra.gov.br/as sun tos/aqui cul tu ra-e-
pes ca/re gis tro-pes ca dor-pro fis si o nal.

Após o fi nal do pra zo de apre sen ta- 
ção dos for mu lá ri os, o INSS ana li sa rá
de for ma gra du al os re que ri men tos
em até 120 di as.

Além da Pro cu ra do ria Re gi o nal Fe- 
de ral da 1ª Re gião (PRF1), atu ou no
ca so a Pro cu ra do ria Re gi o nal da
União da 1ª Re gião (PRU1) e a Con sul- 
to ria Ju rí di ca jun to ao Mi nis té rio da
Agri cul tu ra Pe cuá ria e Abas te ci men- 
to.

CASO DIOGO SARNEY

Ayrton Pestana deixou Penitenciário de Pedrinhas

AYRTON PESTANA SENDO RECEBIDO POR SEUS FAMILIARES AO SER LIBERADO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE PEDRINHAS

Ayrton Pes ta na foi ino cen ta do e
dei xou Com ple xo Pe ni ten ciá rio de
Pe dri nhas, on de es ta va pre so des de a
úl ti ma ter ça-fei ra (16), co mo sus pei to
de as sas si nar o pu bli ci tá rio, Di o go
Sarney.

O lau do re a li za do pe lo Ins ti tu to de
Cri mi na lís ti ca (Icrim) no veí cu lo Ar go
ver me lho, pla cas PTJ-2844, per ten- 
cen te ao pai do jo vem, cons ta tou que
não se tra ta do mes mo car ro uti li za do
no cri me. De acor do com in for ma- 
ções do Pe ri to Cri mi nal, Rob son Mou- 
rão, após se rem re a li za das aná li ses
mi cros có pi cas e ma cros có pi cas das
ima gens re ce bi das e tam bém ser pe ri- 
ci a do o veí cu lo Ar go ver me lho que es- 
ta va no pos to de com bus tí vel, foi

cons ta ta do que os dois veí cu los ver- 
me lhos são di fe ren tes.

In ves ti ga ção
Uma no va in ves ti ga ção es tá acon- 

te cen do. Se gun do in for ma ções do de- 
le ga do Ge or ge Mar ques, o car ro com
os sus pei tos de as sas si nar o pu bli ci tá- 
rio, Di o go Sarney, te ria si do rou ba do
no dia 13 de ju nho. “A gen te tem in for- 
ma ção de um veí cu lo, Fi at Ar go, rou- 
ba do no dia 13 de ju nho. Ou vi mos o
pro pri e tá rio do car ro, que é um mo to- 
ris ta de apli ca ti vo. Ele dis se que foi as- 
sal ta do por dois sus pei tos. Já fi ze mos
um re tra to fa la do dos dois e va mos
apre sen tar, pois eles po dem ser os
mes mo que co me te ram o ho mi cí dio”,
re ve lou.

A po lí cia in ves ti ga a pos si bi li da de
de du as ou mais pes so as te nham par- 

ti ci pa do do cri me.
En ten da o ca so
O cri me ocor reu na ma nhã des ta

ter ça-fei ra (16), e a mo ti va ção te ria si- 
do uma dis cus são de trân si to na La- 
goa da Jan sen, em São Luís. De acor do
com as pri mei ras in for ma ções, o veí- 
cu lo on de es ta va a ví ti ma e o au tor do
cri me qua se se cho ca ram no mo men- 
to em que Di o go es ta va sain do da ga- 
ra gem do pré dio on de mo ra va. Os
dois mo to ris tas te ri am dis cu ti dos por
200 me tros, quan do Di o go saiu do
car ro, foi atin gi do no pes co ço e mor- 
reu no lo cal.

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, com
aju da de câ me ras de se gu ran ça iden- 
ti fi cou o car ro con du zi do pe lo sus pei- 
to no mo men to do cri me, um Ar go
Ver me lho.

SAÚ DE

Os be ne fí ci os
im per dí veis do
óleo de co co

Nas pra te lei ras do su per mer ca do, ele não pas sa des- 
per ce bi do: o óleo de co co tem atra ti vos que vão des de os
be ne fí ci os pa ra a saú de até os pro du tos de be le za e hi gi- 
e ne pes so al. Gra ças à sua ver sa ti li da de, po de ser usa do
co mo hi dra tan te pa ra o ros to, na más ca ra do ca be lo, na
co mi da pa ra dar mais sa bor e tam bém pa ra in cluir em
di e tas de per da de pe so.

De acor do com a mé di ca Síl via Go mes, car di o lo gis ta
e nu tró lo ga, o óleo de co co é um ali men to fun ci o nal for- 
ma do por tri gli ce rí de os de ca deia mé dia, que em con ta- 
to com o estô ma go se trans for mam em mo no lau ri na –
um po ten te an ti bac te ri ci da, an ti fún gi co e an ti vi ral,
agin do di re ta men te na imu ni da de do or ga nis mo.

Ele tam bém é ri co em vi ta mi nas li pos so lú veis (A,D,E
e K), que con tro lam o co les te rol, au men tam o HDL (gor- 
du ra boa) e re du zem o LDL (gor du ra ruim), por is so o
óleo de co co tem efei to an ti-in fla ma tó rio e an ti trom bó- 
ti co “Ex ce len te pa ra a prá ti ca de ati vi da de fí si ca. Os áci- 
dos gra xos (gor du ras), jun ta men te com car boi dra tos,
con tri bu em pa ra o for ne ci men to de ener gia du ran te
exer cí ci os de in ten si da de le ve ou mo de ra da e de lon ga
du ra ção. Quan to mais bem trei na do o in di ví duo, mai or
a ca pa ci da de de oxi da ção de gor du ra”, des ta ca a es pe ci- 
a lis ta.

Na es té ti ca, o óleo de co co traz bons re sul ta dos pa ra
os ca be los e a pe le, não só pe lo uso oral, mas tam bém no
uso tó pi co. De acor do com Síl via Go mes, ele po de ser
pas sa do no ca be lo an tes de dor mir, o que re sul ta em fi os
com mais bri lho e me nor que da.  “O po ten te óleo ini be a
ação da en zi ma 5-al fa-re du ta se, o que evi ta a que da de
ca be lo, se o ca so for alo pe cia idi o pá ti ca (do en ça com a
per da dos fi os)”, de ta lha.

Ali men ta ção
Es se óleo po de ser ob ti do do co co se co ou do co co

fres co, sen do de no mi na do óleo de co co re fi na do ou ex- 
tra vir gem. O óleo de co co ex tra-vir gem é o que mais traz
be ne fí ci os pa ra a saú de, já que não pas sa por pro ces sos
de re fi na men to e não per de nu tri en tes nem é sub me ti- 
do a al tas tem pe ra tu ras. Na ali men ta ção, o óleo de co co
po de ser acres cen ta do na pre pa ra ção de di ver sos ti pos
de ali men tos.

A nu tró lo ga Mo ni que Car va lho su ge re que o óleo se ja
usa do no pre pa ro das re fei ções que exi gem re fo gar, co- 
zi nhar ou fri tar as pro teí nas, o ar roz e os le gu mes, por
exem plo, pois mes mo ex pos to a al tas tem pe ra tu ras,
man tém as su as pro pri e da des. Mas ela pon de ra so bre o
uso em ex ces so.

“Acon te ce de mui ta gen te con su mir o óleo pu ro e no
pre pa ro dos ali men tos, e aca ba in ge rin do de mais. O
óleo de co co tem que ser usa do cor re ta men te e po de es- 
tar em qual quer di e ta, mas é ne ces sá rio pro cu rar um
nu tri ci o nis ta pa ra ve ri fi car a quan ti da de re co men da da
pa ra ca da in di ví duo”, pon de ra.

Pa ra dar mais di cas so bre o po der des se ali men to, lis- 
ta mos 5 be ne fí ci os im per dí veis. Ve ja!

1- Pro te ge o fí ga do con tra os efei tos do ál co ol
É um an ti o xi dan te na tu ral, aju dan do no com ba te aos

da nos cau sa dos pe los ra di cais li vres, subs tân ci as res- 
pon sá veis pe lo en ve lhe ci men to pre co ce e sur gi men to
de al gu mas do en ças.

2- Dá ener gia pa ra o trei no
O óleo de co co ace le ra o me ta bo lis mo e dá aque la

ener gia pa ra vo cê ma lhar com mais dis po si ção. E, se for
com bi na do com uma xí ca ra de ca fé,  que es ti mu la o sis- 
te ma ner vo so cen tral e me lho ra o es ta do de aler ta, tor- 
na-se um ter mo gê ni co ain da mais po de ro so pa ra an tes
do trei no.

3- Re cu pe ra o ca be lo da ni fi ca do
O óleo de co co é ri co em tri gli ce rí de os e vi ta mi na E,

que for ma um fil me lu bri fi can te no fio. Por is so, é um
óti mo ali a do na pre ven ção do res se ca men to, na re cu pe- 
ra ção dos fi os da ni fi ca dos pe lo ex ces so de quí mi ca e de
ca lor da cha pi nha e se ca do res, e na pro te ção do frizz.

4- Hi dra ta e com ba te o en ve lhe ci men to da pe le
Es tu dos in di cam que o óleo de co co po de au men tar a

elas ti ci da de da pe le, já que man tém a hi dra ta ção na tu- 
ral da der me, en quan to seus an ti o xi dan tes com ba tem
os ra di cais li vres, res pon sá veis pe lo en ve lhe ci men to
pre co ce das cé lu las. Além dis so, nos di as de tem pe ra tu- 
ras mui to bai xas ou ele va das, ele atua co mo um óti mo
hi dra tan te la bi al.

5- Po de subs ti tuir os tra di ci o nais óle os de co zi nha
O óleo de co co é o mais in di ca do pa ra co zi nhar, pois,

por ser um tri gli ce rí deo de ca deia mé dia, con se gue atin- 
gir al tas tem pe ra tu ras sem oxi dar e sem al te rar su as pro- 
pri e da des nu tri ci o nais. Mas aten ção, sem fri tu ras em
ex ces sos!

São Luís, sábado e domingo 20 e 21 de junho
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Outras obras foram realizadas como nos mercados da capital e no Centro Histórico, que
ainda segue recebendo investimentos da Prefeitura de São Luís

Pra ças

Mercados recebem
pacotes de reformas

Pa trimô nio his tó ri co

O
u tro con jun to de obras im- 
por tan tes da ges tão do pre- 
fei to Edi val do Ho lan da Ju- 
ni or pa ra o dia a dia das co- 

mu ni da des é a re cons tru ção e re for- 
ma dos mer ca dos pú bli cos. O Mer ca- 
do do Co ro a di nho es tá pra ti ca men te 
pron to e se rá en tre gue to tal men te no- 
vo em bre ve. Mer ca do das Tu lhas (Fei- 
ra da Praia Gran de) es tá sen do re for- 
ma do, tam bém com obras avan ça das. 
A Pre fei tu ra de São Luís es tá re cons- 
truin do ain da os mer ca dos do São 
Fran cis co, Cohab, Anil, Bom Je sus, 
Mon te Cas te lo e San to Antô nio. Os 
mer ca dos dos bair ros Vi la Ba can ga e 
San ta Cruz tam bém es tão no pa co te 
de re for ma.

Quan do es tes no vos equi pa men tos 
fo rem en tre gues, os fei ran tes te rão 
mais dig ni da de e es tru tu ra de tra ba- 
lho e os con su mi do res a cer te za de es- 
ta rem com pran do ali men tos den tro 
de to das as nor mas sa ni tá ri as.

Ou tro des ta que da ges tão do pre- 
fei to Edi val do Ho lan da Ju ni or é o pa- 
co te de obras na re gião cen tral da ci- 
da de. Des de 2018, a área vem re ce- 
ben do gran des in ves ti men tos pa ra re- 
cu pe ra ção da in fra es tru tu ra de es pa- 
ços pú bli cos e do pa trimô nio his tó ri- 
co, a exem plo do com ple xo que com- 
pre en de as pra ças De o do ro, Pan te on, 
Ala me das Go mes Cas tro e Sil va Maia e 
mais a Rua Gran de, Pra ças Pe dro II, 
Mãe d´Água, Ale gria e Pes ca dor (Des- 
ter ro), só pa ra ci tar al gu mas, cu jas 
obras fo ram exe cu ta das pe lo Ins ti tu to 
do Pa trimô nio His tó ri co e Ar tís ti co e 
Na ci o nal (Iphan) em par ce ria com a 
Pre fei tu ra de São Luís.

O Cen tro His tó ri co de São Luís se- 
gue re ce ben do in ves ti men tos. São

O  MERCADO DAS TULHAS SERÁ ENTREGUE TOTALMENTE NOVO EM BREVE

cer ca de 15 fren tes de tra ba lho em to- 
da a área, co mo pra ças, re for ma de 
imó veis co lo ni ais, cons tru ção de mo- 
ra dia pa ra ha bi ta ção de in te res se so- 
ci al. En tre as obras em exe cu ção, a 
Pre fei tu ra tra ba lha pa ra con cluir as 
re for mas do Par que do Bom Me ni no, 
das pra ças da Bí blia, da Mi se ri cór dia e 
da Sau da de, sen do a úl ti ma na Ma dre 
Deus. A ur ba ni za ção da Fon te do Bis- 
po, nas ime di a ções do Anel Viá rio, já 
fo ram ini ci a das e pro me te trans for- 
mar a área que ho je pos sui ocu pa ção 
de sor de na da em mais um car tão-pos- 
tal, com a fon te re vi ta li za da.

Uma das obras mais sig ni fi ca ti vas 
des ta eta pa de re for ma do Cen tro é do 
Com ple xo que com pre en de o Lar go 
do Car mo, a Pra ça João Lis boa e a Rua 
de Na za ré. Em mais uma par ce ria da 
Pre fei tu ra de São Luís com o IPHAN, 
to da a área es tá sen do re cu pe ra da, 
res pei tan do su as ca rac te rís ti cas ar- 
qui tetô ni cas his tó ri cas.

A Pre fei tu ra tam bém tra ba lha na 
re cu pe ra ção de ca sa rões his tó ri cos 

pa ra mo ra dia de in te res se so ci al. No 
ca sa rão da Rua do Giz, 445, oi to apar- 
ta men tos es tão em fa se de aca ba men-
to. O imó vel em res tau ra ção na Rua da 
Pal ma, 195/205, vai ofe re cer 14 apar-
ta men tos aos fu tu ros mo ra do res.

Tam bém es tá em fa se de con clu são 
a res tau ra ção do ca sa rão nú me ro 53, 
da Rua do Giz, no Cen tro His tó ri co, 
que vai se di ar a Es co la Mu ni ci pal de 
Mú si ca (Em mus), ga ran tin do en si no 
gra tui to de mú si ca e aces so às ar tes a 
cri an ças da re de mu ni ci pal de en si no.

Nhozinho ganha maior obra dos últimos 70 anos

In te gran do ain da o pa co te do pro- 
gra ma São Luís em Obras, es tá a re for- 
ma do Es tá dio Nho zi nho San tos. É a
pri mei ra vez em seus 70 anos de exis- 
tên cia que uma das mais tra di ci o nais
are nas es por ti vas do Ma ra nhão, lo ca- 
li za da na Vi la Pas sos, pas sa por obra
pa ra a re cu pe ra ção e re for ço da sua
es tru tu ra.

O es tá dio es tá pra ti ca men te pron to
e com o anún cio do rei ni cio das ati vi- 
da des es por ti vas pa ra agos to, de ve ser
rei nau gu ra do em bre ve, com jo gos in- 
clu si ve à noi te. O Nho zi nho San tos
ago ra tem no vo gra ma do e no vos e
mo der nos sis te mas de ir ri ga ção e dre- 
na gem. Os ves tiá ri os es tão to tal men te
re for ma dos e fo ram ins ta la dos sis te- 
mas de ven ti la ção. A mo der ni za ção
do es tá dio com pre en deu a tro ca dos
an ti gos alam bra dos de fer ro por vi dro
tem pe ra do, fa ci li tan do a vi são do
cam po e dan do mais se gu ran ça ao
tor ce dor.

Fo ram re for ma das ain da to da a
par te hi dráu li ca e elé tri ca, as ca bi nes
da rá dio trans mis são, fei ta a lim pe za

do po ço ar te si a no que abas te ce o es- 
pa ço, bem co mo a res tau ra ção do pla- 
car ele trô ni co, en tre ou tros ser vi ços. A
ilu mi na ção tam bém foi subs ti tuí da e
ago ra é em LED. O Nho zi nho San tos
tam bém te rá aces si bi li da de pa ra pes- 
so as com de fi ci ên cia.

Na pri mei ra ges tão de Edi val do Ho- 
lan da Ju ni or a Pre fei tu ra de São Luís
cons truiu ou re for mou mais de 60
pra ças. Até de zem bro, a ci da de vai ga- 
nhar no vas 100 pra ças, sen do 17 so- 
men te no Vi nhais, 17 no bair ro Cohab
Anil e 8 no Coha trac, to das já em
obras. No Rio Anil, de pois do as fal ta- 
men to, a Pre fei tu ra con cluiu re cen te
as obras de 9 pra ças no bair ros, ga ran- 
tin do mais es pa ços de la zer e con vi- 
vên cia pa ra a po pu la ção.

Ci da de Ope rá ria, Par que Sha lom,
Coha ma, Co ro a do, Coha ser ma, Cen- 
tro, Vi cen te Fi a lho, An ge lim e Ma dre
Deus são ou tros bair ros on de pra ças
es tão sen do cons truí das ou com can- 
tei ro de obra em fa se de ins ta la ção.

Lei Se ca com ple ta 12
anos com cam pa nha
de cons ci en ti za ção

A Lei Se ca bra si lei ra com ple tou 12 anos dia
12.06.2020. Pa ra mar car a da ta, o Mi nis té rio da In fra es- 
tru tu ra (MIn fra), por meio da Se cre ta ria Na ci o nal de
Trans por tes Ter res tres e do De par ta men to Na ci o nal de
Trân si to (De na tran), pro mo veu uma cam pa nha nas re- 
des so ci ais pa ra cons ci en ti zar a po pu la ção.

De acor do com o Mi nis té rio, as ações de cons ci en ti- 
za ção, mes mo nes se mo men to de pan de mia, ain da são
ne ces sá ri as. Por es sa ra zão, é im por tan te ex por os ris cos
de di ri gir de pois de ter in ge ri do be bi das al coó li cas e
subs tân ci as psi co a ti vas. Pa ra o di re tor do De na tran, Fre- 
de ri co Car nei ro, a Lei Se ca é um im por tan te ins tru men- 
to pa ra a re du ção do nú me ro de aci den tes de trân si- 
to. “Os efei tos ao lon go dos 12 anos des de o ad ven to da
lei são evi den tes. A atu a ção da fis ca li za ção de trân si to, o
al to va lor da mul ta e a apli ca ção da pe na li da de de sus- 
pen são do di rei to de di ri gir fa zem com que to do con du- 
tor pen se du as ve zes an tes de di ri gir após in ge rir be bi da
al coó li ca. Nos so de sa fio é con ti nu ar tra ba lhan do pa ra
cons ci en ti zar os con du to res dos ris cos da com bi na ção
ál co ol e di re ção”, afir mou.

Lei Se ca
A lei 11.705, de 19 de ju nho de 2008, co nhe ci da po pu lar- 
men te co mo Lei Se ca, al te rou o Có di go de Trân si to Bra- 
si lei ro (CTB), pas san do a proi bir a con du ção de veí cu lo
au to mo tor, na via pú bli ca, es tan do o con du tor com
con cen tra ção de ál co ol por li tro de san gue igual ou su- 
pe ri or a seis de ci gra mas, ou sob a in fluên cia de qual- 
quer ou tra subs tân cia psi co a ti va que de ter mi ne de pen- 
dên cia. An tes, não ha via pre vi são em lei do te or al coó li- 
co ne ces sá rio pa ra a ca rac te ri za ção do cri me, bas tan do
que o mo to ris ta es ti ves se sob a in fluên cia de ál co ol.

Em de zem bro de 2012, foi san ci o na da a lei 12.760,
apro va da pe lo Con gres so Na ci o nal, com no va al te ra ção
no CTB, que es ta be le ceu to le rân cia ze ro ao ál co ol e re- 
for çou os ins tru men tos de fis ca li za ção do cum pri men to
da Lei Se ca: pro vas tes te mu nhais, ví de os e fo to gra fi as
pas sa ram a ser acei tos co mo pro vas de que um mo to ris- 
ta di ri ge sob efei to de ál co ol.

Fis ca li za ção
Se gun do da dos da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral (PRF),
ape nas du ran te a pan de mia (11/03 a 31/05), fo ram con- 
ta bi li za dos 11.268 aci den tes, sen do 969 de les (8,6%)
pro vo ca dos pe la in ges tão de ál co ol. O con su mo de ál co- 
ol foi res pon sá vel por 7% do to tal de óbi tos, que che ga- 
ram a 958. Ao lon go de 2019, o to tal de aci den tes pro vo- 
ca dos por be bi das al coó li cas foi de 5.631, sen do 1.412
gra ves. Além dis so, cer ca de 18 mil mo to ris tas fo ram no- 
ti fi ca dos por se rem fla gra dos di ri gin do sob efei to de ál- 
co ol. Fon te: https://por tal do tran si to.com.br

Ma ra nhão de tém gran de ín di ce de mor ta li da de no
trân si to

O Ma ra nhão é me nos mo to ri za do que a Re gião Nor- 
des te, po rém é mais pe ri go so. Em re la ção ao Bra sil, o Es- 
ta do é mui to me nos mo to ri za do, po rém, tem um ín di ce
de mor ta li da de mai or. Os va lo res em 2015 são os se guin- 
tes: Ta xa de mo to ri za ção (nú me ro de veí cu los por 100
ha bi tan tes: MA 21, Re gião 28, Bra sil 46.

Ín di ce de mor tos (nú me ro por 100.000 ha bi tan tes):
MA 23 , Re gião 21, Bra sil 18

De 2011 a 2015 (na Dé ca da Mun di al), es te ín di ce pas- 
sou de 22 pa ra 23 no Es ta do e de 23 pa ra 18 no Bra sil.

Fon te: http://vi as-se gu ras.com
Có di go de Trân si to Bra si lei ro – CTB (Lei nº 9.503/97)
Art. 72. To do ci da dão ou en ti da de ci vil tem o di rei to

de so li ci tar, por es cri to, aos ór gãos ou en ti da des do Sis- 
te ma Na ci o nal de Trân si to, si na li za ção, fis ca li za ção e
im plan ta ção de equi pa men tos de se gu ran ça, bem co mo
su ge rir al te ra ções em nor mas, le gis la ção e ou tros as sun- 
tos per ti nen tes a es te Có di go.

Art. 73. Os ór gãos ou en ti da des per ten cen tes ao Sis te- 
ma Na ci o nal de Trân si to têm o de ver de ana li sar as so li- 
ci ta ções e res pon der, por es cri to, den tro de pra zos mí ni- 
mos, so bre a pos si bi li da de ou não de aten di men to, es- 
cla re cen do ou jus ti fi can do a aná li se efe tu a da, e, se per- 
ti nen te, in for man do ao so li ci tan te quan do tal even to
ocor re rá. Pa rá gra fo úni co. As cam pa nhas de trân si to de- 
vem es cla re cer quais as atri bui ções dos ór gãos e en ti da- 
des per ten cen tes ao Sis te ma Na ci o nal de Trân si to e co- 
mo pro ce der a tais so li ci ta ções.

Fa ça sua par te pe lo trân si to se gu ro: se ja obe di en te
às leis de trân si to

Fa ce bo ok e Ins ta gram:Cam pa nha SOS VI DA
Twit ter:@va lo ri za ca o vi da                                                 E-mail:va- 

lo ri za ca o a a vi da@gmail.com                            Fo nes:(98)98114-
3707(VI VO-What sapp)

São Luís, sábado e domingo 20 e 21 de junho

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


Governo
autoriza nova
prorrogação de 
prazos para
pagamentos
de tributos

Centrão prepara 
emenda para 
tentar jogar 
eleições
municipais
para 2022

Ministros do 
governo dizem
a Moraes que 
Bolsonaro quer
mudar relação 
com Supremo

OAB-MA vai 
defl agrar campanha
de testagem para 
Covid-19 em
São Luís e nas 17 
Subseções
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Ministério Público quer proibir ônibus no centro
de São Luís para proteger o patrimônio histórico

Flávio Bolsonaro é 
intimado pelo MPF 
para depor no caso dos 
supostos vazamentos da 
PF em operação

GOVERNO ANUNCIA DESATIVAÇÃO
DE LEITOS E REABERTURA DE BARES, 
RESTAURANTES, ACADEMIAS E AULAS
Queda na taxa de ocupação levou Flávio Dino a decidir pela desativação de mais de 300 leitos exclusivos para Covid

Mais de 300 leitos exclusivos para a Covid-19 em São Luís estão sendo desativados ou revertidos para outras especialidades. É o que informou nessa sexta-feira (19) o governador Flávio 
Dino, em entrevista coletiva virtual.O governador anunciou, ainda, uma série de novas medidas, que já começarão a valer a partir da próxima segunda, 22, com a liberação de funcionamento 
das academias; e explicou como será o procedimento do retorno às aulas. PÁG. 3

A obra completa de alargamento de trecho da Avenida 
Jerônimo de Albuquerque está dividida em três etapas.

Obra de alargamento
da Jerônimo de 
Albuquerque
entra em fase de 
drenagem profunda
A pandemia do coronavírus não paralisou a obra de 
alargamento da Avenida Jerônimo de Albuquerque, para 
resolver problemas históricos do trânsito nessa via de 
São Luís. Nos próximos dias, a segunda etapa do projeto 
entra em nova fase, com a fi nalização da construção 
do muro de contenção no condomínio Ipem-Angelim 
e início das obras de drenagem profunda, em uma área 
correspondente a 220 metros de extensão. PÁG. 9

Reabertura do comércio não essencial já
refl ete na demanda das feiras e mercados

A Secretaria de Estado da Educação entregou, nessa sexta-
feira (19), mais duas escolas reformadas às comunidades 
do Monte Castelo e da Maiobinha. Juntas, as obras 
receberam investimentos de mais de R$ 2,7 milhões, 
benefi ciando mais de 800 estudantes. As entregas foram 
feitas de forma simbólica, sem festa e sem aglomerações.

PÁG. 11

Centro Educa Mais Ignácio Rangel, na Maiobinha, está de 
‘cara’ nova
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PÁG. 12

Mais duas escolas 
estaduais da rede
pública são entregues 
em São Luís

No auge da quarentena, feiras 
e mercados de São Luís foram 
visitadas pelo Jornal Pequeno, 
que sempre constatou grande 
movimentação. O período de 
maior isolamento social e o 
lockdown não foram capazes 
de manter a população em casa. 
Com a reabertura do comércio 
não essencial, esse movimento 
difi cilmente deve ser mantido, 
e já há sinais de quedas nas 
venda. Além disso, com a 
baixa procura, o consumidor 
já compra mais barato alguns 
produtos, a exemplo das 
frutas, legumes e verduras. 

PÁG. 5

Corredores de feiras e mercados já estão mais vazios, o que seria re� exo da reabertura 
do comércio não essencial, conforme alguns feirantes
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Cotação – Comercial C. R$ 5,3167 | V. R$ 5,3182 – Turismo C. R$ 5,28 | V. 5,6 – Euro C. R$ 5,9276 | V. R$ 5,9315 – Libra C. R$ 6,2902| V. R$ 6,2943 – Poupança 0,5000%
Maré –  1ª  Baixamar    – 0:03 0,8 m|  1ª Preamar– 6:00 5,6 m|  2ª  Baixamar – 12:29 0,6 m |  2ª  Preamar –18:29 5,3 m |
Loteria –  Lotofácil –1982 (19/06/2020)  01-02-03-04-05-07-14-15-16-17-18-19-20-22-25 | 
   Lotomania  – 2084 (19/06/2020) – 09-12-14-17-20-23-24-27-34-43-46-47-51-59-65-72-73-78-89-94 |

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

24° – 33° Manhã Tarde NoiteManhã

PÁG. 3 PÁG. 4 PÁG. 12 PÁG. 9

 PÁG. 2



Novos hospitais para 
enfrentamento da pandemia
Na contramão da maioria 
esmagadora dos estados da fe-
deração, as mudanças implan-
tadas pelo governo estadual, 
na média e alta complexidade, 
permitiram a criação de uma 
rede de serviços exclusiva para 
pessoas com Sars-Cov-2 no 
Maranhão.
Carlos Lula, titular da Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES), 
iniciou a fase de desmobili-
zação de leitos na capital ma-
ranhense e, a gestão estadual 
continua com a expansão da 
rede nas cidades e regiões com 
maior incidência da doença. 
Sábado (20), às 10h, será inau-
gurado o Hospital Dr. Antônio 
Hadade, na cidade de Viana. 
Na unidade serão 38 leitos de 
enfermaria e seis de UTI. O 
hospital assistirá pacientes de 
toda a região. 
“Serviços nunca antes ofereci-
dos na rede estadual de saúde, 
hoje fazem toda diferença no 
tratamento dos pacientes mo-
derados e graves com covid-19 
que têm no sistema público um 
suporte para cuidar da saúde. 
Deste modo vamos consolidan-

do uma mudança necessária 
para o enfrentamento da inte-
riorização da pandemia e re-
forçando o nosso compromisso 
com as pessoas, especialmente 
àquelas que mais precisam”, 
disse o secretário estadual da 
Saúde, Carlos Lula. 
Em ato contínuo, o governo es-
tadual entrega  em breve a UPA 
de Paço do Lumiar.  O equipa-
mento funcionará como Centro 
de Referência da Covid-19, 
no prédio da UPA, localizada 
no Maiobão. A unidade foi 
estruturada com 28 leitos entre 
clínicos, UTI e observação 
infantil. A UPA funcionará 24h 
em parceria com o município 
de Paço do Lumiar. 
Este é um momento de muitas 
mudanças. O governo tem 
desenvolvido várias frentes de 
trabalho com os gestores muni-
cipais para fortalecer a rede de 
apoio para os casos graves de 
covid. Por outro lado, voltou a 
alertar que a população precisa 
fazer a sua parte, adotando o 
uso da máscara e mantendo o 
distanciamento social.   

Tuitaços

Atos, Fatos & Baratos
drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br
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“Nem todos os anos que passam se 

vivem:uma coisa é contá-los, outra é 
vivê-los”.

(Padre Antônio Vieira)

Sobe
De acordo com estudo, Mara-
nhão já é o terceiro estado com a 
menor taxa de contaminação pela 
Covid-19. O indicativo faz parte 
dos dados produzidos pelo projeto 
Covid-19 Analytics, feito em 
parceria pela Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio) e a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV).
 
Desce
O nível de famílias endividadas 
em São Luís alcançou a maior 
marca neste mês de junho desde o 
ano 2011, de acordo com pesquisa 
realizada mensalmente pela 
(Fecomércio-MA).Com o índice 
de endividamento registrado em 
79,1% das famílias ludovicenses, 
a pesquisa destaca que a 
contratação de novas dívidas 
cresceu +8,06% em relação 
ao mês de maio e +37,8% em 
relação ao mesmo período do ano 
passado.

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia
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O nosso abraço deste sábado 
vai para o empresário Werther 
Bandeira, que lançou a novidade 
“Lounge São João da Villa com 
Drive Thru Junino”, no restauran-
te Villa do Vinho. Menu completo 
de culinária típica que pode ser 
adquiridaseparadamente por uni-
dade, ou com a opção completa no 
Box Junino Sonho de Catirina. 

Você, que fi cou feliz com a prisão 
do Queiroz, mas comemorou a 
soltura do Lula, nunca lutou por 
um Brasil melhor. Na verdade, 
você é o grande problema deste 
país.O que te incomoda não é o la-
drão, mas o ladrão não fazer parte 
da sua patota. @lucaspolese

“as rachadinhassão a coisa mais 
comum do mundo”já tá até 
fi cando chato comparar com o 
petismo, mas os cara TODO DIA 
faz e fala a mesma coisa, incrível 
@FriedHardt

A galera tá conseguindo ser pior 
que os monstros que diz combater. 
O antifascistadescaradamente 
fascista, o antirracista descarada-
mente racista, o democrata desca-
radamente totalitário, o cientista 
descaradamente obscurantista, o 
jornalista descaradamente a favor 
da censura... @aquelerebelde

Bolsonaro ainda não aprendeu que 
como presidente ele pode muito, 
mas não pode tudo. O limite é a 
Constituição, que ele jurou respei-
tar e que teima em desrespeitá-la. 
Quando insinua recorrer à força 
bruta e em tempos recentes o faz 
levianamente, comete crime de 
responsabilidade. @freire_roberto

Vendo sítio em Atibaia, para evitar 
problemas futuros.

***
Queiroz era o único brasileiro 
cumprindo corretamente a quaren-
tena. Aí, tiraram ele de casa.

***
Quando a pandemia passar, até em 
brigas de gangue eu vou estar me 
envolvendo.

***
3 meses sem ir pra festas. Falei 
que ia sossegar.

***
Tem casal que me inspira... a 
continuar solteiro.

***
Preciso de emprego. Nem que 
seja para fi ngir ser possuído na 
Universal.

***
Ser solteiro é bom. Mas, chegar 
em casa e escutar a frase “Onde é 
que você estava, Demônio?”, não 
tem preço.

***
Odeio quando falam “Não fi que 
assim, você é tão lindo”. Como se 
ser lindo, resolvesse todos meus 
problemas.

Todos os profi ssionais da saúde 
envolvidos no tratamento de pes-
soas com a Covid-19, agora, terão 
direito ao pagamento de 100% 
do adicional de insalubridade, 
enquanto durar a pandemia. A lei 
de autoria do médico e vereador 
Dr. Gutemberg Araújo (PSC) já 
foi publicada no Diário Ofi cial, 
autorizando a Prefeitura de São 
Luís a realizar os pagamentos.
Na primeira sessão híbrida da 
Câmara Municipal de São Luís, 
realizada nesta semana, que ocor-
reu de forma presencial e também 
on-line, Dr. Gutemberg subiu 
à tribuna para pedir ao prefeito 
Edivaldo Holanda o cumprimento 
da Lei.
“O pagamento é uma forma de 
reconhecimento para nossos 
guerreiros e guerreiras da saúde. 
Agora, mais do que nunca, eles 
precisam ser ainda mais valoriza-
dos”, analisou Dr. Gutemberg.
O parlamentar ainda pediu o cum-
primento da Lei, também aprova-
da e publicada no Diário ofi cial, 
que concede pensão especial à 
dependentes de profi ssionais da 
saúde, servidores do quadro muni-
cipal, que morrerem em razão do 
combate à pandemia da Covid-19. 
A indenização é no valor de R$ 25 
mil ao conjunto de dependentes.
Para homenagear os profi ssionais 
da saúde que faleceram por conta 

da Covid-19 (até agora foram 
registradas 31 mortes no Mara-
nhão) Dr. Gutemberg sugeriu a 
criação de uma galeria com fotos 
desses profi ssionais. Uma galeria 
física na Câmara de São Luís e 
outra na internet, no site da Casa 
Parlamentar.
Recuperado da Covid-19, Dr. Gu-
temberg aproveitou para proferir 
uma palavra de conforto às famí-
lias que perderam entes queridos 
por conta da doença.
“Eu senti na pele as conse-
quências da doença. Desde os 
sintomas difíceis, como a falta de 
ar, passando pela solidão devido 
a restrição da visita de parentes, 

chegando à perda de um familiar. 
Meu pai de 85 anos faleceu em 
decorrência da Covid-19. Toda a 
minha solidariedade às famílias 
que assim como eu foram vítimas 
dessa doença”, disse Dr. Gutem-
berg.
No fi nal, Dr. Gutemberg deixou 
um recado para a população 
para não relaxar nos cuidados de 
higiene conforme a fl exibilização 
do isolamento social.
“Continuem com os cuidados com 
a higiene pessoal, lavar sempre 
bem as mãos, álcool na bolsa, e 
só saia se for necessário. A vitória 
contra a pandemia depende de 
cada um de nós”, fi nalizou.

Vereador Dr. Gutemberg Araújo (PSC)

DPE-MA vai inaugurar
novos núcleos regionais
em Penalva e Morros
O defensor-geral do Estado, Al-
berto Pessoa Bastos, reconduzido 
recentemente para o seu segundo 
mandato à frente da Defensoria 
Pública estadual, retomará este 
mês o processo de expansão insti-
tucional, inaugurando dois novos 
núcleos regionais no interior do 
estado.
Desta vez, serão benefi ciadas as 
populações dos municípios de 
Penalva e Morros. Com a abertura 
desses espaços de garantia de 
direitos, a Defensoria passará a 
contar com 41 núcleos implanta-

dos no Maranhão, contabilizando 
com a sede, em São Luís.
Conforme cronograma, a primeira 
inauguração acontecerá em Penal-
va, no dia 24 de junho próximo, 
às 9h30. A abertura do núcleo de 
Morros está marcada para o dia 
30 de junho, às 10h. Em ambos 
os casos, as cerimônias serão 
restritas, atendendo às recomenda-
ções de segurança e prevenção da 
Covid-19, porém transmitidas ao 
vivo, pelo Instagram da Defenso-
ria (@defensoriama).

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) negou um recurso extraor-
dinário interposto pela Prefeitura 
de São Luís contra decisão da 
Justiça estadual que obriga o 
Município a reordenar o tráfego 
de transportes coletivos no Centro 
Histórico da capital e a restaurar 
um imóvel localizado na esquina 
da Rua do Passeio e a Avenida 
Gomes de Castro. A Ação Civil 
Pública (ACP) que levou à deci-
são foi proposta pelo Ministério 
Público do Maranhão em 2000.
Na ACP, a 1ª Promotoria de Justi-
ça de Proteção ao Meio Ambiente, 
Urbanismo e Patrimônio Cultural 
de São Luís sustentou que o trá-
fego intenso de veículos pesados, 
em especial ônibus coletivos, 
vinha causando danos à área do 
Centro da capital, tombada pelo 
Decreto Estadual n° 10.089/86.
A Ação trata, especifi camente, de 
um imóvel localizado na Rua do 
Passeio, n° 21, esquina com a Av. 
Gomes de Castro, abalado pelas 

vibrações do solo causadas pelo 
intenso fl uxo de veículos, o que 
levou ao aparecimento de racha-
duras e fi ssuras que colocam em 
risco a integridade da construção.
Foram apresentados três lau-
dos que atestam que o prédio, 
construído em 1923, estava em 
iminente ameaça de destruição 
por conta do tráfego de veículos 
pesados. Na Ação, de autoria do 
promotor de justiça Luís Fernando 
Cabral Barreto Junior, foi reque-
rida a reordenação do tráfego de 
coletivos, de forma que não mais 
circulassem na área do centro his-
tórico tombado veículos pesados, 
incompatíveis com a estrutura das 
ruas. Na época, foi pedido prazo 
de um ano para as adequações.
O projeto de reordenamento do 
trânsito deveria ser apresentado 
em 90 dias, mesmo prazo em 
que deveria ser apresentado um 
projeto arquitetônico prevendo 
a restauração das rachaduras e 
fi ssuras existentes no imóvel de n° 

21 da Rua do Passeio. Os traba-
lhos de restauração deveriam ser 
concluídos em até 180 dias.
Os pedidos foram acatados na pri-
meira instância, tendo a Prefeitura 
de São Luís recorrido ao Tribunal 
de Justiça do Maranhão. A Tercei-
ra Câmara Cível, em 17 de maio 
de 2018, não aceitou a Apelação 
apresentada pelo Município. Em 
seu voto, o desembargador Jamil 
de Miranda Gedeon Neto, relator 
do processo, observou que, se o 
imóvel em questão vinha sofrendo 
danos em razão do tráfego de 
veículos pesados, “todos os outros 
imóveis tombados, construídos 
à mesma época, também se encon-
tram ameaçados”.
Posteriormente, o Município apre-
sentou recurso extraordinário ao 
STF, que foi negado pelo ministro 
Edson Fachin. Conforme certidão 
emitida pela Corte Suprema, o 
processo transitou em julgado em 
18 de março desse ano. Ou seja, 
não cabem mais recursos.(A. EMIR)

Daniella Tema apoia campanha
contra a violência doméstica
A deputada estadual Daniella 
Tema (DEM) usou suas redes 
sociais para apoiar a campanha 
nacional “Sinal vermelho para 
violência doméstica”, criada pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e Associação dos Magistra-
dos Brasileiros (AMB) para faci-
litar a comunicação das mulheres 
vítimas de violência doméstica. 
Ao apoiar a campanha, a parla-
mentar solidariza-se com centenas 
de mulheres que sofrem este tipo 
de violência todos os dias.
“Durante o período de distan-
ciamento social, os números da 
violência doméstica estão crescen-
do no país. O agressor aproveita 
o maior tempo com a vítima e 

comete seus crimes. Não podemos 
nos calar. Toda e qualquer campa-
nha de combate à violência contra 
a mulher merece ser apoiada por 
toda a sociedade” enfatizou.
O objetivo da campanha é possi-
bilitar que mulheres em situação 
de violência doméstica encon-
trem ajuda em uma farmácia. 
Para receber a ajuda, basta que 
a mulher compareça à farmácia 
com um “X” vermelho na mão, 
que pode ser feito com caneta ou 
até mesmo batom. Ao identifi car 
o sinal, o atendente, com os dados 
necessários, realizará, imediata-
mente, uma ligação para o 190 e 
comunicará a situação.

Às 17 horas do próximo dia 31 
de julho encerra-se o prazo para 
entrega dos trabalhos dos que vão 
concorrer ao III Concurso Anual 
de Texto, promovido pelo Grêmio 
Litero Recreativo Português, em 
São Luís. Foi o que deliberou a 
Diretoria Executiva do GLRP após 
analisar as condições favoráveis de 
segurança a todos os envolvidos 
devido a pandemia da Covid-19.
A decisão visou, principalmente, 
conceder mais tempo para os inte-
ressados pesquisarem sobre o tema 
do concurso: O Sesquicentenário 
Do Exército Brasileiro em São 
Luís, Evolução Histórica, Tecno-
lógica e Atuação social.O prazo 
para julgamento dos trabalhos será 
de 10 de agosto a 12 de outubro de 
2020, analisado por uma banca.

O São João deste ano será diferen-
te. Quem gosta de uma das festas 
mais tradicionais do país, terá que 
curtir de casa, seja pelas lives ou 
pelo Arraiá Volante do Serviço 
Social da Indústria do Maranhão 
(SESI-MA), entidade do Sistema 
FIEMA, que transformou seu 
arraial, um dos mais tradicionais 
da Grande Ilha de São Luís, e 
levou todo o brilho, a magia e 
a alegria da festa junina para 
dentro dos condomínios da capital 
maranhense.
De forma resumida, o batalhão an-
tes formado por 120 pessoas, deu 
lugar a um grupo de apenas 14 
pessoas, todos paramentados com 
fi gurino colorido, máscaras de 
proteção para garantir a segurança 
e muita animação que garantiu o 
mesmo brilho dos anos anteriores. 

São músicos, cantores, dançarinos 
e o boi, personagem principal 
da festa, que levam a alegria do 
São João para quem estava com 
saudade dessa celebração.
O projeto “SESI Arraiá Volante”, 
foi ofi cialmente lançado na última 
quarta (17/6), no condomínio Rio 
Pericumã, no bairro Cutim Anil, 
com a apresentação do Bumba 
Meu Boi de Axixá, um dos mais 
tradicionais do Maranhão (com 
60 anos de história) no palco da 
unidade móvel do Caminhão da 
Cultura do SESI.
As apresentações acontecem de 
forma gratuita nos condomínios 
previamente agendados pela 
entidade. Essa semana, mais dois 
condomínios se transformam em 
arraial com as apresentações dos 
bois de Maracanã e Brilho da Ilha.

Sema retoma atividades 
presenciais
A Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Recursos Natu-
rais (Sema) retoma, a partir da 
próxima semana, o atendimento 
presencial exclusivo por agenda-
mento. As atividades serão reali-
zadas respeitando as orientações 
da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e também ao Decreto 
nº 35.831, de 20 de maio de 
2020, relativas à prevenção e ao 
enfrentamento à Covid-19, além 
de estabelecer medidas sanitárias 
gerais e segmentadas destinadas 
à contenção do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2).
O atendimento será feito priori-
tariamente de forma remota por 
meio das plataformas já utilizadas 
(WhatsApp, Gerenciador Eletrôni-
co de Documentos - GED, Sistema 

Integrado de Gerenciamento de 
Licenças e Autorizações Ambien-
tais - SIGLA e e-mail). 
Somente casos excepcionais serão 
atendidos presencialmente, após 
serem esgotadas todas as soluções 
virtuais. Os usuários que, mesmo 
assim, necessitarem de atendi-
mento presencial deverão entrar 
em contato pelo WhatsApp (98) 
99100-6024 ou pelo e-mail agen-
damento@sema.ma.gov.br, nas se-
gundas e/ou terças-feiras, das 13h 
às 19h, e solicitar o agendamento.
O atendimento presencial ocorrerá 
às quintas-feiras, das 13h às 19h, 
de acordo com o horário estabe-
lecido no agendamento. Durante 
o atendimento será obrigatório a 
utilização máscaras de proteção e 
a utilização álcool em gel.

Condomínios de São Luís 
recebem Arraiá Volante do Sesi

Publicada lei de autoria do vereador Dr. 
Gutemberg que autoriza 100% do adicional 
de insalubridade para profi ssionais da saúde

Ministério Público quer proibir ônibus no centro 
de São Luís para proteger o patrimônio histórico

Litero fi xa 
nova data para 
concurso
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Informe JP

Miudinhas
• A Escola de Governo do Maranhão (EGMA) realiza na próxima 
quinta-feira (25) a palestra “A estratégia de estímulo a inovação 
orientada ao desenvolvimento socioeconômico do Maranhão”, 
ministrada por Leandro Franco, superintendente de Inovação da 
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

• A palestra será transmitida através do canal da EGMA Virtual, no 
YouTube, a partir das 19h. Os servidores públicos estaduais que 
desejam ser certificados pela palestra, deverão se inscrever em http://
sis.egma.ma.gov.br. As inscrições deferidas receberão por e-mail 
o link de acesso à palestra, minutos antes da hora marcada para o 
início.

• O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio negou os pedidos de 
Fluminense e Botafogo para adiar suas partidas no Carioca.

*** A decisão era esperada, e os clubes devem acionar hoje o 
Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Ao mesmo tempo, avaliam 
buscar a Justiça comum.

Protocolos sanitários
Os debates entre a Secretaria da Indústria, Comércio e Energia (Seinc) 
e segmentos empresariais/entidades de classe, para a construção 
de protocolos sanitários visando à reabertura gradual do comércio, 
iniciada no dia 1º de junho, estão contribuindo para o controle do 
contágio do novo coronavírus na região metropolitana de São Luís. 
O cumprimento dessas articulações e a sinergia entre o Governo 
do Estado e as atividades econômicas foram determinantes para 
colocar o Maranhão entre os três estados com a maior diminuição da 
contaminação. 
A taxa de contágio do Maranhão está em 0.93, segundo dados 
do projeto Covid-19 Analytics, feito, em parceria, pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV).
O Maranhão fica atrás apenas do Pará, com 0.89, e Roraima, com 0.90. 
Quando o número está abaixo de 1, significa que a média de pessoas 
contaminadas está abaixo de uma, indicando uma redução no ritmo da 
epidemia.
Segundo o secretário Simplício Araújo, para consolidar esse controle e, 
posteriormente, zerar os contágios, os segmentos e a população devem 
cooperar.
“O combate é de todos nós. A Seinc continua ouvindo os segmentos 
empresariais e as entidades representativas de classe, mantendo e 
aberta a novos diálogos, visando uma retomada segura para todos os 
maranhenses”, frisou. 

Em entrevista coletiva remota, 
nessa sexta-feira, 19, o governador 
Flávio Dino anunciou a reabertura 
de bares, restaurantes, academias 
e a desativação, ou reversão para 
outras especialidades, de mais 
de 300 leitos exclusivos para a 
Covid-19 em São Luís.
Algumas medidas já começam 
a valer na próxima segunda-
feira, 22, com a liberação de 
funcionamento das academias.
Em relação aos bares e 
restaurantes, Flávio Dino 
confirmou a reabertura para 29 
de junho, seguindo protocolos 
sanitários aprovados e com 
fiscalização constante por parte 
dos órgãos de governo.
No entanto, foi anunciada uma 
alteração na data. Em vez de 29 
de junho, bares e restaurantres 
abrirão dois dias antes, em  27 de 
junho. Em relação às atividades 
comerciais, Dino ressaltou a 
abertura em fases “porque há um 
planejamento no sentido de evitar 
retrocessos epidemiológicos”.
O governador anunciou ainda a 
retomada dos treinos no mês de 
julho e jogos no mês de agosto no 
que se refere ao futebol.
Sobre a desativação de leitos, 
o governador disse que serão 
devolvidos aos proprietários os 
prédios e hospitais privados que 
foram alugados para receber 
pacientes com a Covid-19.
De acordo com o último boletim 
da Secretaria de Saúde, já foram 
desativados 300 leitos nas últimas 
24 horas. Na quarta-feira (17), 
segundo a SES, existiam 752 
leitos de enfermaria na Ilha de 
São Luís. Destes, 564 estavam 

desocupados. Já no boletim de 
quinta-feira (18), o número de 
leitos de enfermaria era de 452, 
com 271 livres.
“Nós iniciamos um processo 
planejado em São Luís de 
desativação de leitos para 
coronavírus. Por duas razões, 
nós tínhamos 600 leitos vazios 
para coronavírus e isto é 
antieconômico. É meu dever 
cuidar do dinheiro de todos e, 
como eu sou uma pessoa honesta, 
eu não ia manter leitos, sabendo 
que haveriam outras patologias”, 
afirmou o governador.

Flávio Dino também reforçou a 
volta da realização de cirurgias 
eletivas e dos atendimentos 
ambulatoriais para outras doenças 
no estado. O anúncio já havia sido 
feito pela Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), na quinta-feira, 18.
AULAS PRESENCIAIS
As aulas presenciais recomeçam 
a partir de 1º de agosto no 
Maranhão
Durante a coletiva, o governador 
detalhou sobre o procedimento do 
retorno das aulas presenciais, que 
tiveram datas fixadas para o início 
de agosto.

Segundo ele, oitivas com pais e 
mães devem ser intensificadas 
nos próximos dias. “Ainda vamos 
intensificar oitiva com pais e 
mães, mas anunciamos, de modo 
definitivo, fixar a data de 1º de 
agosto para a retomada das aulas 
com protocolos sanitários editados 
em decreto. As universidades e 
faculdades também podem iniciar 
nesta data, ficando a cargo de 
fixar protocolos pedagógicos por 
meio de decisões dos colegiados 
superiores e conselhos regras para 
funcionamento das aulas”, disse o 
governador.

Governo anuncia desativação de leitos 
e datas para reabertura de bares, 
restaurantes, academias e aulas

Casos em queda (I)
Um outro estudo feito por um 
grupo da Ufma registra que, pela 
terceira semana consecutiva, os 
casos e óbitos por coronavírus 
estão diminuindo em São Luís. 
Dessa forma, o cumprimento 
dos protocolos também está 
refletindo no retorno gradual 
de consultas, atendimentos e 
cirurgias – não urgentes – nas 
unidades de saúde da capital, 
conforme anunciado, ontem, 
pelo Governo do Estado. 
Na primeira etapa, serviços 
especializados retomam com 
40% da capacidade e os leitos 
de retaguarda do Hospital 
Carlos Macieira, localizados 
no Hospital Nina Rodrigues, 
também retornam à assistência 
de pacientes sem a Covid-19.
Formulação de 
protocolos
Além da Seinc, a Secretaria de 
Direitos Humanos e Participação 
Popular (Sedihpop) – ouvindo 
os segmentos sem fins lucrativos 
– participa da formulação das 
medidas sanitárias.
Por outro lado, a Casa Civil 
é responsável por receber, 
formatar e publicar os protocolos 
por meio de portarias, ouvindo 
a Seinc, Sedihpop e o Comitê 
Cientifico de Prevenção e 
Combate ao Coronavírus no 
Maranhão. 
Cartilha
A Seinc elaborou uma cartilha 
para orientar empresários sobre 
as normas sanitárias gerais que 
devem ser cumpridas por todos 
os segmentos empresariais 
autorizados a funcionar.
Acesse a cartilha: www.seinc.
ma.gov.br. No mesmo site 
encontra-se modelos de cartazes 
que devem ser afixados nos 
estabelecimentos, visando 
informar sobre o cumprimento 
dos protocolos sanitários.
Relação
questionada (I)
O deputado federal Marcio Jerry 
disse que a prisão de Fabrício 
Queiroz em um imóvel de 
Frederick Wassef, advogado de 
Bolsonaro e do seu filho mais 
velho, alimentou ainda mais as 
suspeitas contra a família do 
presidente, que afirmava não 
saber seu paradeiro.

Para o parlamentar maranhense, 
os indícios são graves e 
precisam ser investigados.
“Existe uma relação entre 
Queiroz, o advogado Frederik 
Wassef, Flávio Bolsonaro e 
Jair Bolsonaro. O filho Flávio 
esconderia do pai Jair o que o 
advogado Fred lhe informava 
sobre o amigo Queiroz?”, 
questionou.
Relação
questionada (II)
Queiroz é acusado de ser o 
responsável por gerenciar as 
“rachadinhas” dos salários de 
servidores do gabinete de Flávio 
Bolsonaro, quando este ainda era 
deputado estadual pelo Rio de 
Janeiro.
Segundo Jerry, Queiroz 
seria uma das conexões com 
milicianos do Rio de Janeiro. 
O Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf) 
identificou “movimentações 
atípicas” na conta do ex-
assessor, no total de R$ 1,2 
milhão.
Ele deixou o gabinete do então 
deputado Flávio Bolsonaro, que 
atualmente é senador do Rio 
pelo Republicanos, em outubro 
de 2019.
Isenção para 
profissionais da saúde
Já está publicada no Diário 
Oficial do Município a lei 
municipal oriunda do projeto 
do vereador Astro de Ogum que 
concede isenção de desconto 
do Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza (ISSQN) a 
todos os profissionais da área de 
saúde da rede pública municipal.
O beneficio terá validade de 90 
dias, podendo ser prorrogado 
enquanto durar o período de 
calamidade no município, por 
conta da pandemia do covid 19.
“Os profissionais de saúde 
têm sido verdadeiros heróis. 
Em todas as esferas de poder, 
adotou-se medidas que os 
beneficiam, como forma de 
agradecer o trabalho prestado 
por eles. E esse projeto foi uma 
das formas que o parlamento 
municipal encontrou para 
também agradecer a esses heróis 
“, afirmou Astro.

Queda na taxa de ocupação levou Flávio Dino a decidir pela desativação de 
mais de 300 leitos exclusivos para Covid

Flávio Dino anunciou datas para reaberturas de estabelecimentos em São Luís

O senado deve votar, na próxima 
terça-feira, 23, a PEC que adia o 
calendário eleitoral. Um dia antes, 
na segunda, 22, às 14h, senadores 
ouvirão representantes do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), da Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM) 
e outras instituições em sessão 
temática. E na terça o texto será 
submetido a votação, segundo 
o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre. Senadores estudam 
adiar as eleições municipais de 
outubro para novembro.
“Na terça-feira pautaremos o 
substitutivo do senador Weverton 
Rocha (PDT-MA) para votação 
em primeiro e segundo turnos, 
para garantir, principalmente, os 
prazos já estabelecidos, segurança 
jurídica e o fortalecimento da 
democracia com as eleições ainda 
neste ano”, disse Alcolumbre.
O requerimento foi uma iniciativa 
do senador maranhense, que é 
o relator da PEC que propõe a 
mudança de data da votação. 

Segundo ele, a intenção é ouvir 
convidados na primeira parte da 
sessão, prevista para ter início às 
14h, e depois, a partir das 16h, os 
senadores discutirão a proposta.
Weverton afirmou ainda que 
se reuniu, nessa quarta, 18, 
com o presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
Luís Roberto Barroso, para 
discutir o adiamento. Durante a 
reunião, o senador convidou e 
o ministro aceitou participar da 
sessão temática no Senado. Os 
demais convidados devem ser 
confirmados até o final de semana.
“Convidei-o para participar 
da comissão e ele concordou. 
Queremos ouvir especialistas, 
médicos infectologistas, 
associações de direito eleitoral, 
prefeitos e vereadores, e, 
em seguida, abrir para os 
senadores fazerem suas 
possíveis intervenções já com 
as informações novas”, afirmou 
Weverton.
O senador prometeu entregar o 
relatório sobre a proposta ainda 

na segunda-feira, para que os 
senadores tenham tempo de 
analisar o documento e votá-
lo já na terça-feira. “Estamos 

correndo contra o tempo, esse é 
um assunto que movimenta todo o 
Brasil e não podemos segurar essa 
matéria”, ressaltou. (A. SENADO)

Weverton teve seu substitutivo pautado pelo presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre 

GIL MARANHÃO

O Ministério da Economia decidiu 
novamente prorrogar o prazo 
para recolhimento de tributos 
federais, desta vez abrangendo os 
pagamentos com vencimentos em 
maio de 2020, que agora poderão 
ser efetivados em outubro deste 
ano.
Em abril, o governo já havia 
prorrogado a data de pagamentos 
dos tributos com vencimentos em 
março e abril para serem feitos em 

julho e setembro, respectivamente.
A nova prorrogação foi autorizada 
por meio da Portaria ME nº 245, 
de 15 de junho de 2020, publicada 
na última quarta-feira (17) no 
Diário Oficial da União (DOU), 
assinado pelo ministro Paulo 
Guedes.
O adiamento do pagamento de 
tributos federais é decorrência da 
emergência de saúde em razão da 
pandemia do novo coronavírus 
que afetou todos os setores da 
economia no Brasil.

A exemplo da portaria de abril, 
a decisão do Ministério da 
Economia trata dos prazos de 
recolhimento da Contribuição 
para o Programa de Integração 
Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público 
- Contribuição para o PIS/
PASEP e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade 
Social – COFINS relativos à 
competência de maio de 2020, 
postergando para o prazo de 
vencimento dessas contribuições 

devidas na competência outubro 
de 2020.
Também vale para os pagamentos 
das contribuições previdenciárias: 
a cargo da empresa, devida pela 
agroindústria, do empregador 
rural (pessoa física e pessoa 
jurídica) que se dedique à 
produção rural, contribuição 
sobre a receita bruta (CPRB) 
e contribuição do empregador 
doméstico, também relacionadas 
à maio e transferidas para serem 
recolhidas em outubro.

Prevista para terça votação de substitutivo
de Weverton sobre adiamento das eleições

Governo autoriza nova prorrogação de
prazos para pagamentos de tributos federais
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Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. 
Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu 
venci o mundo”.

JOÃO 16:33

Ministros do governo dizem 
a Moraes que Bolsonaro quer 
mudar relação com STF
Um dia após demitir Abraham Weintraub do Ministério da 
Educação num gesto ao STF (Supremo Tribunal Federal), o 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) enviou, por meio de 
integrantes da ala jurídica do governo, recado à corte de que quer 
distensionar a relação com o Judiciário.
Nessa sexta (19), os ministros Jorge de Oliveira (Secretaria-Geral), 
André Mendonça (Justiça) e José Levi do Amaral (Advocacia 
Geral da União) viajaram a São Paulo para um encontro com o 
ministro Alexandre de Moraes.
Moraes é relator do inquérito das fake news no STF e conduz o 
caso das investigações do atos antidemocráticos contra a corte. O 
ministro irritou o presidente Jair Bolsonaro ao quebrar sigilos de 
apoiadores e aliados políticos.
Oficialmente, a reunião serviu para que os ministros discutissem 
processos relacionados à terra indígena Raposa Serra do Sol, 
prejuízos ao setor sucroalcooleiro, a possibilidade de o TCU 
(Tribunal de Contas da União) declarar indisponibilidade de bens e 
ação sobre controle de armas e munições por parte do Exército.
O principal objetivo do encontro, porém, foi buscar uma 
aproximação com Moraes. Segundo relato ao jornal Folha de 
S.Paulo, os integrantes do governo disseram que Bolsonaro está 
disposto a iniciar um nova fase na relação com o Judiciário.

Moraes autoriza Receita a analisar 
movimentação financeira de 
parlamentares alvos da PF

O ministro Alexandre 
de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
autorizou a Receita Federal 
a analisar a movimentação 
financeira dos parlamentares 
alvos da operação da 
Polícia Federal desta 
semana. O objetivo é 
analisar as transações e a 
evolução patrimonial dos 
parlamentares.
A informação foi publicada 
pelo site do jornal “O 
Globo”. A operação foi 
deflagrada na última 
terça (16), a pedido 
da Procuradoria Geral 
da República (PGR) e 
autorizada por Alexandre de 

Moraes.
A operação foi deflagrada 
no inquérito que apura 
atos antidemocráticos. 
Entre os alvos estavam 
parlamentares, publicitários, 
empresários e youtubers 
aliados do presidente Jair 
Bolsonaro. Todos os alvos 
negam envolvimento em 
irregularidades.
A decisão de Moraes vale 
para todos os alvos (pessoas 
e empresas), assim como a 
medida que permite a Receita 
a fazer relatórios a partir de 
fados disponíveis em suas 
bases. A decisão também 
atinge 11 parlamentares - 10 
deputados e um senador.

Flávio Bolsonaro é intimado pelo MPF 
para depor no caso dos supostos 
vazamentos da PF em operação

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi intimado 
pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro para prestar 
depoimento por causa da investigação criminal que apura supostos 
vazamentos da PF na Operação Furna da Onça, deflagrada em 
2018, como adiantou o colunista Lauro Jardim, em O Globo.
A investigação teve início após revelação feita pelo empresário 
Paulo Marinho de que Flávio teria tido conhecimento prévio da 
operação que apurava o esquema de rachadinha na Assembleia 
Legislativa do Rio.
Flávio terá 30 dias para marcar o depoimento, a partir da data do 
recebimento.

Prorrogada a prisão da
extremista Sara Giromini
O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), prorrogou por 
mais cinco dias a prisão da 
extremista Sara Giromini. 
Ela está detida desde a 
última quarta-feira (17), na 
Penitenciária Feminina de 
Brasília, conhecida como 
Colméia.
Apontada como chefe de um 
grupo de extrema-direita, 
que apoia o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), ela 
está presa desde segunda-
feira (15) por ordem do 
ministro, que é relator do 
inquérito que investiga atos 
antidemocráticos.
Além de Sara, tiveram a 
prisão provisória prorrogada 
outras cinco pessoas que já 
tiveram a prisão decretada no 
começo da semana. Um dos 

elementos que pesam contra o 
grupo é a movimentação pela 
captação de recursos para atos 
antidemocráticos, inclusive, a 
partir de uma vaquinha online 
para financiar as ações.
Ao prorrogar a prisão, o STF 
determinou, a pedido da PGR, 
que sejam adotadas medidas 
de segurança para evitar que 
a extremista seja alvo de 
rejeição por outros presos.
Giromini prestou depoimento 
à Polícia Federal na segunda-
feira (15), quando negou 
apoio de governo ou partidos 
em suas ações. Na terça (16), 
em novo depoimento, Sara 
e outros três presos ficaram 
calados. As investigações 
foram abertas a pedido 
da Procuradoria-Geral da 
República e autorizadas pelo 
ministro Alexandre de Moraes.

Um grave acidente tipo colisão frontal marcou 
a tarde dessa sexta-feira (19) na BR-135, na 
localidade Campo de Peris, no município 
de Bacabeira. As primeiras informações 
divulgadas pelas equipes da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), que atenderam a ocorrência, 
dão conta que, por volta das 15h, um veículo 
Corsa Classic, de cor preta e placa OJG-4413, 
trafegava no sentido São Luís/interior, quando 
tentou sem sucesso uma ultrapassagem e colidiu 
com um caminhão tijoleiro, que trafegava com 
destino à capital maranhense. 
Ainda segundo a PRF, os quatro ocupantes do 

carro de passeio ficaram gravemente feridos 
e presos nas ferragens do automóvel. Equipes 
da PRF, do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu),Corpo de Bombeiros, do 
Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto 
de Criminalística do Maranhão (Icrim) foram 
acionadas. Duas ocupantes do banco traseiro 
ficaram gravemente feridas e foram socorridas. 
Elas estavam acordadas quando entraram na 
ambulância. O passageiro do banco dianteiro 
teve fratura em uma das pernas, e o condutor 
do Classic ficou em estado gravíssimo, foi 
desencarcerado, mas morreu a caminho do 

hospital. 
De acordo com a PRF, até a noite de ontem, não 
havia informações sobre feridos no caminhão.
PERIS EM OBRAS
Foi repassado, ainda, pela PRF que no início 
deste mê, no sentido decrescente da via, a 
pista foi bloqueada para a realização de obras 
e reparos no Campo de Peris. Desde então, 
a pista superior vem sendo usada para quem 
entra ou sai da de São Luís, o que exige maior 
atenção por parte dos condutores e a redução da 
velocidade.

Campo de Peris

Colisão frontal entre Corsa Classic e 
caminhão deixa um morto e três feridos
O acidente, conforme a PRF, aconteceu durante uma tentativa de ultrapassagem

Equipes da PRF, do Samu e do Corpo de Bombeiros trabalham no resgate dos ocupantes do Classic, que ficou praticamente destruído 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

Na noite de quinta-feira (18), um 
ex-presidiário foi morto a tirosna 
Rua Dom Pedro II, no bairro Parque 
Alvorada 2, em Imperatriz. Ele 
foi identificado como Aldenir da 
Silva Rodrigues, de 32 anos, mais 
conhecido como “Índio”. 
De acordo com a Polícia Militar, 
a vítima foi surpreendida por 
um homem que chegou em uma 
motocicleta, modelo Biz. Na 
ocasião, “Índio” ainda tentou correr, 
mas foi alcançado pelo suspeito e 
atingido com tiros na cabeça e nas 
costas. Ele morreu no local. 
Segundo informações do delegado 
Praxisteles Martins, da Delegacia 
de Homicídio e Proteção à 
Pessoa (DHPP), de Imperatriz, 
que investiga o caso, o autor do 
homicídio já foi identificado pela 
polícia. “A partir da semana que 
vem deve sair o mandado de prisão 
dele”, pontuou. 
Ainda conforme o delegado, a 
vítima, que havia deixado o sistema 
penitenciário em agosto do ano 
passado, já tinha sido ameaçada de 

morte antes do crime. 
MAIS HOMICÍDIOS NO 
INTERIOR  
Mais dois homicídios foram 
registrados na noite de quinta-feira 
(18) e madrugada de ontem (19), 
respectivamente, nas cidades de 
Bacabal e Caxias. 
Em Bacabal, a vítima foi 
identificada como Francisco 
Menezes Júnior, de  19 anos, 
conhecido por “Riberi”. O crime 

ocorreu no bairro Parque Manoel 
Lacerda. 
De acordo com informações de 
testemunhas, Francisco estava 
perto de sua residência quando 
foi abordado por duas pessoas 
encapuzadas, em uma motocicleta. 
Após uma breve conversa, o garupa 
teria descido e disparado cinco vezes 
contra a vítima. Um dos tiros acertou 
o olho dele, que morreu no local. 
Já no bairro Vila São José, no 
município de Caxias, Carlos 

Maycon da Silva Sousa, de 21 anos, 
também morreu vítima de tiros.  
Conforme a Polícia Civil, ele estava 
na esquina da Rua da Coheb com a 
Travessa Santa Maria, por volta das 
4h, e um motociclista se aproximou 
o alvejando duas vezesCarlos.
Em ambos os casos, as vítimas 
possuíam passagens pelo sistema 
penitenciário. Os dois crimes estão 
sendo investigados pela Polícia Civil 
e até o momento os autores não 
foram identificados nem presos. 

Ex-presidiário é executado com diversos tiros em Imperatriz

 Aldenir da Silva foi executado com diversos tiros, 
na cidade de Imperatriz

Francisco Menezes foi morto em Bacabal; Carlos 
Maycon, no município de Caxias

Um homem, que não teve o 
nome divulgado, foi preso 
na noite de quinta-feira (18), 
suspeito de assassinar a própria 
esposa, identificada apenas como 
Luzinete. O crime ocorreu na 
cidade de Pirapemas. 
Segundo a Polícia Civil, a 
mulher foi atingida com um tiro 
de espingarda entre o peito e o 

pescoço. A arma do crime foi 
encontrada a alguns metros do 
corpo e quebrada em três pedaços. 
O marido foi capturado AINDA no 
local do crime. 
Aos policiais, ele negou o 
assassinato e alegou que a mulher 
teria se suicidado. Entretanto, de 
acordo com o delegado Regional 
de Itapecuru-Mirim, Samuel 

Morita, a versão do marido não 
bate com os levantamentos feitos 
pelos policiais na cena do crime. 
“Só estavam os dois na casa, o 
quarto estava todo quebrado, 
indicando uma possível luta 
corporal. Testemunhas também 
relataram escutar uma briga antes 
do tiro”, explicou o delegado. 
Além disso, conforme o delegado, 
a arma ter sido encontrada longe 
do corpo da vítima, demonstra que 
ela não teria como ter cometido o 
ato contra si. “Ele diz que estavam 
discutindo e então saiu do quarto 

para ir até a casa de uma pessoa, 
mas desistiu no meio do caminho. 
Ao voltar, ela já estava morta, mas 
é muito difícil de acreditar nessa 
versão dele”, pontuou. 
O homem só teria acionado 
socorro quase 00h, sendo que o 
tiro foi ouvido pelos vizinhos por 
volta das 20h30, segundo apurado 
pela polícia. 
Após os procedimentos 
necessários, ele foi autuado em 
flagrante pelo crime de feminicídio 
e, em seguida, encaminhado ao 
presídio. (AIDÊ ROCHA)

Preso homem suspeito de matar 
a companheira em Pirapemas

Na noite de quinta-feira (18), no 
bairro do Anil, a Polícia Civil 
prendeu em flagrante um homem de 
46 anos, suspeito de participação no 
roubo a uma residência no Parque 
Athenas, na manhã do mesmo dia. 
Segundo a Polícia Civil, era ele quem 
dirigia o veículo, modelo prisma, 
utilizado no assalto. 
Na ocasião, os dois comparsas dele 

renderam os moradores e subtraíram 
diversos bens, entre eles um revólver, 
uma pistola e três aparelhos celulares. 
De acordo com as investigações, 
ele era responsável por levar 
os outros integrantes do grupo 
às ações criminosas e também 
pelo levantamento dos imóveis e 
comércios na cidade que seriam 
alvos. O homem verificava a rotina 

dosmoradores, meios de acesso ao 
imóvel, veículos, horários de entrada, 
saída e fechamento, câmeras de 
segurança e eventual guarda armada 
dos locais. 
O preso que, segundo a polícia, é 
membro de uma facção criminosa,  
também participou do assalto a 
padaria São Luís, no bairro do João 
Paulo, em abril desse ano.  Do 

estabelecimento comercial foram 
levados um carro e dinheiro de 
clientes e funcionários. Outros quatro 
envolvidos já foram presos por 
envolvimento nesse crime. 
Após as formalidades legais, o 
homem, que não teve o nome 
revelado, foi encaminhado ao sistema 
prisional, onde ficará à disposição da 
Justiça. (AR)

Integrante de facção criminosa é preso por assalto a residência

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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PÁG. 4 PÁG. 11

Edivaldo 
Holanda JuniorHolanda Junior

Vivemos um momento em que acumulam-
se, como que em camadas, vários problemas. 
É uma esquina histórica que exige muito 
discernimento quanto aos caminhos a trilhar. 
Destaco a percepção de três dimensões 
que nos exigem urgente atenção. 

LEIA O ARTIGO NA PÁG. 4

Trânsito moderno
e seguro

PÁG. 7

PÁG. 9

Flávio Dino

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Os desafi os do 
Brasil de hoje

Desde que assumi a Prefeitura de São Luís, a 
frota de veículos da nossa cidade aumentou 
mais de 33%, o que nos trouxe o desafi o de 
implantar políticas de mobilidade urbana que 
garantisse a modernização do nosso sistema 
viário, melhorasse a comunicação entre 
os bairros e diferentes regiões da cidade, 
diminuísse o tempo de deslocamento no 
trânsito e mais segurança para quem trafega. 

LEIA O ARTIGO NA PÁG.5

Expressão ‘’dor nas 
costas’’ bate recorde 
de buscas no Google

L O U V A D O  S E J A  D E U S
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Veículos que circulam no MA devem pagar
IPVA ao Estado conforme decisão do STF

PÁG. 4

PÁG. 3 PÁG. 15

Questão polêmica e 
intrigante se arrasta
há quatro anos no
judiciário maranhense

Presidentes de TREs e de 
partidos, parlamentares e 
entidades aprofundam debate 
sobre adiamento das eleições

RECOMISSIONAMENTO 
Zacarias 3:1-7
Zacarias foi introduzido a uma cena nas regiões celestes. Um 
julgamento estava em curso, com Josué, o Sumo Sacerdote e 
representante do seu povo, no banco dos réus. Em pé, ao seu 
lado direito, Satanás, o  Acusador. Para sua consternação, o 
profeta viu Josué com vestes imundas, sujas, inadequadas. 
Segundo as leis  de Moisés, isto o desqualifi cava para as 
funções sacerdotais.

Jefferson 
Portela 
declara
apoio ao 
pré-candidato 
Madeira

Em solenidade 
virtual, Dino 
inaugura 
Hospital
Regional
de Viana

Mais detalhes da perícia do Icrim sobre morte de Diogo

COLISÃO É DESCARTADA E IMAGENS 
MOSTRAM AUTOR DO CRIME FUGINDO
DEVAGAR E CRUZANDO COM VIATURA
Colunaço do Pêta faz ampla avaliação do caso, aponta erros, acertos e revela 
estado de espírito de Diogo ao sair de casa e sua última ligação, para um membro 
da família Sarney, com quem é possível que iria se encontrar

O resultado da perícia feita pelo Instituto 
de Criminalística do Maranhão (Icrim) 
apontou que não houve colisão entre o 
carro do publicitário Diogo Costa Campos, 
e o Argo vermelho, antes do homicídio de 
terça-feira (16), em frente ao antigo bar 
Por Acaso, na Lagoa da Jansen. Imagens 
do local mostram a fuga do autor do 
crime, em baixa velocidade e cruzando 
com uma viatura da PM antes de sair 
na Avenida dos Holandeses, na Ponta 
d’Areia. Nesta edição, além da matéria 
do JP sobre o caso, o Colunaço do Pêta 
releva detalhes até então desconhecidos, 
como o último telefonema dado pela 
vítima e o seu estado de espírito ao sair de 
casa. Aponta também erros e acertos da 
SHPP e de setores da mídia social local. 

PÁG. 2 (COLUNAÇO DO PÊTA) E 16 
(POLÍCIA)

Perícia realizada no Kwid não constatou sinais de colisão, um dos possíveis motivos para a 
discussão que provocou a morte de Diogo Costa

GILSON FERREIRA E DIVULGAÇÃO

O prefeito Edivaldo Holanda Júnior vistoriou, ontem, 20, 
serviços de urbanização no bairro Geniparana, que integram 
o programa São Luís em Obras. Edivaldo também vistoriou 
serviços no complexo do Largo do Carmo, Praça João Lisboa, 
Rua de Nazaré e entorno bem como as obras do Santa Bárbara. 

PÁG. 5
Edivaldo com a primeira-dama Camila Holanda e equipe nas vistorias às 
obras do Geniparana

Prefeito Edivaldo 
vistoria obras de 
urbanização no 
bairro Geniparana

Secretário Je� erson Portela com o pré-candidato 
Carlos Madeira: apoio declarado

Hospital Regional de Viana é entregue à população pelo 
governador Flávio Dino, durante inauguração virtual

HONÓRIO MOREIRA
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Mistérios
*** Quem foi o ex-dono 
de bar no Reviver que 
comprou um apartamento 
duplo, à vista, no Calhau, 
num condomínio de frente 
portuguesa; um carrão Jaguar 
de ‘quinhentas pilas’ e um 
posto de combustíveis???!!! 
Pois é..., e para chegar à 
fonte disso tudo, o MP e a 
PF andam ‘pesquisando’ 
se tem alguma coisa a ver 
com alguma ‘sociedade’ 
com um famoso doutor da 
‘Grande Ilha’ que acaba 
de ser brindado com uma 
tornozeleira eletrônica!!!

*** Quem é o empresário 
que resolveu agora entrar 
no ‘time’ de ‘metidos a 
infl uencer’ da ‘Grande 
Ilha’???!!! Pois é..., por não 
conseguir chamar a atenção 
no ramo da moda, da música 
e, menos ainda, no ramo 
jornalístico, agora tá fazendo 
conteúdo adulto no Insta!!! 
“Pense e repense”..., o 
‘cabra’ usou uma tanguinha 
neon, ‘demodê’, e se lançou 
na ‘posição do cavalinho’, 
hahahahahahahahaha!!! 
‘Rapá’, o que tem de ‘nego’ 
metido a infl uenciador nessa 
cidade é uma ‘festa’!!!

*** Qual foi a live de 
cantor da ‘Grande Ilha’ que, 
teoricamente, arrecadou 20 
toneladas em alimentos, 
porque teve empresário que, 
na hora de cumprir com a 
‘história’, ‘escafedeu-se’: só 
quis a mídia e ‘evaporou’!!! 
As toneladas prometidas..., 
nada!!! Shiiiiii..., que ‘nódoa’ 
nesse show!!!

*** Quem foi o apresentador 
de programa policial que 
quase leva uns “catiripapos”, 
quinta-feita, 18, na 
manifestação, por justiça, dos 
familiares do jovem Ayrton 
Campos Pestana, solto pela 
justiça depois de ter sido 
acusado injustamente de ter 
assassinado o publicitário 
Diogo Campos, sobrinho-
neto de Sarney???!!! 

*** Qual “dentista de 
famosos” foi visto, sexta, 
pela manhã, na sede da PF, 
na Cohama???!!! Das duas, 
uma: ou foi ‘tocar piano’ 
ou foi pegar o passaporte 
para passar um tempo 
“nazeuropas”!!!

*** Qual secretário 
da ‘Grande Ilha’ anda 
“pedalando de alegria”, pois 
os nobres edis esqueceram o 
tradicional ‘chá de cadeira’ e 
as ligações rejeitadas, visto 
que agora só pensam em 
‘fritar’ o ‘dito-cujo’???!!!

*** Qual ‘socialite’ 
está sendo chamada de 
“Pereirão”, da novela “Fina 
Estampa”, por ser “pau pra 
toda obra” nesse período de 
pandemia???!!!

*** Qual é a unidade de 
saúde, na ‘Grande Ilha’, onde 
os profi ssionais vêm sofrendo 
com a falta de alimentação, 
principalmente nos fi ns de 
semana???!!!

*** Quem foi o ‘mestre-cuca’ 
que comprou uma poderosa 
caminhonete à vista, em 
fevereiro???!!!

*** De que acusariam 
Bolsonaro se ele fosse o 
presidente do consórcio 
nordeste que levou ‘calote’ na 
compra de respiradores???

*** Dr. Pêta ia iniciar, hoje, com um 
justo reconhecimento a um prefeito que 
tem trabalhado demais por São Luís..., 
e sem maiores interesses, porque não é 
candidato a nada nas eleições do fi m do 
ano!!! Mas as polêmicas em torno do 
‘Caso Diogo’ me levaram a eleger este 
assunto como o principal de hoje!!! Em 
todo caso, o reconhecimento ao prefeito 
Edivaldo Holanda Júnior não deixou de 
fi gurar no Colunaço deste domingo!!!

*** Vamos, então, ao nosso rumoroso 
assunto principal, de enorme 
repercussão, essa semana, em São 
Luís!!!

*** Há casos que levam a grandes 
refl exões e servem de lição e 
aprendizado!!! O assassinato do 
jovem Diogo Adriano Costa Campos 
é um desses!!! De tudo que foi dito 
ao longo da semana, uma frase 
resume tudo: houve erros de várias 
partes!!! E esses erros precisam ser 
assumidos!!! Não assumidos no calor 
dos debates, em meio à busca de novas 
informações, diante de dúvidas que 
ainda pairam sobre esse ou aquele 
detalhe!!! Nem, principalmente, na 
pressão de quem quer que seja, muito 
menos de redes sociais excitadas, 
‘justiceiras’ e ansiosas, que acabam 
induzindo pessoas que lidam com 
mídias eletrônicas a se precipitarem 
no momento de corrigir equívocos, 
podendo levá-las a novos erros!!!

*** Final da manhã de terça-feira, 
16 de junho, dirigindo um veículo 
Kwid branco, da Renault, Diogo 
Costa está saindo da garagem do seu 
prédio (Edifício São Gabriel, Rua Frei 
Antônio), a 200 metros do local do 
crime, conforme imagens em poder da 
Polícia, quando quase é atingido por um 
Argo vermelho, da Fiat, que passava 
na rua em frente ao prédio da vítima!!! 
Diante da iminente colisão, o condutor 
do Argo ‘solta’ uma ‘buzinaço’; não 
só para alertar Diogo como para 
‘reclamar’!!! É o que supõe a Polícia, 
porque as imagens mostram o Argo 
passando com o vidro (fumê) fechado!!! 
Ou seja, não houve batida, insultos, 
discussão ou qualquer ‘aceno’ com 
os dedos do seu condutor, que segue 
‘viagem’!!! As imagens mostram Diogo 
ainda parado uns 10 segundos, para em 
seguida sair, na mesma direção do Argo, 
que já ia bem à frente, contornando 
de volta à avenida da Lagoa!!! Diogo 
segue o Argo e, em frente ao Por 
Acaso, passa dele e o ‘tranca’!!! Em 
seguida, desce, vai até a porta do 
condutor do Argo, que abre o vidro e 
é atingido com um soco no peito!!! O 
autor do crime, que acompanhava os 
movimentos da vítima desde a saída 
do Kwid branco, já o espera armado!!! 
Agredido, conforme uma testemunha, 
desfere um tiro a altura do pescoço 
de Diogo, que sai cambaleando de 
volta até seu carro – que foi periciado 
com manchas de sangue –, e cai já 
praticamente sem vida!!! As câmeras 
de videomonitoramento são giratórias 
e, nesse caso, não pegaram exatamente 
o momento do crime!!! Quando o 
operador, que fi ca no Ciops, percebeu 
e fi xou a câmera, a vítima já estava 
no chão!!! A câmera, no entanto, pega 
o momento da fuga!!! O Argo sai em 
velocidade baixa e, cerca de 150, 200 
metros depois, cruza com uma viatura 
da Polícia Militar que vinha saindo de 
uma das ruas antes do cruzamento da 
Ponta da Areia/Holandeses, onde há um 
semáforo: tudo isso ainda em velocidade 
baixa, como mostram as imagens!!! 
Os policiais só deram conta do crime 
quando chegaram em frente ao antigo 
Por Acaso!!! Mas já era tarde!!! Ou 
seja, em momento algum houve colisão 
entre os dois veículos!!! E, quanto a uma 
possível discussão, no máximo alguma 
troca rápida de insulto, depois que 
Diogo desceu do seu carro, enquanto ele 
agredia o autor do crime e era baleado!!!

*** De posse desses detalhes, a Polícia 
iniciou um trabalho de investigação 
e chegou ao proprietário de um Argo 
vermelho com a placa identifi cada 
nas imagens: era o pai de Ayrton 
Costa Pestana!!! Os investigadores 
conseguiram o endereço da ofi cina dele, 
na Avenida Venceslau Braz (Camboa), 
e foram até lá, por volta das 17h30, 
onde o pai informou que o fi lho havia 
saído com uma mochila nas costas, no 
Argo vermelho da família!!! Como uma 
testemunha havia dito que a pessoa que 
atirou era um rapaz novo, o pai foi logo 
descartado como suspeito!!! As buscas 
se voltaram para Ayrton, que não foi 
encontrado!!! Por volta das 20h30, 
já com seu nome e foto divulgados, 

o jovem se apresentou à Polícia 
acompanhado de advogado, e explicou 
que não tinha nada a ver com o crime, 
que a placa do carro da família havia 
sido clonada!!! Antes mesmo – tudo 
no mesmo dia –, familiares de Ayrton, 
especialmente uma tia dele – Kátia 
Campos –, já usavam as redes sociais 
para negar o envolvimento do sobrinho 
no crime e criticar contundentemente 
a exposição do rapaz, no que foi 
apoiada por inúmeros internautas!!! 
O blog O INFORMANTE, que 
vinha acompanhando o caso 
praticamente em tempo real, que 
postou com exclusividade a notícia 
da identifi cação do suspeito, com 
uma foto encaminhada pela SSP, e 
que passou a ser ‘crucifi cado’ por 
familiares e leitores que se mostravam 
revoltados, indignados, tentou obter 
mais informações sobre o depoimento 
do até então acusado!!! Uma luz de 
alerta acendeu mais ainda quando Kátia 
Campos procurou o blog do jornalista 
Gilberto Leda, pelo Instagram, negou 
o envolvimento do sobrinho, falou 
da apresentação dele à Polícia e disse 
que, por meio das perícias, tudo seria 
esclarecido!!! O INFORMANTE 
postou essa notícia em seguida 
a Leda, anunciando, também, na 
mesma nota, a apresentação de Ayrton 
com advogado!!! Logo depois, ao 
procurar novamente a Polícia, recebeu 
essa nota: “O suspeito está sendo 
interrogado agora na SHPP, assistido 
tecnicamente por um advogado. São 
essas as informações para o momento. 
Após a lavratura do termo, teremos 
posição ofi cial da SHPP”, informou a 
Secretaria da Segurança Pública a O 
INFORMANTE!!!

*** Já na madrugada do dia seguinte, 
quase ao amanhecer, veio uma segunda 
nota da SSP: “A Policia Civil do Estado 
do Maranhão deu cumprimento a 
mandado de prisão preventiva a homem 
suspeito de matar Diogo Adriano 
Costa Campos com disparo de arma de 
fogo, fato ocorrido no dia16.06.2020, 
nas proximidades Lagoa da Jansen, 
inicialmente em razão de discussão 
no transito. O carro do suspeito foi 
localizado e apreendido no fi m da 
tarde de ontem no Canto da Fabril, 
quando foram inquiridos parentes. 
Por volta das 20h30 horas, o suspeito, 
conforme acordado, apresentou-se 
no Plantão Central de Homicídios 
e teve mandado de prisão cumprido 
pela equipe de plantão, que atendeu 
ao local de crime e representou pelo 
custódia provisória junto ao Poder 
Judiciário. Em interrogatório o acusado 
manteve a negativa de autoria. O preso 
foi encaminhado para o Centro de 
Triagem. As investigações seguem pela 
Delegacia de Homicídios-Area Oeste, 
para que se aperfeiçoem os indícios 
colhidos, reconstitua a materialidade e 
especifi que a motivação”!!!

*** E foi justamente aí o grande 
erro da Polícia!!! Depois de proceder 
corretamente nas investigações, de 
descobrir o paradeiro do Argo vermelho 
com a placa que ‘batia’ com a do 
veículo do crime; de identifi car seu 
proprietário e o suposto jovem que 
estaria ao volante, a SHPP, sem reunir 
os indícios sufi cientes de autoria, pois 
tinha apenas a materialidade, mas não 
possuía as provas sufi cientes da autoria, 
‘vai’ e requisita a prisão preventiva de 
Ayrton, pleito que é atendido, também 
erradamente, pela Justiça, por meio 
de uma juíza da Central de Inquéritos, 
levando o jovem Ayrton a ter a sua 
imagem defi nitivamente exposta, 
com trajes de presidiário, já recolhido 
no Centro de Triagem do Complexo 
Penitenciário de Pedrinhas!!!

*** Com o rapaz preso há 48 horas, num 
erro lamentável de delegados da SHPP e 
da juíza da Central de Inquéritos, depois de 
um efi ciente e preciso trabalho do Instituto 
de Criminalística (Icrim), a Polícia 
recebeu, na quinta-feira, à tarde, o laudo 
pericial que inocentou o até então acusado, 
provando que o Argo do crime não era 
o mesmo da família de Ayrton, e que, 
portanto, ele não poderia ter cometido o 
homicídio!!! O resultado do laudo pericial 
foi passado à Justiça e a prisão de Ayrton 
foi revogada, sendo o jovem solto no 
início da noite de quinta-feira e recebido 
com muita festa por familiares e amigos, 
aos gritos de “vitória, vitória”!!!

*** Esses são os fatos, clareados, para 
a melhor compreensão dos leitores!!! 
Houve erro da SHPP, erro da juíza da 
Central de Inquéritos que decretou 
a prisão de Ayrton Pestana sem 
comprovação dos indícios sufi cientes 
de autoria, e erros de parte da imprensa, 
na qual se incluem as mídias sociais do 
Grupo JP, representadas pelo JP Online, 

O INFORMANTE e Instagram!!! 
Integrante do grupo, o Jornal Pequeno 
está isento de culpa, pois não expôs foto 
de Ayrton, mesmo quando a Polícia o 
apontava como suspeito e mesmo quando 
a Justiça decretou a sua prisão!!! As 
ressalvas são feitas para mostrar que há, 
nisso tudo, um outro segmento errado 
também: a opinião pública, quando 
condena a instituição Polícia Civil, como 
um todo (falemos só da Polícia)!!! Os 
‘julgadores’ não devem esquecer que a 
Polícia Civil que expôs Ayrton, por meio 
da SHPP, foi a mesma Polícia Civil que 
o salvou, que o inocentou, por meio do 
Instituto de Criminalística!!! Embora 
criada a Perícia Ofi cial de Natureza 
Criminal do Maranhão, por meio da Lei 
11.236/2020, o Icrim ainda faz parte da 
Polícia Civil, da Secretaria de Estado 
da Segurança Pública: é uma transição 
necessária até sua autonomia total!!! E 
foi esse órgão da Polícia Civil decisivo 
para tirar um inocente da prisão, no que 
merece todos os elogios e parabéns!!! A 
juíza que decretou a prisão é uma peça do 
judiciário!!! Da mesma forma, o Jornal 
Pequeno (impresso), hoje com 69 anos, 
não pode entrar na generalização e ser 
condenado por um erro (raro, registre-se) 
de suas mídias sociais!!! Elas erraram 
ao expor a foto de Ayrton Pestana, 
mas também foram elas, juntamente 
com outros veículos eletrônicos, que 
AJUDARAM no processo, em si, que 
acabou por provar a inocência do então 
suspeito, dando voz e vazão aos insistentes 
e dramáticos apelos da sua família!!! E 
aí ressalte-se o trabalho de blogueiros 
como Gilberto Leda, das próprias mídias 
do Grupo JP, do Sistema Mirante de 
Comunicação, como um todo, de O 
Imparcial e outros veículos!!! Todos foram 
importantes para reverter a situação!!!

*** A família de Ayrton está em todo o 
seu direito de buscar na Justiça a devida 
reparação pelos danos causados ao 
jovem Ayrton Pestana, e que cada um 
responsável, principalmente o Estado, 
responda pelos seus atos e se defenda, 
tudo de forma muito justa!!!

*** Tratemos, agora, do outro lado 
da questão, que envolve a vítima!!! O 
que levaria um jovem como Diogo, 
querido por todos, pacato, ‘gente 
boa’, incapaz de mexer com alguém, 
como disseram vários e vários 
amigos dele conhecidos em São Luís, 
a fazer o que fez naquela manhã 
de terça-feira???!!! O que levou 
o sobrinho-neto do ex-presidente 
José Sarney a se revoltar com uma 
simples buzinada e a perseguir 
o veículo de quem buzinou e se 
deparar com a morte, 200 metros à 
frente???!!! No mundo que vivemos 
hoje, numa correria desenfreada, sem 
tempo para nada, seria até natural 
uma pessoa acordar num dia ruim, 
zangada com “Deus e o mundo” e 
se irritar com qualquer coisa!!! Mas 
não foi o caso de Diogo!!! Ele tinha 
problemas que preocupavam toda 
a família!!! No entanto, estava em 
tratamento de recuperação!!! Nos 
últimos 60 dias, estava morando 
com a mãe, Conci Sarney, que se 
encontra adoentada: era praticamente 
uma quarentena!!! Familiares de 
Diogo viviam sobressaltados e 
procuravam sempre saber dos seus 
paradeiros!!! Diogo era pacato, 
‘gente boa’, amável, carinhoso, 
mas quando era acometidos dos 
problemas que angustiavam a 
família se transformava!!! Na área 
onde morava era conhecido como 
“Papagaio Louro”!!! As preocupações 
da família aumentaram uns dois anos 
atrás, quando o jovem tentou suicidar-
se!!! Diogo foi casado com Janaína 
Pinheiro, fi lha do auditor fi scal 
Wagner Pinheiro, com quem teve uma 
fi lha, hoje com 19 anos!!! Separado, 
morava sozinho no edifício São 
Gabriel, na Lagoa da Jansen, próximo 
ao local do assassinato!!! Num dos 
vídeos que ‘rodaram’ nas redes 
sociais, logo após o crime, com uma 
imagem dele no chão, baleado e já 
sem vida, alguém da área o identifi ca 
e menciona o apelido “Papagaio 
Louro”!!! Na noite de segunda para 
terça-feira (dia do crime), segundo 
informações obtidas pelo Colunaço, 
Diogo saiu de casa agitado!!! Tudo 
indica que ia se encontrar com o 
primo Wilsinho Sarney, pois foi a 

última ligação que ele teria feito 
antes de deixar o prédio, conforme 
constataria em seu celular!!! Os dois 
se davam muito bem!!!

*** E olha só essa aqui!!! Um 
magistrado alugou um apartamento, 
de 400 a 500 metros quadrados, na 
Avenida dos Holandeses (entre os 
retornos do Olho D´Água e o que dá 
acesso à Cohama), para oito técnicos 
de informática que trabalham numa 
rede de supermercados da ‘Grande 
Ilha’!!! Sábado retrasado, os rapazes 
resolveram fazer um ‘balacobaco’ 
que se estendeu até altas horas no 
ap!!! O síndico reclamou, mas não 
adiantou!!! No domingo, dia seguinte, a 
‘rapaziada’ fez outra festa grande, o que 
levou o síndico a comunicar o fato ao 
proprietário e informar os ocupantes do 
ap!!! E adivinha???!!! No meio da festa 
do domingo, os ‘cabras’ improvisaram 
uma ‘paródia’ e começaram a cantar, 
alto e em bom som: “Agora aqui vai ser 
república... ei, magistrado (aí gritavam 
o nome do dono do ap), vai ‘tomar no 
c.”!!! E repetiam sem parar!!! O síndico 
gravou a música e, pelo celular mesmo, 
‘mostrou’ ao magistrado!!! Meu amigo, 
não deu meia hora a Polícia ‘bateu 
lá’ e levou ‘tudinho’ para o Plantão 
Central!!! A galera saiu toda em ‘fi la 
indiana’ até o ‘rabo do camburão’!!! 
Pense num magistrado ‘arretado’!!!

*** Essa foi boa!!! Um blogueiro 
bem acessado da ‘Grande Ilha’ foi ´`as 
compras com a ‘cara-metade’, essa 
semana, no Mateus do Renascença, e, 
já chegando lá, perguntou quanto de 
compras eles iam fazer!!! Ela respondeu 
que tinha 1.500 no cartão do casal, e que 
dava tranquilo para 1 mês, 20 dias...!!! 
Tudo acertado, entraram na loja e 
encheram o carrinho!!! Quando chegou 
na ‘boca do caixa’, carrinho lotado, foi 
que a ‘cara-metade’ lembrou que no dia 
anterior havia pago 1.400 de um débito..., 
e que estava ‘pobrinha’, ‘pobrinha’!!! 
Pense!!! Resultado: o casal teve que 
deixar o carrinho lá mesmo, ‘entupido’ de 
compras!!! Já pensou!!!

*** E o Polari, gente, lembra dele, 
aquele da confusão lá com o casal da 
emissora ‘debaixo da ponte’???!!! Pois 
é..., demitido depois do ‘quiprocó’, 
recuperou-se e conseguiu ‘levantar a 
crista’ novamente, sendo ‘acolhido’ 
pela emissora “do outro lado da ponte”, 
onde se estabeleceu, conseguiu um 
bom salário, patrocinadores para seu 
programa e tudo mais!!! Aí vem o ‘futi’ 
pra atentar!!! Estava lá tranquilo, quando 
um dos gestores da nova administração 
da emissora ‘debaixo da ponte’ ‘chega 
nele’ e faz uma proposta tentadora, 
irrecusável!!! Polari pensa, pensa..., até 
que resolve aceitar!!! Fala para a direção 
“do outro lado da ponte” o que aconteceu 
e pede demissão!!! Só não contava com 
a reação do proprietário de direito do 
sistema ‘camboano’!!! “Não vou fi car 
desmoralizado, ainda sou dono dessa 
‘p...., pra cá ele não volta”!!! Meu amigo, 
pense numa situação!!! Tudo acertado 
com o ‘rapaz’..., e agora???!!! Conversa 
daqui, conversa dali..., e nada!!! “NÃO 
ACEITO”, sacramentou o dono Sistema 
‘debaixo da ponte’!!! Pois é..., agora 
o ‘coitado’ está ‘sem eira nem beira’, 
porque a ‘galera’ “do outro lado da 
ponte” ‘tá que tá’ com ele e não quer de 
volta!!! Uma “turma de bom coração” já 
“entrou em campo”..., mas a situação tá 
‘braba’!!!

*** Já ouviram falar em ‘Trisal’, aquele 
casal que ‘comporta’ uma terceira 
pessoa???!!! Pois é..., mas, nessa 
história ‘bem aqui’, uma delas ainda 
não ‘se deu conta’!!! Sim..., a ‘moça’ 
vive ‘bajulando’ o cunhado nas redes 
sociais..., até dos dentes ela dá conta!!! 
A situação fi ca ainda mais ‘feia’ quando 
o cunhado ‘acha’ de andar com outra 
‘namoradinha’..., aaahhh, a ‘mocinha’ 
‘morre’ de ciúmes!!! ‘Rapá’..., é uma 
situação mais polêmica que a outra!!! O 
cunhado sabe que os olhos da cunhada 
‘brilham’ quando ela o vê, mas, mesmo 
assim, não a evita!!! Se não terminar 
em confusão doméstica, vai acabar na 
DPCA, pode crer!!!
*** Rapaz, o prefeito Edivaldo tá 
‘virado na serpente’!!! Meu amigo, 
pense num ‘cabra’ que tá dando 

‘canseira’ na equipe, com vistorias 
em obras pra tudo que é canto dessa 
cidade: obra pronta, obra encerrando, 
obra no meio, obra começando..., 
drenagem profunda, construção de 
mercados, asfalto em tudo quanto é 
bairro, pra mais de 100 praças, obra pra 
melhorar o trânsito, pontes, reforma 
do Centro...!!! Pode escrever: não tem 
prefeito na história dessa cidade com 
mais obras..., ainda mais com tanta 
obra no ano em que está encerrando 
o mandato!!! E não adianta dizer que 
é por conta de eleição, porque nem 
candidato ele é!!! Dr. Pêta já falou 
sobre isso aqui, meses atrás, e agora, 
por questão de justiça, está repetindo, 
porque quando um gestor trabalha, faz 
uma boa administração, quem ganha 
é a população!!! São Luís melhorou 
muito com Edivaldo!!! Ele resolveu 
ou vai resolver todos os problemas 
da cidade???!!! Lógico que não!!! 
Nenhum prefeito, em nenhuma 
cidade, vai resolver tudo quanto é 
problema urbano, porque as demandas 
vão sendo solucionadas e outras 
aparecem: é próprio da dinâmica do 
desenvolvimento!!! Agora, negar que o 
prefeito resolveu gargalos históricos da 
capital maranhense, isso ninguém pode 
negar!!! Tem que reconhecer!!!

*** Quem não lembra do lixão da 
Ribeira, que operou em São Luís por 
mais de 20 anos????!!! Era tanto urubu, 
que chegava a afetar o funcionamento 
do aeroporto Hugo Machado!!! Quem 
resolveu o problema???!!! Edivaldo!!! 
Aliás, outra coisa muito boa que ele 
implantou nessa área da limpeza foram 
os ecopontos e o serviço de coleta 
seletiva!!! E o ‘nó’ no trânsito em 
vários pontos da cidade???!!! Ele fez 
intervenções nas avenidas e acabou 
com engarrafamentos crômicos na 
Avenida Guajajaras, na Curva do 90, no 
Anel Viário, no Jaracati...!!!

*** Quantos bairros receberam 
infraestrutura de drenagem e asfalto???!!! 
Dezenas!!! Recentemente, Dr. Pêta 
passou no João Paulo, Rua da Cerâmica, 
Estrada da Vitória e muitas outras..., 
todas asfaltadas!!! Liberdade, Camboa, 
Diamante, Ilhinha, bairros que estão na 
região central e pareciam esquecidos 
pelo poder público, hoje estão todos com 
pavimentação nova!!! Sem falar nos 
bairros nas áreas da periferia!!!

*** E não para por aí!!! Edivaldo está 
reconstruindo mercados do Coroadinho, 
Bom Jesus, Monte Castelo, São 
Francisco, Cohab, Santo Antônio, 
reformando a feira da Praia Grande 
(Mercado das Tulhas), mercado do 
Anil...!!! Quem anda ali pras bandas dos 
bairros Santa Bárbara, São Raimundo, 
Cajupe... tem uma drenagem sendo 
construída com 12 km de extensão, para 
acabar com os alagamentos!!! Resultado: 
tem político que até já perdeu lugar de 
gravar vídeo de campanha, porque a 
obra está andando é rápido!!! E a região 
vai ganhar 12 quilômetros de asfalto 
também!!! Normalmente político/gestor 
não gosta de fazer obra de drenagem 
por serem caras e subterrâneas; ou seja, 
não são vistas!!! São Luís, aliás, tem 
muito problema pela ausência de rede de 
drenagem!!! Pois Edivaldo, registre-se, 
“já vai pra” mais de 80 quilômetros de 
drenagem construída!!! Praça no Rio 
Anil, Cohab-Anil, Vinhais, Cohaserma, 
Parque Shalon, Coroado, Cohama, 
Camboa...!!! O Cohatrac, que foi todo 
asfaltado, agora está com obras de 
urbanização da margem do Canal, que 
tem quase dois metros de extensão e foi 
construído na atual gestão!!! O bairro 
também vai ganhar praças!!!

*** O Centro Histórico recebeu e recebe 
muitos investimentos na atual gestão 
municipal!!! Se os prefeitos, não digo 
todos, mas os das últimas décadas, 
tivessem feito metade do que ele fez, 
nossa área de patrimônio histórico não 
teria fi cado tanto anos com aspecto 
de abandono!!! Edivaldo resgatou o 
Centro e continua trabalhando!!! Nessa 
nova etapa, está reformando o Largo 
do Carmo, a Praça João Lisboa, Rua 
de Nazaré e toda a área do entorno; 
reformando o Parque do Bom Menino, 
Praça da Bíblia, Praça da Saudade, 
Praça da Misericórdia, Fonte do Bispo 
e muitos casarões coloniais!!! E para 
alegria dos amantes do futebol, vai 
entregar em breve o ‘velho’ estádio 
Nhozinho Santos!!! Dr. Peta já foi até 
convidado para visitar a obra antes da 
inauguração, que foi adiada por conta 
da pandemia, mas não vai demorar a 
acontecer!!! Por fi m, a Cidade Operária 
já está recebendo obras de drenagem, 
e daqui uns dias as máquinas vão 
começar a asfaltar as unidades que ainda 
não foram pavimentadas!!! Segura o 
‘homem’ que ele “tá com a macaca”!!!

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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A noite está quase acabando; o dia logo vem. Portanto, deixemos de 
lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz.
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não 
em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, 
não em desavença e inveja.
Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem 
premeditando como satisfazer os desejos da carne.
.

ROMANOS 13:12-14

AIDÊ ROCHA
 
O resultado da perícia feita pelo 
Instituto de Criminalística do 
Maranhão (Icrim) apontou que 
não houve colisão entre o carro do 
publicitário Diogo Costa Campos, 
de 41 anos, e o Argo vermelho, placa 
PTJ-2844, antes do homicídio de 
terça-feira (16), em frente ao antigo 
bar Por Acaso, na Lagoa da Jansen. 
Segundo informações repassadas 
ao Jornal Pequeno, o automóvel 
do publicitário não apresenta 
nenhum arranhão que indique ter 
havido batida entre ele e o carro 
da pessoa que estava no Argo. Em 
um vídeo, analisado pelos peritos 
e divulgado nas redes sociais, que 
flagra o momento em que os dois 
automóveis se cruzam pela primeira 
vez, na saída do prédio da vítima, 
o condutor do Fiat Argo chega a 
desviar do carro de Diogo, que saía 
da garagem, evitando o choque.
Ainda pelas imagens, é possível 
perceber que o Argo continua seu 
trajeto, e nem mesmo o vidro do 
veículo é aberto. Diogo fica uns 
10 segundos na porta da garagem 
e sai em seguida, atrás do outro 
automóvel. A suspeita apontada 
pelos peritos é que tenha ocorrido, 
nesse momento, uma buzinada 
alta; não só de alerta como de 
reclamação.
Outras câmeras de 
videomonitoramento da região, 
também analisadas pelos peritos, 
não revelaram totalmente a 
dinâmica do crime. Essas câmeras 
são giratórias. Foi uma testemunha 
que disse que o carro branco (do 
publicitário) ‘trancou’ o Argo e a 
vítima desceu, indo na direção da 
porta do autor do crime, que baixou 

o vidro e levou um soco no peito. 
Nesse momento, atirou na vítima e 
acertou Diogo na altura do pescoço. 
O disparo, conforme a perícia, 
teria sido efetuado de dentro do 
Argo. Nenhum tipo de cartucho foi 
encontrado, o que poderia ajudar 
na identificação do calibre da arma 
utilizada.  
SUSPEITO PASSOU POR 
VIATURA
Logo após ter assassinado Diogo, o 
autor do crime, agora já de acordo 
com as imagens analisadas pela 
perícia, demonstrando muita frieza, 
deixa o local tranquilamente, em 
baixa velocidade. Mais à frente, 
cerca de 150, 200 metros da cena 
do crime, o Argo cruza com uma 
viatura da Polícia Militar, que 
saía de uma rua do lado direito da 
avenida da Lagoa da Jansen, antes 
do cruzamento com Holandeses/
Ponta d’Areia, onde existe um 
semáforo. Porém, não levantou 
qualquer suspeita dos PMs, visto que 
o carro seguia tranquilamente, como 

se nada tivesse acontecido.
Em razão da frieza apresentada 
pelo autor do homicídio, a polícia 
trabalha, entre outras coisas, com a 
hipótese de que o suspeito pode ser 
um policial, um segurança privado 
ou mesmo um traficante.
Também está sendo checado pela 
Polícia Civil, a respeito de um 
Fiat Argo, semelhante ao usado 
no crime, que foi roubado de um 
motorista de aplicativo, no dia 13 
de junho, na descida para a praia em 
frente ao Barramar. O proprietário 
foi ouvido e disse achar o carro dele 
muito parecido com o que aparece 
no vídeo do local do crime. Ele deu, 
ainda, características dos suspeitos 
do assalto e os retratos falados foram 
feitos pela perícia.
MAIS SOBRE O CRIME
Diogo foi assassinado no final da 
manhã de terça-feira (16), depois de 
sair de casa, na Rua Frei Antônio, 
Edifício San Gabriel, na Lagoa 
da Jansen. No momento que saía 
da garagem, o carro dele quase é 

atingido pelo Argo, cujo condutor 
desvia, evitando uma colisão. Nesse 
momento, teria dado uma buzinada 
forte, o que levou Diogo a sair em 
sua ‘perseguição’ por cerca de 200 
metros, até o local do homicídio.
Mais à frente, o publicitário foi 
assassinado, assim que desceu 
do carro, e o motorista do Argo 
fugiu no sentido da Ponta d’Areia, 
segundo já apurado pela polícia. 
Horas depois, a polícia, por meio 
de imagens das câmeras, chegou à 
placa do carro usado no crime.
Com a identificação do automóvel, 
a Superintendência de Homicídios 
e Proteção à Pessoa (SHPP) chegou 
até o jovem Ayrton Campos Pestana 
e o apontou como suspeito. Ao 
se apresentar, ainda na noite da 
terça-feira (16), na sede da SHPP, 
acompanhado de advogado, Ayrton 
negou o crime e a defesa informou 
que o carro, de placa PTJ-2844, 
havia sido clonado.
Na quinta-feira, com Ayrton já 
preso preventivamente no Centro 
de Triagem de Pedrinhas, o Icrim 
confirmou a versão apresentada por 
familiares e pelo advogado, de que o 
veículo do pai dele não era o mesmo 
que aparece no local do homicídio 
que vitimou Diogo.
Segundo o perito criminal e 
diretor do Icrim, Robson Mourão, 
foram analisados os vídeos com 
as imagens macroscópicas e 
microscópicas dos dois Argos, que 
estavam em locais diferentes, e o 
resultado foi que, mesmo tendo a 
mesma placa, eles são veículos de 
versões diferentes.
Após constatado o erro, o jovem foi 
solto, na noite de quinta-feira (18), e 
recebido por familiares na porta do 
presídio, com muita comemoração.

Crime da Lagoa

Perícia aponta que não houve colisão
entre carro de Diogo e Argo vermelho
Também foi constatado que, logo após cometer o crime, o autor do disparo sai em baixa 
velocidade e ainda cruza com uma viatura da Polícia Militar

Nota de esclarecimento a respeito das 
investigações do caso de Diogo Adriano Costa 
Campos assassinado na terça-feira, 16.06.2020 
em São Luís:
A Polícia Civil, instituição permanente e de 
Estado, responsável pela apuração das infrações 
penais, além de outras atribuições, vem a público 
manifestar que sempre trabalhou observando os 
princípios constitucionais e legais de um Estado 
Democrático de Direito.
A investigação policial é um procedimento que 
busca sempre elementos informativos quanto aos 
indícios de autoria e materialidade de um fato 
criminoso a fim de subsidiar eventual ação penal. 
Para tanto, as ações investigativas se pautam na 
legalidade, com o objetivo de trazer a verdade 
dos fatos para o sistema de Justiça Penal.
Durante as investigações iniciais acerca do crime 
que teve como vítima fatal Diogo Adriano Costa 
Campos, foram encontrados indícios (imagens) 
de que o autor dos disparos estava num veículo 
Fiat Argo vermelho, sendo possível naquele 
momento, apenas identificar a placa do referido 

veículo. 
Assim sendo, sucessivas diligências ocorreram 
na tentativa de encontrar o proprietário do 
veículo, o que de fato foi feito e reduzido a termo 
a oitiva do mesmo. Restando apurado que o carro 
estava na posse de seu filho.
Nesta linha de investigação, a Polícia Civil 
representou pela prisão preventiva, mecanismo 
este previsto no Código de Processo Penal, 
onde deve ser demonstrada prova da existência 
do crime, indício suficiente de autoria e outros 
requisitos previstos em lei. Somente após 
análise e parecer do Ministério Público acerca 
do pedido e posterior decisão judicial, é que a 
polícia judiciária está autorizada a proceder o 
seu cumprimento, respeitando, assim, o trâmite 
processual penal brasileiro.
Importante mencionar que, conforme previsto 
no conjunto legislativo do país, após qualquer 
prisão cautelar, seja ela temporária, preventiva 
ou mesmo em flagrante, as ações investigativas 
não se encerram, motivo pelo qual esta Polícia 
Civil, no referido caso, requisitou perícia 

nas imagens coletadas, com o objetivo de 
transformar os indícios iniciais em provas 
técnicas criminais e afastar qualquer tipo de 
dúvida.
Após resultado pericial, e em indubitável 
respeito aos direitos e garantias individuais 
previstos constitucionalmente, foi revogada a 
prisão cautelar, haja vista a descaracterização 
dos indícios de autoria.
Importante enfatizar que a Polícia Civil não 
tem competência para sentenciar ou condenar 
alguém, sendo atribuição desta Instituição 
apresentar indícios e provas para apuração 
criminal e que, eventualmente, sejam capazes de 
limitar o direito fundamental da liberdade.
Por fim, esclarecemos que a Polícia Civil do 
Estado do Maranhão tem como destinatários 
dos seus serviços a sociedade maranhense, 
atuando nos pilares da eficiência, imparcialidade 
e responsabilidade, jamais negligência ou 
imprudência, conforme afirma o Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias da 
Assembleia Legislativa do Maranhão.

Polícia Civil emite Nota de Esclarecimento sobre caso Diogo Sarney

Perícia realizada no Kwid não constatou sinais de colisão, um dos 
possíveis motivos para a discussão que provocou a morte de Diogo Costa  
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Foi morto, na noite de sexta-feira (19), na 
cidade de Viana,o professorMarcus Vinícius 
Santos Carvalho, conhecido como “Marcos 
de Dulcídio”, de 45 anos. O crime ocorreu 
em frente à casa do pai da vítima, que 
recentemente teria falecidoem decorrência de 
Covid-19.
Segundo testemunhas do homicídio, o professor 
estava conduzindo seu veículo e começou a ser 
seguido pelos suspeitos, que estavam em uma 
motocicleta. No momento em que ele chegou à 
residência do pai, o garupa tirou a arma, disparou 
três vezes contra a vítima e fugiu. 

“Marcos de Dulcídio” ainda foi socorrido e 
levado para o Hospital Dr. José Murad, mas não 
resistiu à gravidade dos ferimentos. 
O professor, e tambémengenheiro agrônomo, 
era irmão do médico urologista, Dr. José 
Mauro Carvalho; e neto de Ozimo de Carvalho, 
farmacêutico vianense, patrono da Academia 
Vianense de Letras. 
De acordo com a Polícia Civil, que investiga 
o caso, ainda não há informações sobre a 
motivação do crime. Os autores ainda não foram 
localizados.(Aidê Rocha, com informações do 
Blog Vianensidades)

Viana

Professor é executado a tiros 
em frente à casa de seu pai

O professor Marcus Vinícius foi 
morto a tiros no início da noite de 
sexta-feira (19), em Viana

Polícia investiga caso de jovem 
encontrada morta em Imperatriz
A Polícia Civil de Imperatriz 
investiga a morte de uma jovem de 
23 anos, cujo corpo foi encontrado, 
no fim da tarde desexta-feira 
(19), em uma cova rasa no bairro 
Bom Jesus.  A suspeita, segundo 
a polícia, é que ela tenha sido 
assassinada no último domingo 
(14). 
A vítima, identificada como Rafaela 
Lorrane Brito Teixeira, estava 
enterrada quase verticalmente, e 
apresentava sinais de espancamento 
e um tiro na região da cabeça, de 
acordo com peritos do Instituto de 
Criminalística (Icrim). O cabelo 
dela também havia sido cortado.
Conforme o delegado Praxisteles 
Martins, do Departamento de 
Homicídios em Imperatriz, a 
vítima, recentemente, protagonizou 
um vídeo que circula nas redes 
sociais torturando outra jovem. 

Na ocasião, a pessoa é agredida 
e também tem o cabelo cortado. 
“Todas elas eram mulheres ou 
namoradas de integrantes de uma 
facção. Rafaela acusava a outra 
de ter ido fazer uma visita íntima 
ao ex dela na Funac, onde ele está 
cumprindo medida socioeducativa, 
mas no local não tem visita íntima”, 
explicou o delegado. 
Ainda segundo Praxisteles, as 
investigações apontam que a morte 
da jovem tem ligação direta com o 
vídeo e que os suspeitos do crime 
já foram identificados. “Rafaela, 
mesmo sem comprovação da 
veracidade daquela informação, 
resolveu punir a meninasem que 
o fato fosse levado à cúpula da 
facção. Em vista disso, a facção 
pode ter julgado e condenado 
Rafaela à morte”, afirmou o 
delegado. (AR)

Local onde o corpo de Rafaela foi encontrado, enterrado numa 
cova rasa e quase na vertical

DIVULGAÇÃO

Weintraub é demitido do MEC
após chegar nos Estados Unidos

O “Diário Oficial da União” publicou em edição extra pouco antes das 12h 
deste sábado (20) a exoneração, a pedido, de Abraham Weintraub do cargo 
de ministro da Educação.
Na última quinta-feira (18), em um vídeo ao lado do presidente Jair 
Bolsonaro, Weintraub havia anunciado que deixaria o posto para assumir 
como representante do Brasil uma diretoria do Banco Mundial – com a saída 
dele, assume interinamente como ministro o secretário-executivo Antonio 
Paulo Vogel.
A versão eletrônica da edição extra do “Diário Oficial” foi ao ar pouco 
depois de divulgada a informação de que Weintraub havia chegado aos 
Estados Unidos. Segundo a assessoria do Ministério da Educação, Abraham 
Weintraub chegou na manhã deste sábado a Miami.
Pouco antes, o irmão do ministro, Arthur Weintraub, assessor especial da 
Presidência da República, já havia publicado mensagem em rede social na 
qual afirmava que ele havia deixado o país: “Obrigado a todos pelas orações 
e apoio. Meu irmão está nos EUA”.
Brasileiros estão obrigados a fazer quarentena para entrar nos Estados 
Unidos por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas o decreto 
americano que definiu essas regras tem exceções, uma das quais diz respeito 
a vistos que autorizam a entrada diretamente.
Ministros têm direito a esse visto especial. Como ao desembarcar em 
Miami, Weintraub ainda não havia sido exonerado, ele pode ter se valido 
desse visto para entrar.
A assessoria de imprensa do Ministério da Educação informou que a viagem 
de Weintraub já estava relacionada com o novo cargo que ele deve ocupar 
no Banco Mundial. Para cargos como esse, o visto apropriado é o chamado 
visto G.

Crivella suspende campeonato
Estadual do Rio por cinco dias
O prefeito do Rio de Janeiro, 
Marcelo Crivella (Republicanos), 
determinou que competições 
esportivas na cidade, mesmo com 
portões fechados, sejam suspensas 
até o dia 25 de junho, próxima 
quinta-feira.
Isso inclui as partidas do 
campeonato estadual de futebol, 
retomado na última quinta-feira, 
18, com o jogo Flamengo x 
Bangu, no Maracanã. Conforme 
publicação extra do Diário Oficial 
do Município, neste sábado (20), a 
decisão é baseada na “necessidade 
de adequação de protocolos 
sanitários apresentados pelas 
federações esportivas ao protocolo 

sanitário municipal”.
O Vasco tinha jogo marcado para a 
tarde deste domingo (21), contra o 
Macaé, em São Januário.
Já Fluminense e Botafogo 
teoricamente entrariam em 
campo na segunda-feira (22). As 
equipes, no entanto, contestavam 
judicialmente a tabela da federação 
estadual (Ferj), já que nem haviam 
voltado a treinar e são contrárias ao 
retorno do futebol antes de julho.
O decreto de Crivella também prevê 
que “os centros de treinamento de 
futebol profissional estabelecidos no 
município serão inspecionados pelo 
órgão sanitário municipal antes do 
reinício das competições oficiais”.

Bolsonaro nomeia Mario Frias
como secretário de Cultura
 A nomeação do ator Mario Frias para a secretaria de Cultura do governo de 
Jair Bolsonaro foi publicada, ontem, 20, no Diário Oficial da União.
Ator assume cargo deixado por Regina Duarte, que saiu da pasta sob forte 
desgaste, sem conseguir implementar projetos.
Frias terá o desafio de acelerar a liberação de recursos para socorrer o setor 
que foi seriamente atingido pela pandemia, além de lidar com disputas 
ideológicas que afastam o governo da base cultural.
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