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Themis Pacheco recebeu os cumprimentos de Eduardo Nicolau

A procuradora de Justiça Themis Maria Pacheco de Carvalho foi escolhida, hoje (26), para o cargo de
corregedora-geral do Ministério Público do Maranhão para o biênio 2020-2022. Ela obteve 13 votos
no pleito realizado por meio eletrônico.
Também concorreram ao cargo os procuradores de Justiça Maria de Fátima Rodrigues Travassos
Cordeiro, Marco Antônio Anchieta Guerreiro e Sandra Lúcia Mendes Alves Elouf.
Estavam aptos para votar todos os membros do Ministério Público do Maranhão que integram o
Colégio de Procuradores de Justiça.
Presidiu a comissão eleitoral o procurador de justiça Francisco das Chagas Barros de Sousa, integrada
também pelos procuradores de justiça Teodoro Peres Neto e Mariléa Campos dos Santos Costa, como
titulares, e Krishnamurti Lopes Mendes França, como suplente.

O resultado foi divulgado na sala dos Órgãos Colegiados, da Procuradoria Geral de Justiça, em São
Luís.

Themis Pacheco é a nova corregedora-geral do
Ministério Público do Maranhão
Publicado em 26 de junho de 2020

Em eleição realizada na manhã desta sexta-feira, 26, a procuradora de justiça Themis Maria Pacheco de Carvalho foi
escolhida para o cargo de corregedora-geral do Ministério Público do Maranhão para o biênio 2020-2022. A procuradora
de justiça obteve 13 votos no pleito realizado por meio eletrônico.
Também concorreram ao cargo os procuradores de justiça Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro, Marco Antônio
Anchieta Guerreir e Sandra Lúcia Mendes Alves Elouf.
Estavam aptos para votar todos os membros do Ministério Público do Maranhão que integram o Colégio de Procuradores
de Justiça.
Presidiu a comissão eleitoral o procurador de justiça Francisco das Chagas Barros de Sousa, integrada também pelos
procuradores de justiça Teodoro Peres Neto e Mariléa Campos dos Santos Costa, como titulares, e Krishnamurti Lopes
Mendes França, como suplente.
O resultado foi divulgado na sala dos Órgãos Colegiados, da Procuradoria Geral de Justiça, em São Luís.
O procurador-geral de justiça, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, parabenizou a corregedora-geral eleita e afirmou que o
Ministério Público do Maranhão deve estar unido e fortalecido para trabalhar em favor da população do estado. “Todo o
apoio que a Corregedoria-Geral precisar nós daremos, porque o Ministério Público precisa atender bem o povo do
Maranhão”, destacou.
Após agradecer os votos e a confiança dos colegas, Themis Maria Pacheco de Carvalho, adiantou que em sua gestão vai
dar ênfase à orientação dos promotores de justiça para desempenharem bem a missão institucional. “Vamos buscar
treinamento e especialização, em parceria com a Escola Superior, para os promotores de justiça. O objetivo é aperfeiçoar
o trabalho da instituição. Só assim poderemos cobrar mais resultados”, ressaltou.

Jorge Aragão

Themis Pacheco vence eleição para
corregedoria-geral do MP/MA
por Jorge Aragão
26 jun 2020

Em eleição realizada na manhã desta sexta-feira, 26, a procuradora de justiça Themis
Maria Pacheco de Carvalho foi escolhida para o cargo de corregedora-geral do Ministério
Público do Maranhão para o biênio 2020-2022. A procuradora de justiça obteve 13 votos
no pleito realizado por meio eletrônico.
Também concorreram ao cargo os procuradores de justiça Maria de Fátima Rodrigues
Travassos Cordeiro, Marco Antônio Anchieta Guerreir e Sandra Lúcia Mendes Alves Elouf.
Estavam aptos para votar todos os membros do Ministério Público do Maranhão que
integram o Colégio de Procuradores de Justiça.
Presidiu a comissão eleitoral o procurador de justiça Francisco das Chagas Barros de
Sousa, integrada também pelos procuradores de justiça Teodoro Peres Neto e Mariléa
Campos dos Santos Costa, como titulares, e Krishnamurti Lopes Mendes França, como
suplente.

O resultado foi divulgado na sala dos Órgãos Colegiados, da Procuradoria Geral de
Justiça, em São Luís.
O procurador-geral de justiça, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, parabenizou a corregedorageral eleita e afirmou que o Ministério Público do Maranhão deve estar unido e fortalecido
para trabalhar em favor da população do estado. “Todo o apoio que a Corregedoria-Geral
precisar nós daremos, porque o Ministério Público precisa atender bem o povo do
Maranhão”, destacou.
Após agradecer os votos e a confiança dos colegas, Themis Maria Pacheco de
Carvalho, adiantou que em sua gestão vai dar ênfase à orientação dos promotores de
justiça para desempenharem bem a missão institucional. “Vamos buscar treinamento e
especialização, em parceria com a Escola Superior, para os promotores de justiça. O
objetivo é aperfeiçoar o trabalho da instituição. Só assim poderemos cobrar mais
resultados”, ressaltou.
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Em eleição realizada na manhã desta sexta-feira (26), a procuradora de justiça Themis Maria Pacheco de Carvalho
foi escolhida para o cargo de corregedora-geral do Ministério Público do Maranhão para o biênio 2020-2022. A
procuradora de justiça obteve 13 votos no pleito realizado por meio eletrônico.
Também concorreram ao cargo os procuradores de justiça Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro, Marco
Antônio Anchieta Guerreir e Sandra Lúcia Mendes Alves Elouf.
O procurador-geral de justiça, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, parabenizou a corregedora-geral eleita e afirmou que o
Ministério Público do Maranhão deve estar unido e fortalecido para trabalhar em favor da população do estado.
“Todo o apoio que a Corregedoria-Geral precisar nós daremos, porque o Ministério Público precisa atender bem o
povo do Maranhão”, destacou.
Após agradecer os votos e a confiança dos colegas, Themis Maria Pacheco de Carvalho, adiantou que em sua
gestão vai dar ênfase à orientação dos promotores de justiça para desempenharem bem a missão institucional.
“Vamos buscar treinamento e especialização, em parceria com a Escola Superior, para os promotores de justiça. O
objetivo é aperfeiçoar o trabalho da instituição. Só assim poderemos cobrar mais resultados”, ressaltou.
Foto: Divulgação/MP
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TJ aceita denúncia e Djalma Melo vira réu
por fraude em licitação
Prefeitura de Arari contratou empresa de fachada por R$ 2,9 milhões por aluguel de veículos.
Ministério Público diz que houve desvio de recursos

PUBLICADO POR
Por unanimidade, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
aceitou, no último dia 18, denúncia do Ministério Público do Maranhão
contra o prefeito de Arari, Djalma Melo (PTB).

YURI ALMEIDA
HÁ 1 DIA

Ele é acusado de crime de responsabilidade e fraude em uma licitação de R$ 2,9 milhões para locação de
veículos ao município. Também viraram réus os empresários James Melo de Santana e Mércia de Sousa Silva,
apontados como proprietário e administrada da J. Melo de Santana - Transporte, vencedora do certame.

Os outros réus são os secretários municipais Dini Jackson Machado Praseres (Administração e Gestão
Financeira), Mary de Jesus Machado Praseres (Saúde), Rosele Santos Sousa (Assistência Social) e Nilson de
Jesus Sousa (Educação). Também a pregoeira do município, Rejane Oliveira Souza, e o membros da CPL
(Comissão Permanente de Licitação) Aldair Sousa Fernandes, José do Espírito Santo Ericeira Sobrinho e
Raimundo César Garros Ribeiro.
A instauração do procedimento investigatório criminal que levou à denúncia aceita pela Segunda Câmara
Criminal do TJ-MA foi mostrada pelo ATUAL7 há cerca de três anos.
anos.
De acordo com as investigações, a fraude em licitação consistiu na simulação do certame milionário com o
objetivo de beneficiar a J. Melo de Santana - Transporte. A empresa, segundo o Ministério Público, não
possui capacidade técnica e, por isso, sublocava os veículos, sob o conhecimento e silêncio de Djalma Melo a
respeito do prejuízo aos cofres públicos.
Além disso, ainda segundo as investigações, diversos veículos solicitados pela gestão municipal, e pagos pela
Prefeitura de Arari, jamais foram utilizados. Por esta razão, o Ministério Público diz que houve desvio de
recursos.
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LOUVADO SEJA DEUS

Sob pressão de prefeitos, bancada do Maranhão
discutirá pontos da PEC que adia eleições 2020
PÁG. 3

“O trânsito de
hoje no Brasil é
bem diferente
que em 97 e a
reformulação do
CTB é necessária”,
afirma Juscelino
PÁG. 15

Fábio Gentil
lidera com folga
corrida pela
prefeitura de
Caxias, mostra
JPesquisa
Juscelino Filho foi o relator do projeto, que
passou um ano em discussão para que pontos
polêmicos fossem modificados

O prefeito Fábio Gentil se reelegeria
com mais de 60% dos votos na cidade
de Caxias se as eleições municipais
fossem hoje. É o que mostra
levantamento realizado pela empresa
JPesquisa, naquele município. PÁG. 3

Se as eleições em Caxias fossem
hoje, Fábio Gentil se elegeria com
mais de 60% dos votos

Mais detalhes do assassinato do sobrinho-neto do ex-presidente Sarney

AUTOR CONFESSO CONTA TODA
A HISTÓRIA QUE ENVOLVEU A
MORTE DE DIOGO NA LAGOA
* Raimundo Cláudio diz estar arrependido
de ter efetuado disparo que matou
publicitário
* Revelação foi feita durante longo
depoimento prestado a quatro delegados
da SHPP
O Jornal Pequeno teve acesso à íntegra do depoimento de Raimundo Cláudio
Diniz, de 42 anos, que confessou ter sido o autor do disparo que matou o
publicitário Diogo Adriano Costa Campos, 41, na manhã do dia 16, terça-feira, na
Lagoa da Jansen. Durante o interrogatório, Cláudio narrou como se deu o roubo
do Argo vermelho, o momento da morte de Diogo e a venda do veículo usado
durante o homicídio, comprado por um homem da cidade de Santa Helena. Ele
também disse estar arrependido de ter efetuado o tiro que vitimou o publicitário.
PÁG. 12

Edivaldo vistoria obras no Centro
e nas regiões do Itaqui-Bacanga,
Cidade Operária e Santa Bárbara

Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior deu sequência, nesse
sábado, 27, a vistorias em serviços que estão sendo executados pelo
programa São Luís em Obras
O prefeito Edivaldo Holanda Júnior vistoriou, ontem,
27, obras no Parque do Bom Menino, no Centro; e ainda
nos bairros Alto da Esperança e Sá Viana, na área ItaquiBacanga; Geniparana, Cidade Operária e Santa Bárbara. Todos
estes locais recebem serviços do São Luís em Obras.
CYAN
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O Brasil e o mundo
Ao longo da história do Brasil, desde
a Proclamação da República, a cadeira
presidencial esteve ocupada por políticos
bastante plurais em suas ideologias e
prioridades de governo. Entretanto, gestão
após gestão, em meio às diferenças, as
tratativas referentes à política externa
brasileira tiveram as marcas da seriedade
e do equilíbrio, buscando um caminho
condizente com a Constituição Federal.
LEIA O ARTIGO NA PÁG. 4

Edivaldo
Holanda Junior
Raimundo Cláudio Diniz prestou um longo depoimento a
quatro delegados da SHPP e disse estar arrependido de ter
atirado em Diogo

Filho do prefeito Tema
morre em grave acidente
na BR-316
O médico Rafael Seabra,
de 32 anos, filho do
prefeito Cleomar Tema,
de Tuntum, perdeu a
vida tragicamente em
violenta colisão, na
BR-316, na noite dessa
sexta-feira. Ele estava
acompanhado do seu
motorista Jucier Rogério
Ferreira Araújo, 46
anos, que está internado
em estado grave na
UCI do Hospital
Geral de Peritoró.
PÁG. 12

Trabalho e
desenvolvimento
na zona rural
Há décadas bairros da zona rural de São Luís
estavam esquecidos. Diversas demandas
históricas continuavam ignoradas enquanto
os moradores viviam de forma precária
em áreas sem infraestrutura mínima. Digo
com muita felicidade que esta situação está
mudando em muitas localidades da área
graças aos investimentos que tenho feito por
meio do programa São Luís em Obras.
LEIA O ARTIGO NA PÁG.5

CICATRIZES - Jeremias 8:18-22
Rafael Seabra faleceu no local
do acidente, preso às ferragens
da caminhonete que dirigia

CASO MONTE LÍBANO – PARTE 2

PÁG. 5

Flávio Dino

Empresa dá mais detalhes
sobre irregularidades atribuídas a
magistrado e Sinfra se manifesta
YELLOW

Espinhos são provações que duram. Que vêm para ficar.
Curtidas em câmera lenta. Pacientemente. São estrepes que se
encravam na alma.
PÁG. 11

Osteopatia na gestação
alivia dores e ajuda a
equilibrar o corpo
PÁG. 4

PÁG. 13
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PETINHADAS
*** Depois de enfrentar momentos
difíceis, ao acusar e provocar a
prisão de um inocente, a Polícia
Civil do Maranhão, por um erro
grave da Superintendência de
Homicídios e Proteção à Pessoa
(SHPP), um dos seus braços,
respira aliviada com a elucidação
do assassinato do publicitário
Diogo Adriano Costa Campos!!!
O crime que abalou a cidade está
esclarecido e seu autor confesso,
Raimundo Cláudio Diniz, de 43
anos, já se encontra recolhido
no Complexo Penitenciário de
Pedrinhas!!! Foram dias difíceis!!!
As investigações caminhavam
bem, tudo apontava para o rapaz
que acabou inocentado, até que a
SHPP, sem provas suficientes de
autoria, achou de pedir a prisão
PREVENTIVA do suspeito, no
que foi atendida pela Central de
Inquérito, numa decisão também
precipitada!!! E foi justamente
um outro braço da Polícia Civil, o
Instituto de Criminalística (ICRIM)
que salvou o inocente, tirando-o da
prisão!!!
*** Com o erro assumido, a polícia
partiu novamente do zero, e, em
poucos dias, numa investigação
muito eficiente, da mesma forma
que havia iniciado logo após a
morte do publicitário, a SHPP
conseguiu desvendar o crime,
encurralar o suspeito e praticamente
forçar a sua apresentação, depois
que ele constatou que não tinha
“pra onde correr”!!!
E aí se pergunta: por que Raimundo
Diniz resolveu se apresentar à
polícia e confessar que matou
Diogo???!!! Porque ele sabia que
a polícia já o havia identificado,
estava ‘fechando o cerco’ e,
inclusive, já tinha requisitado a sua
prisão temporária por 30 dias!!!
*** Inicialmente, a SHPP
descobriu que o Fiat Argo,
vermelho, usado no assassinato,
havia sido vendido para um cidadão
do município de Santa Helena, na
Baixada Maranhense!!! Assim,
a Polícia chegou a um homem
identificado como Aridelmo, que
acompanhou Raimundo Cláudio
até Santa Helena para efetuar a
venda do carro!!! Quando Aridelmo
foi intimado a depor, Raimundo
Cláudio se desesperou e ficou
com receio de ser considerado
foragido!!! E aí procurou para
apresentá-lo um advogado que não
custou a descobrir que já havia
uma prisão temporária decretada
contra o autor confesso!!! A polícia
já tinha todos os passos dele, desde
que roubou o Argo, em companhia
de dois parceiros, conhecidos como
‘Gordo’ e ‘Coreano’!!! As câmeras
de monitoramento do local em que
o Argo foi tomado de assalto de
um motorista de aplicativo foram
determinantes para desvendar
parte da história!!! Ao sair da cena
do crime, Raimundo Cláudio se
escondeu em casas de parentes, de
onde só saiu para ir vender o carro
em Santa Helena, na companhia de
Aridelmo!!!
*** Tirando o erro grave da
requisição da prisão preventiva
do primeiro suspeito, é preciso
reconhecer o bom trabalho de
investigação feito pela SHPP nos
dois momentos!!! No primeiro,
não há como negar que todos os
indícios levavam ao jovem que
acabou preso inocentemente!!!
Mas a precipitação jogou por terra
todo esse trabalho investigativo!!!
E no segundo momento não houve
erros!!! Portanto, crime elucidado
e SHPP de parabéns pela forma
como agiu na segunda fase de
investigações desse assassinato
de enorme repercussão em todo
o estado, especialmente por se
tratar de um sobrinho-neto de um
ex-presidente da República, o
maranhense José Sarney!!!
*** E, como sempre, especulações
não faltam!!! Uma delas, inclusive,
de que Raimundo Cláudio, sob
ameaças, por ser peça ‘mais
fraca’ do bando criminoso, estaria
assumindo o crime por alguém
CYAN
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“mais forte”, com a promessa de
que este bando “resolve a parada
mais na frente”!!! Mas essa seria
uma OUTRA HISTÓRIA!!!
Agora, o que temos é a confissão
de Raimundo como autor do
assassinato de Diogo!!!
*** No seu artigo da última terçafeira, no Jornal Pequeno, o exgovernador José Reinaldo Tavares
usou sólidos argumentos para
criticar o ministro da Infraestrutura,
Tarcísio de Freitas, por não olhar
para o Maranhão e deixar de lado
uma ligação da Ferrovia Norte
Sul com os melhores portos
do Brasil para granéis sólidos,
como minérios e grãos!!! Portos
profundos, capazes de receber os
maiores navios do mundo, que
permitem fretes muito mais baixos
do que em qualquer outro lugar!!!
Não é uma teoria a ser comprovada,
pois a Vale comprova isso todos
os dias na exportação de minérios
para a China!!! Sem nossos portos,
a Vale não teria condições de ser
o que é!!! O mesmo acontecerá
com os grãos, pois o Itaqui e o TPA
(Terminal Portuário de Alcântara),
este mais do que aquele, poderão
receber navios de 250.000 tpb,
quando o padrão são navios muito
menores de 68.000 tpb, o que
permitirá economias de mais de
US$ 1 milhão/navio, dinheiro que
ficará nas mãos dos produtores!!!
Pois bem..., o ministro não levou
nada disso em conta e colocou
como prioridade uma ligação da
Norte Sul com o pequeno porto de
Ilhéus e a retomada da Ferrovia
Transnordestina, obras de duvidosa
viabilidade econômica..., tão
importantes que estão paradas
há muito tempo, sem ninguém a
reclamar!!!
*** O artigo ‘correu’ o Brasil,
chegando à mesa do ministro, que,
para justificar, falou que o Porto do
Itaqui já estava ligado à Ferrovia
Norte Sul; portanto, atendido!!!
No artigo, José Reinaldo previu
que se o ministro fosse contestado
sobre isso diria exatamente o que
disse, sem levar em conta que essa
ferrovia estará em pouco tempo
totalmente tomada por minério
de ferro da Vale, e não atenderá o
transporte de grãos, nosso maior
interesse!!! Assim ficaremos para
trás e Tarcísio de Freitas, com esse
plano de interesse apenas local,
não atenderá aos grandes objetivos
nacionais!!! E esse dinheiro é
esperado pela renovação da outorga
da Ferrovia Carajás, cujo traçado –
cerca de 70% – é no Maranhão!!!
Mas, pela vontade do ministro,
nada virá para cá!!! Minas Gerais,
com a renovação ao mesmo tempo
da outorga da Ferrovia VitóriaMinas, está fazendo uma enorme e
ruidosa manifestação contra isso,
pois Tarcísio de Freitas também
não colocou nada para atender o
estado!!!
E o Maranhão, vai deixar acontecer
sem reagir???!!! É preciso união
em torno daquilo que é do nosso
maior interesse.!!! Vamos reagir!!!
O Jornal Pequeno apoia essa luta!!!
E, só para não esquecer, o país
consciente aplaudiu o artigo de
José Reinaldo!!!
*** Falar em aplausos, quem
anda bem ‘na fita’ é o senador
Weverton, principalmente depois
da relatoria da PEC que adiou as
eleições municipais deste ano!!! O
maranhense fez um trabalho bem
feito, com diversas reuniões e dois
debates públicos sobre o tema!!!
Resultado: colecionou elogios de
todos os lados!!! Até o presidente
do TSE, Luís Roberto Barroso,
cravou um ‘impecável’ para
classificar o relatório do senador
do Maranhão!!! E Weverton ainda
virou referência!!! Na discussão
do projeto de fake news, ao menos
dois senadores que eram contra
a votação da proposição citaram
a relatoria do pedetista como
exemplo a ser seguido, por ter
permitido um debate bem feito!!!
Tem futuro o ‘cabra’..., é novo
ainda!!!
*** Bom, agora é hora de relaxar
um pouco!!! E essa história aí
MAGENTA

JP MEMÓRIA – RUMO AOS 70 ANOS

Três sobrinhos-netos
de Sarney já foram
assassinados em São Luís
Episódios trágicos, ocorridos em São Luís, envolveram nos últimos anos
três sobrinhos-netos do ex-senador José Sarney. O primeiro caso foi o de
Augusto Macieira, sobrinho da ex-primeira-dama Marly Sarney, filho de
Cláudio Macieira, assassinado quando roubaram sua motocicleta, no dia
em que ia receber o seu diploma de engenheiro. Na época, Sarney era
presidente da República. O jovem tentou resistir ao assalto e foi abatido
com um tiro na cabeça.
O segundo caso teve como vítima a publicitária Mariana Menezes de
Araújo Costa Pinto, de 33 anos, filha do ex-deputado estadual Sarney
Neto, morta ao ser hediondamente asfixiada.
Mariana Costa foi encontrada desacordada e nua em seu apartamento,
com sinais de asfixia, na Avenida São Luís Rei de França, no Turu, no
final da tarde de domingo, 13 de novembro de 2016.
De acordo com informações da polícia, ela foi achada pelas filhas de
11 e 9 anos em sua cama. Mariana chegou a ser levada a um hospital
particular da capital maranhense, e lá foi confirmada sua morte.
O Jornal Pequeno saiu com esta manchete na capa: “Filha de Sarney Neto
é morta por asfixia em seu apartamento”.
A Polícia concluiu que Mariana Costa foi estuprada e morta pelo
cunhado, o empresário Lucas Leite Ribeiro Porto, casado com a irmã de
Mariana, a também publicitária Carolina Costa.
Segundo a polícia, Lucas Porto foi ao prédio para deixar a própria
Mariana e as duas filhas após participarem de um culto. Porém, ele
subiu uma segunda vez ao apartamento da cunhada e, após descer em
definitivo, efetuou longas ligações no hall do edifício.
De acordo com a polícia, as câmeras do Condomínio Garvey Park
foram fundamentais para elucidar o crime – Lucas Porto foi atuado
em flagrante. Após prestar depoimento, ele foi encaminhado para o
Complexo Penitenciário de Pedrinhas.
O terceiro caso aconteceu no final da manhã de terça-feira, 16 de junho
de 2020, quando o publicitário Diogo Adriano Costa Campos, filho de
Concy, sobrinha de Sarney, foi morto com um tiro à queima-roupa.
Dirigindo um veículo Kwid branco, da Renault, Diogo Costa estava
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 fora atingido por um Argo vermelho, da Fiat,
que passava na rua em frente ao prédio da vítima.
Após a quase colisão, o condutor do Argo – Raimundo Cláudio Diniz –,
que já está preso e confessou o crime, disse que seguiu em frente e, logo
em seguida, foi surpreendido pelo veículo da vítima.
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 a avenida da Lagoa.
Diogo seguiu o Argo e, em frente ao Por Acaso, passou dele e o
‘trancou’. Em seguida, conforme o autor confesso, desceu, foi até a porta
do condutor do Argo, bateu várias vezes no vidro e quando Diniz abriu
disse que foi atingido com um soco no peito.
O autor confesso do crime disse que nesse momento pegou um revólver,
calibre 38, que estava com um dos parceiros que ocupavam o veículo, e
atirou em Diogo. O publicitário foi atingido a altura do pescoço e morreu
no local.
da nuvem de gafanhotos!!! Pois
é..., rapaz, o Rio Grande do Sul
precisa pedir ajuda urgente ao
governo do Maranhão!!! As
autoridades gaúchas seguem
monitorando o avanço da nuvem
dos insetos, que está na Argentina,
na fronteira Oeste do estado!!!
Até às 15h30 de quarta-feira, 24,
os ventos favoreciam a chegada
dos gafanhotos no estado, mas,
com o avanço de uma frente
fria, a chuva mudou o rumo dos
insetos e a nuvem permaneceu na
Argentina!!! O monitoramento
diário, por parte do governo
gaúcho, tem sido feito com troca

de informações constantes com a
Argentina e técnicos da secretaria
na Fronteira Oeste!!! Até o
momento, nenhum produtor avistou
o inseto na Fronteira Oeste!!! Nem
vai avistar!!! Tá tudo errado, e só
quem pode ajudar os gaúchos é o
governo maranhense!!! Sim!!! O
‘Comando Central’ dessa nuvem
está aqui na ‘Grande Ilha’, numa
residência localizada no Olho
D´Água, em frente à casa de
um conhecido magistrado!!! É
de lá que um ‘gafanhoto-mor’,
com larga experiência, detentor,
inclusive, de cargos de assessoria
parlamentar, comanda toda a
YELLOW

nuvem, com um moderno e potente
supercomputador!!! E olha o
risco!!! Há suspeitas, inclusive, de
que os gafanhotos estejam todos
‘chipados’, o que torna ainda mais
perigosos esses insetos!!! A polícia
tem que investigar essa casa no
Olho D´Água, localizada a cerca
de 1 quilômetro da residência de
um ex-presidente de poder e chefe
do ‘gafanhoto-mor’, para ver se
há algum envolvimento dele com
o caso!!! Ainda não se sabe as
intenções do comando-geral dos
insetos, que age diretamente desse
Central do Olho D´Água!!! Muito
menos se o governo brasileiro dará
algum auxílio emergencial, no caso
de estourar mais essa ‘pandemia’
no País, principalmente no ‘Poder
Rangedor’!!! A preocupação
é muito grande entre os ‘não
chegados’ do ‘gafanhoto-mor’,
pois ninguém sabe até agora que
comando será dado aos insetos!!!
Supremo Tribunal, Congresso
Nacional e Palácios do Planalto
e da Alvorada devem entrar de
prontidão; afinal, ninguém sabe o
que está se passando pela cabeça
do ‘comando-maior’, afetado
pela pandemia do coronavírus!!!
A preocupação se estende ao Dr.
Pêta, que vai pedir auxílio ao SNI
para proteger a ‘coitada’ da sua
‘muriçoca-chipada’!!! Já pensou!!!
Negócio é sério!!!
*** E aquele cirurgião ‘top’ que
tá ‘levantando bumbum’ entre
Fortaleza, Salvador, Rio de
Janeiro e Maranhão!!! Pois é...,
o ‘cabra’ criou um novo método:
aumento peniano!!! Dois deputados
estaduais foram os primeiros
pacientes, gastando ‘rios’ de
dinheiro!!! E olha que esse doutor
só tem ‘gata’ como clientes aqui
na ‘Grande Ilha’!!! Teve até uma
de blogueiro ostentador que andou
por lá..., uma ‘ex’ que tentou
ser aprovada no BBB quando
o concurso passou por aqui!!!
“Jesus/Maria/José”..., é ‘muita
informação’!!!
*** Meu amigo, e esse
‘balacobaco’ aí do Shinoda!!! O
anúncio institucional da Unihosp
informa que o grupo já entregou
cinco toneladas de cestas básicas
na ‘Grande Ilha’!!! O ‘cabra’
entendeu errado e anunciou que o
empresário dono do plano de saúde
estava doando cinco toneladas
para a live..., sem contar que
muitos informam doações, ganham
destaques e ‘somem’!!! “Mas já
entregamos oito toneladas e até
o fim de semana fecharemos em
11”!!! Pense numa confusão!!!
*** Moradores da Rua 18
(Alfazema), na Cohebe do
Sacavém, chamam a atenção do
secretário municipal de Obras,
Antônio Araújo, para uma
cratera que se abriu naquela via
em decorrência das chuvas!!! E
apelam ao gestor para que mande
sua equipe passar por lá!!! Bora
resolver!!!
*** E pra fechar...
Aberração da prática
democrática
Empregando as dicotomias “nós
versus os outros”, “tradição versus
progresso”, “a nova política versus
a velha política”, os populistas
prometem resolver todos os
problemas do Brasil com fórmulas
mágicas, sedutoras e inconsistentes.
O populismo é uma aberração da
prática democrática. Com ele, os
atores políticos reivindicam a ideia
de democracia, mas – numa grande
convergência de demagogias –
agem contra o país, gastam o que
não produzem e ainda culpam os
outros quando a festa acaba.
É por isso que o Brasil funciona
sob um pêndulo que puxa todos
os atores políticos para um de
seus polos, transformando-os em
repetições de atores passados. Por
mais que gostemos de pensar o
contrário, o Brasil é um país no
qual o passado nunca passa.
(ANTÔNIO CARLOS LUA – JORNALISTA)

Mistérios
*** Qual será o grupo
de zap em que boa parte
de seus integrantes, com
intuito de ostentação, fica
postando fotos/vídeos ‘se
danando’ a beber em garrafas
de Heineken, quando, na
verdade, o conteúdo é de
Glacial, Magnífica, Subzero,
bem mais em conta...???!!!
*** Quem é o ex-empresário
no ramo de segurança que
chegou na barraca mais
famosa do Olho D´Água,
sexta-feira, 26, sem máscara,
botando na mesa queijos
e salame importado, como
se a pandemia tivesse
acabado???!!! Vai ver, como
é um ‘sarampo danado’,
não tem medo de vírus,
hahahahahahahaha!!!
*** Qual é o pré-candidato
a prefeito na ‘Grande Ilha’
que está contando com o
apoio de um ex-prefeito, mas
não sabe que o ‘dito-cujo’ já
está engajado em outra précandidatura???!!!
*** Por que os senadores
maranhenses Weverton
e Eliziane votaram
contra o marco legal de
saneamento???!!! Mistéééééé-rio!!!
*** Qual integrante famoso
de grupo de zap pediu para
ser adicionado no também
badalado grupo do ‘Cabaré
da Grampola’, e quando
soube que a ‘Rainha dos
Áudios’ estava precisando
da colaboração deles para a
Festa do seu ‘caboclo’, no dia
27/junho, saiu sem nem dizer
‘adeus???!!! ‘Rapá’..., só
muita ‘borracha’!!!
*** O que será de tão grave
que aquele humilde dono
de bar/restaurante de um
famoso ‘Canto’ no Centro
fez ao ‘causídico sem OAB’,
a ponto de o ‘dito-cujo’
criar a “secretaria sanitária”,
extinguindo a vigilância???!!!
E tudo sem projeto!!! Pense
num ‘cabra’ mau com o
trabalhador/proprietário!!! Só
muita ‘borracha’!!!
*** Quem foi o blogueiro
que comandou uma tentativa
de extorsão contra um
empresário com uma história
da compra de um prédio na
Avenida dos Holandeses, eixo
Ponta da Areia???!!!
*** Quem foi o idealizador
daquela ‘festa bomba’ num
posto de combustíveis da
cidade que viralizou nas redes
sociais???!!!
*** Quem é o blogueiro do
leste maranhense que, se o
prefeito manda ‘trancar”,
por conta da pandemia do
coronavírus, ele critica, e se o
gestor manda abrir, ele critica
também???!!! ‘Oxi’!!!
BLACK
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Acesse nossa página no FACEBOOK, ORQUÍDEA SANTOS NA TV, ou através do google (@orquideafssantos) e veja os vídeos que fizeram sucesso durante a semana.

VIVA SÃO PEDRO E SÃO MARÇAL!

Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Maranhão apresenta trabalho
realizado durante pandemia em reunião do Conselho Gestor e reelege presidente
Os executivos das empresas apoiadoras e
mantenedoras, representantes da FIEMA e do
Governo do Estado que integram o Conselho
Gestor do Programa de Desenvolvimento
de Fornecedores do Maranhão (PDF),
participaram da 2ª reunião do Conselho
Gestor do programa em 2020.
A reunião aconteceu de forma remota,
via videoconferência, e teve o objetivo de
apresentar ao Conselho Gestor o que foi
feito pelo PDF nesse primeiro semestre de
2020, os principais resultados alcançados
pelo programa e as ações consolidadas nesse
período de pandemia.
O PDF existe há 20 anos, sendo gerido pela
FIEMA em parceria com o Governo do
Estado, por meio da Secretaria de Estado
de Indústria, Comércio e Energia (SEINC)
e é mantido por cinco grandes empresas
industriais: Alumar, Eneva, Equatorial
Maranhão, Solar Coca-Cola e Vale. O
programa conta também com 18 empresas
apoiadoras – Ambev, Breda Artefatos de
Concreto, Centro Elétrico, Cimento Bravo,
Comar – Consórcio Maranhão, Dínamo
Engenharia, Eco Clinic, EMAP – Porto do
Itaqui, Fórmula Zero, Intrading Global, KW
do Brasil, Maranhão Indústria de Couros,
Megamix, Mineração Aurizona, Montisol,
Omega Service, Maranhão Colchões –
Softflex, Topázio Indústria de Móveis – e tem
foco no desenvolvimento de fornecedores
locais, gerando oportunidades de negócios
e qualificando empresas maranhenses, para
torná-las mais competitivas.
Presente à reunião virtual, o presidente
da FIEMA, Edilson Baldez das Neves
destacou que o momento é de incertezas e
cautela, entretanto, ideal para planejar e para
promover ações de solidariedade. “A hora é
de planejar, pensar nas empresas, no Estado,
nas pessoas. Todos temos que repensar a
nossa atuação. Temos que agir de acordo com
o momento que estamos vivendo. Entretanto,
uma coisa muito importante é a solidariedade.
E nesse contexto, o nosso PDF tem papel
fundamental. Temos que ajudar as pequenas

empresas que são mantidas pelas médias e as
grandes empresas. Temos que unir forças para
que todas as empresas voltem à cadeia de
produção. Nós dependemos uns dos outros.
E o PDF tem esse papel de agregar todas as
empresas de diversos portes. Nesse momento,
proponho uma reflexão aprofundada de
um olhar global para o setor produtivo”,
finalizou o presidente Baldez, ressaltando
alguns projetos da Federação e das entidades
de classe para socorrer o micro e pequeno
empresário.
O coordenador do PDF-MA, Carlos Jorge
Taborda, apresentou as atividades do
Programa durante a pandemia, como as
indicações de fornecedores locais ao mercado
nesse período, a campanha de incentivo a
compras de produtos locais, o primeiro ano
do novo portal de negócios do PDF, que
tem mais de 10 mil acessos e reúne três mil
fornecedores locais maranhenses, das mais
diversas áreas e portes, a parceria da FIEMA/
SENAI com o apoio da Alumar e da Cimento
Bravo para a recuperação de respiradores
mecânicos, além de reuniões online com
fornecedores e gerentes de compras das
apoiadoras.
Além disso foi apresentado uma parceria
firmada pela FIEMA/PDF com o Sebrae, por
meio do programa Sebraetec, para oferecer
consultoria para empresas cadastradas no
PDF em Boas Práticas Higiênico-Sanitárias
e Cuidados contra a COVID-19. O objetivo
é preparar as empresas para a retomada de
suas atividades, observando os protocolos
sanitários estabelecidos pelo Governo do
Maranhão.
Durante a reunião, também ocorreu a
reeleição, por unanimidade, da mineradora
Vale como presidente do Conselho Gestor
do PDF, que continua, por mais um ano,
representada pela executiva Giselly
Pinto. “Agradeço a confiança de todos e
acreditamos no trabalho do PDF ao longo dos
anos. A pandemia proporcionou uma troca de
experiências entre as empresas mantenedoras
e apoiadoras, para buscar o fornecedor local”,

O sócio da rede
de academias
Personal Group
em foto antes
da pandemia:
Rodolfo
Almeida que
reabriu as portas
essa semana das
duas unidades
no Calhau e
Península; com
a adoção de
um rigoroso
protocolo
com medidas
sanitárias

ressaltou a gerente de Relações Institucionais
da Vale e presidente do Conselho Gestor do
PDF, Giselly Pinto.
Segundo o superintendente da FIEMA, César
Miranda, o PDF é uma oportunidade de
negócios real e potencial para as empresas
maranhenses. “O PDF tem oportunizado,
nesse momento de pandemia, aos
fornecedores locais e, especialmente, aos
cadastrados no Programa, a possibilidade de
atenderem, com fornecimento de produtos
e serviços, as demandas das indústrias. O
momento atual requer essa união, ainda
mais”, ressaltou.
Luzia Resende, secretária adjunta de
Indústria, Comércio e Energia (SEINC)
avaliou a parceria com a FIEMA e o PDF
como positiva. “A SEINC/Governo do Estado
reitera a parceria firmada com a FIEMA e
que, a cada ano, o PDF se fortalece com
novos parceiros e novas ações”, disse a
secretária.
Atualmente, o PDF tem cadastrado na sua
base mais de 3.000 empresas em diversos
municípios do Estado. O programa conta
com ações para criação de oportunidades
de negócios, qualificação dos fornecedores
locais, e já estimulou a geração de mais de R$
30 bilhões em negócios locais.
A reunião contou com a presença de
Marcus Cardoso (Alumar), Aline Louise e
Fernando Otaviano (Eneva), Viviane Meister
e Thefessan Lane (Equatorial Maranhão),
Bruno Guerra (Solar), Giselly Pinto e
Déborah Ferreira (Vale), Edilson Baldez
(FIEMA), César Miranda (FIEMA), Luzia
Rezende (SEINC), Mara Rafisa (Mineração
Aurizona), Márcio Paolucci (Cimento
Bravo), Fernando Lima (Comar), Cassiano
Brandão (Dínamo Engenharia), Sabino Rocha
(EMAP), Ely Puente (Maranhão Indústria
de Couros), Adriano Carvalho (Montisol),
Carlos Jorge, Jurema Pereira Franco, Camila
Belo e Jailson Cantanhede (FIEMA/PDF).
Mais informações sobre o Programa podem
ser obtidas nos sites www.pdfmaranhao.com.
br e www.fiema.org.br.

Após três meses com atendimento
e serviços suspensos devido às
determinações do Decreto Estadual
que adotou medidas para conter
a propagação do Covid-19, o
Restaurante Escola do Senac reabre
suas portas ao público no próximo
dia 06 de julho. Seguindo os
protocolos sanitários estabelecidos
pelo Governo Estadual, o
Restaurante, inicialmente, funcionará
somente por meio de serviço de
Menu Executivo.
Diariamente, o público poderá
conferir o cardápio no perfil do
Restaurante Escola no Instagram
(@restaurantesenacma), que será
sempre composto por entrada, prato
principal e sobremesa, ao custo de R$
39,00. O horário de funcionamento
será de segunda a sábado, das 12h às 15h.
A tradicional e saborosa feijoada aos
sábados será mantida, mas somente
como opção do menu. Os almoços do
Restaurante Escola permanecem também
com o som de clássicos interpretados pelo
Maestro Silvio Moreno no piano.
Dentre as medidas que serão seguidas
com a reabertura do Restaurante estão o
uso obrigatório de máscaras pelos clientes
e atendentes, a lotação reduzida e as mesas
só poderão comportar quatro pessoas,

a adoção de senhas e agendamento para
organizar o atendimento e evitar formação
de filas. A circulação interna também
vai obedecer a distância mínima de dois
metros, e as medidas de higiene e proteção
já definidas desde o início da pandemia
como disponibilização de álcool em gel
também serão adotadas.
Para reservas e outras informações, basta
entrar em contato por meio do telefone
(98) 3198-1105.

A procuradora de
justiça Themis Maria
Pacheco de Carvalho
foi escolhida para o
cargo de corregedorageral do Ministério
Público do Maranhão
para o biênio 20202022. A eleição
ocorreu na sexta-feira
(26). O resultado foi
divulgado na sala dos
Órgãos Colegiados,
da Procuradoria Geral
de Justiça, em São
Luís. O procuradorgeral de justiça,
Eduardo Jorge Hiluy
Nicolau, parabenizou
a corregedora-geral
eleita e afirmou que o Ministério Público do Maranhão deve estar unido e fortalecido
para trabalhar em favor da população do estado. “Todo o apoio que a CorregedoriaGeral precisar nós daremos, porque o Ministério Público precisa atender bem o povo
do Maranhão”, destacou. Após agradecer os votos e a confiança dos colegas, Themis
Maria Pacheco de Carvalho, adiantou que em sua gestão vai dar ênfase à orientação dos
promotores de justiça para desempenharem bem a missão institucional. “Vamos buscar
treinamento e especialização, em parceria com a Escola Superior, para os promotores de
justiça. O objetivo é aperfeiçoar o trabalho da instituição. Só assim poderemos cobrar
mais resultados”, ressaltou. Fotos/ Eduardo Júlio (Ascom/MPMA).

O Sebrae Maranhão, promoveu nesta
quinta-feira, 25, a segunda edição do
Seminário Maranhão Mais Simples,
que discutiu questões relacionadas
à desburocratização e processos de
legalização, abertura e fechamento de
empresas. A programação foi transmitida
na Loja Virtual e no canal do Youtube do
Sebrae Maranhão.
O evento foi coordenado pela Unidade
de Políticas Públicas e Desenvolvimento
Territorial do Sebrae.
O diretor-superintendente do Sebrae no
Maranhão, Albertino Leal, destaca que a
ideia é que o Seminário Maranhão Mais
Simples se mantenha como um fórum
de discussão de pautas que tornem os
processos ligados à legalização das empresas
no Maranhão, mais simples e ágeis.

O Presidente da Câmara de Vereadores de São José de Ribamar
(MA), Beto das Vilas, participou no começo da tarde desta quintafeira, 25, como quarto convidado da série de sabatinas promovida
pelo Programa Na Hora, da rádio 92,3 FM, apresentado por Isaías
Rocha e Flávio Chocolate. Pela primeira vez, Beto das Vilas se
apresentou publicamente na condição de pré-candidato à Prefeito de
São José de Ribamar.
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Crime da Lagoa

Autor confesso diz se arrepender de ter
efetuado disparo que matou Diogo Costa
Revelação foi feita durante depoimento prestado a quatro delegados, na Superintendência
Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP)
DIVULGAÇÃO

WELLINGTON RABELLO

A redação do Jornal Pequeno teve
acesso à íntegra do depoimento
prestado por Raimundo Cláudio
Diniz, de 42 anos, que confessou
ter sido o autor do disparo que
matou o publicitário Diogo
Adriano Costa Campos, 41, crime
ocorrido na manhã do dia 16, deste
mês, na Lagoa da Jansen. Durante
o interrogatório, feito por quatro
delegados, na Superintendência
de Homicídios e Proteção à
Pessoa (SHPP), Raimundo Diniz
narrou como se deu o roubo do
Argo vermelho, a discussão que
resultou na morte de Diogo e a
venda do veículo usado durante
o homicídio, comprado por um
homem da cidade de Santa Helena.
Raimundo, também, disse estar
arrependido de ter efetuado o tiro
que vitimou o publicitário.
Natural da cidade de Palmeirândia,
Raimundo Diniz se apresentou
na SHPP, na manhã da última
sexta-feira (26), por volta das
7h30, acompanhado do advogado
Adriano Wagner Araújo Cunha.
Logo depois de apresentar, o
autor do disparo recebeu voz de
prisão, pois já existia contra ele
um mandado para fosse preso
temporariamente; para, em
seguida, ser interrogado pelos
delegados George Marques, Lúcio
Rogério Reis, Wang ChaoJen
e Fernando Guedes, esse da
Delegacia de Roubos e Furtos de
Veículos (DRFV).
Raimundo Diniz é casado e pai
de uma menina; ele reside em
um apartamento no Condomínio
Village Del Este IV, localizado
na região do Conjunto São
Raimundo, que teria sido cedido
por uma irmã dele, faz cerca
de dois meses. Mas, disse já ter
morado no Anil e no bairro do
São Francisco. Apesar de ter
uma profissão, seria radiologista,
Raimundo informou que,
atualmente, estava trabalhando
como motorista de “carrinho
lotação”, em um veículo de sua
propriedade, mas em nome de um
cunhado.
Em seu depoimento aos quatro
delegados, Raimundo Diniz
disse que nunca havia sido preso,
anteriormente; tendo ido em uma
delegacia, apena uma única vez,
devido a brigas com sua mulher.
Ele chegou a afirmar, também,
nunca ter tido nenhum problema
relacionado a veículos roubados,
furtados, receptação ou clonagem,
nem no Maranhão ou em outros

“Gordo” e efetuou o disparo em
Diogo, que foi atingido no pescoço
e morreu ainda no local.
Após o crime, conforme
Raimundo Diniz, ele foi para
seu apartamento, seguindo pela
Litorânea, Olho d’Água e Turu,
pela Avenida São Luís Rei de
França. E que, ainda passou
no São Cristóvão, para deixar
“Gordo” e “Koreano” em casa,
próximo à localidade conhecida
como “Baixão”. Ele disse que a
arma usada no crime foi entregue
de volta para “Gordo”.

SE ARREPENDEU E
PESSOU EM SE
APRESENTAR

Raimundo Diniz disse ter se arrependido de efetuar o tiro que
resultou na morte de Diogo Costa
estados.

ROUBO DO ARGO
VERMELHO
Apesar de não ter havido uma
trama para assassinar o publicitário
Diogo Costa, toda a situação que
resultou em sua morte teve início
na tarde do dia 13 deste mês, um
sábado, com o roubo do Argo
vermelho, usado pelo autor do
disparo. Inicialmente, Raimundo
Diniz negou ter participado da
subtração do veículo, que pertence
a um motorista de aplicativo,
ocorrida na avenida que dá acesso
ao Barramar; porém, após as
evidências apresentadas pelos
delegados, ele acabou confessando
sua participação.
Raimundo Diniz disse que,
por volta das 15h40 daquele
sábado, seguia para a Avenida
Litorânea, na companhia de dois
homens, identificados como
“Gordo” e “Koreano”, em um
veículo Corolla branco, que seria
de sua propriedade. E que, ao
passar pela avenida de acesso ao
Barramar, viram o Argo vermelho
estacionado e decidiram roubá-lo;
mas, antes, passaram pelo carro,
foram à Litorânea. Em seguida,
“Gordo” e “Koreano” teriam
descido do Corolla e se dirigido
até o Argo e o roubaram. O preso
não soube informar quem dos dois
estava armado, somente que a
arma era um revólver calibre 38,
pequeno e de cor preta.
Após o roubo do Argo, conforme
Raimundo, ele retornou para seu
apartamento, sendo acompanhado
pelos dois comparsas, a bordo do
carro vermelho, que foi guardado
em uma garagem perto do Parque
Independência. Mas, que, cinco

dias depois, teria levado o Argo
para esconder em seu condomínio,
ficando estacionado nos fundos do
imóvel. Também, revelou que o
Corolla usado no roubo se trata de
um veículo clonado, e que estava
escondido no Residencial Pontal
da Ilha – São Raimundo, na data
de seu depoimento.

MORTE DE DIOGO
COSTA
Ainda em seu depoimento, na
sede da SHPP, Raimundo Diniz
informou que no dia da morte de
Diogo Costa estava acompanhado
de “Gordo” e “Koreano”, no Argo
vermelho, com destino à Avenida
Litorânea, sendo ele o motorista.
O interrogado disse recordar que,
em uma rua próxima à Lagoa
da Jansen, observou um veículo
branco saindo, bruscamente, da
garagem de um prédio; tendo
ele desviado do veículo, para
evitar uma colisão, e seguido em
frente. Raimundo afirmou que não
buzinou, mas Diogo sim.
Raimundo contou, ainda, que,
quando já se aproximava para
chegar à avenida da Lagoa, foi
“trancado” pelo veículo branco,
para em seguida o condutor descer
e passar passado a gesticular
com os dedos, xingando o preso
com palavrões. Nesse momento,
Raimundo disse ter baixado
o vidro da porta do motorista,
quando Diogo Costa teria se
aproximado e aplicado um tapa
nos peitos do suspeito. Conforme
Diniz, ele teria perguntado
o que estava acontecendo,
mas o publicitário continuou
gesticulando e o ofendendo;
ocasião na qual, o preso pegou o
revólver que estava nas mãos de

Raimundo Diniz disse aos
delegados que se arrependeu de
ter efetuado o disparo que matou
Diogo Costa; tendo, inclusive,
pensado em se apresentar à
polícia e chegou a comentar isso
com um amigo seu, que reside
no Conjunto São Raimundo. O
preso ressaltou que não é membro
de nenhuma facção criminosa,
mas supôs que “Koreano” seja
integrante do “Bonde dos 40”,
pois seu comparsa já havia feito
comentários sobre isso.

ARGO VENDIDO PARA
MORADOR DE SANTA
HELENA

Durante seu interrogatório,
Raimundo Diniz afirmou que
o Argo vermelho, roubado no
Barramar, teria sido vendido
para um homem conhecido como
“Branco”, morador da cidade
de Santa Helena, na Baixada
Maranhense, pelo valor de R$ 22
mil, mas que somente 10 mil havia
sido pagado; porém, o comprador
não sabia se tratar de um carro
roubado. Ele disse que a venda
do Argo foi intermediada por
uma pessoa de nome Aridelmo e
apelidado de “Bracinho”, que seria
morador do bairro Bom Jesus, em
São Luís. A entrega do carro, em
Santa Helena, aconteceu no dia
18 (quinta-feira), dois depois da
morte de Diogo Costa.
A trama para vender o Argo
vermelho teve, ainda, a
participação de outro homem
identificado como “Luquinha”,
a mando de “Gordo”, para quem
deveria ser repassada parte do
dinheiro da venda. E que, dos R$
10 mil, “Bracinho” ficou com 3 e
“Luquinha”, como 7.
O Fiat Argo foi recuperado, por
uma equipe da SHPP, na cidade de
Santa Helena e trazido para São
Luís.

Filho do prefeito de Tuntum
morre em acidente na BR-316
LUCIENE VIEIRA

O médico e diretor clínico do
Hospital Geral de Alto Alegre,
Rafael Seabra, de 32 anos, filho
do prefeito Cleomar Tema (PSB),
de Tuntum, morreu pouco antes
das 23h de sexta-feira (26), após
uma colisão entre a caminhonete
que dirigia e um caminhão. Rafael
estava com o seu motorista, Jucier
Rogério Ferreira Araújo, 46,
mas era o médico quem dirigia a
Toyota Hillux SW4, placa OJK0040. O acidente ocorreu no Km
410 da BR-316, entre Alto Alegre
e Peritoró.

Segundo informações da Polícia
Rodoviária Federal (PRF), o
médico estava a caminho do
Hospital Geral de Alto Alegre,
quando, de repente, logo após
romper o limite territorial de
Peritoró, entrou para a contramão
e acabou colidindo com um ônibus
da empresa RA Viagens que, logo
em seguida, também se chocou
com uma carreta Volvo.
Segundo informações obtidas
pelo Jornal Pequeno, o ônibus era
ocupado por cinco passageiros,
e dirigido por um homem
identificado como João Paulo da
Silva Dias, que teria quebrado as

duas pernas no acidente. Rafael
e o seu motorista, além de João
Paulo, chegaram a ficar presos
nas ferragens, mas teriam sido
retirados com vida pelo Corpo de
Bombeiros, e levados ao Hospital
Regional de Presidente Dutra.

DETALHES
REPASSADOS PELA PRF
Um policial rodoviário federal,
que chegou ao KM 410 da
BR-316, imediatamente após o
acidente, escreveu mensagens
com detalhes do ocorrido, para
um grupo interno de policiais. A
assessoria de comunicação da PRF

repassou o conteúdo à imprensa.
De acordo com o relato do policial
rodoviário federal, além da morte
de Rafael, duas pessoas tiveram
ferimentos leves, enquanto outras
duas tiveram ferimentos graves.
Entre vários detalhes, o policial
rodoviário federal contou que
quebrou o vidro da Toyota SW4
para que os dois ocupantes do
veículo pudessem respirar.
As outras duas pessoas que saíram
feridas, o motorista do médico e
o do ônibus, seguem internadas.
Jucier Rogério está no Hospital
Geral de Peritoró e João Paulo, no
de Presidente Dutra.

Últimas Notícias
Clubes pedem orientações ao
governo para reabertura
A AABB informou, ontem, 27, que, juntamente com a APCEF e
AMPEM, enviou ofício à Casa Civil do Governo do Estado, solicitando
orientações e protocolos para a abertura com segurança dos clubes
sociais.
Segundo o presidente da AABB, Félix Pinto, o pedido se faz necessário
tendo em vista as diversas atividades desenvolvidas pelos clubes, a
saber: futebol, escolinhas, domingo musical, bar e restaurante, sinuca,
piscinas, sauna, festas e eventos sociais.

Ministério da Saúde anuncia
parceria para desenvolvimento
e produção da vacina de Oxford
para Covid-19 no Brasil
O Ministério da Saúde anunciou,
nesse sábado (27), uma parceria
para a pesquisa e produção
nacional da vacina contra a
Covid-19 desenvolvida pela
Universidade de Oxford, do
Reino Unido, e a farmacêutica
AstraZeneca. O acordo prevê
a transferência de tecnologia
e a compra de lotes da vacina.
Se for comprovada a eficácia
da imunização, ao menos 30,4
milhões de doses serão entregues
em dois lotes: 15,2 milhões
em dezembro de 2020, e 15,2
milhões em janeiro de 2021, com
prioridade para o grupo de risco
e para profissionais de saúde.
“Nesse primeiro momento, o
IFA (ingrediente farmacêutico
ativo) vem pronto (do exterior)”,
explicou o secretário de
Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos, Hélio Angotti
Neto. “Ele vai ser processado
e distribuído para a população

brasileira.”
Angotti reforçou que há,
no acordo, o orçamento de
importação de mais IFA para a
ampliação da produção nacional.
Segundo ele, a compra de mais
princípios ativos será feita após
uma reavaliação do mercado
internacional. Ele disse também
que é possível que surja outras
opções concorrentes de vacina.
No Brasil, a tecnologia será
desenvolvida pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), que
será preparada para fabricar a
imunização distribuída no país
com a tecnologia estrangeira.
Em um comunicado, a pasta
formalizou que governo federal
aceitou uma proposta feita
pela embaixada britânica e a
farmacêutica para a cooperação
no desenvolvimento tecnológico
e acesso do Brasil à vacina
ChAdOx1.

Três procuradores deixam Lava
Jato após coordenadora pedir
acesso a dados da operação
Três procuradores decidiram deixar o grupo da Operação Lava Jato na
Procuradoria-Geral da República, em Brasília, devido a uma divergência
da PGR com a força-tarefa da operação no Paraná.
Duas fontes confirmaram à TV Globo que a saída dos três é uma reação
ao pedido da coordenadora da Lava Jato na PGR, subprocuradora
Lindora Maria Araújo, de acesso a dados das forças-tarefas da operação
nos estados.
Os procuradores que decidiram deixar os cargos no grupo são Hebert
Reis Mesquita, Victor Riccely Lins Santos e Luana Macedo Vargas.
Permaneceram no grupo a própria Lindora Araújo, além de Alessandro
José Fernandes de Oliveira e Leonardo Sampaio de Almeida.
Uma quarta procuradora, Maria Clara Noleto, também deixou a Lava
Jato na PGR, mas no início deste mês, por divergências.
Neste sábado, o ex-ministro da Justiça divulgou a seguinte nota
sobre o assunto: “Aparentemente, pretende-se investigar a Operação
Lava Jato em Curitiba. Não há nada para esconder nas investigações,
embora essa intenção cause estranheza. Registro minha solidariedade
aos procuradores competentes que preferiram deixar seus postos em
Brasília.”
A força-tarefa da Lava Jato no Paraná levou o caso à Corregedoria
Nacional do Ministério Público Federal.

Mulher com passagem por
tráfico de drogas é morta
a tiros em Pedreiras
Uma mulher identificada como
Jesuslene dos Santos Ferreira,
conhecida por “Lene”, foi
morta a tiros nas proximidades
da Feira do Peixe, região do
Mercado Central de Pedreiras,
por volta das 00h10 desse
sábado (27). Informações dão
conta que Jesuslene morreu após
ser atingida por três disparos
de arma de fogo, na região da
cabeça e as costas.
A vítima tinha passagem pela
polícia por tráfico de drogas, e
o local onde ela foi assassinada
seria conhecido como ponto de
vendas de entorpecentes, em
Pedreiras. A polícia acredita que
o crime esteja ligado a dívidas
com traficantes, mas ainda não
existem informações sobre a

autoria da morte de Jesuslene;
investigações são realizadas para
se chegar ao autor dos disparos.
(LUCIENE VIEIRA)

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
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PRESO AUTOR CONFESSO DA
MORTE DE DIOGO COSTA, NA LAGOA
Raimundo Diniz revela detalhes do crime, diz que estava acompanhado de dois parceiros
e conta que Argo vermelho do crime foi tomado de assalto na descida do Barramar
Apresentado pelo advogado Adriano
Cunha na Superintendência de
Homicídios e Proteção à Pessoa
(SHPP), no início da tarde dessa
sexta-feira, 26, Raimundo Cláudio
Diniz, de 43 anos, confessou ter
assassinado o publicitário Diogo
Adriano Costa Campos. Como
já estava com mandado de prisão
expedido pela Central de Inquéritos,
o agora acusado recebeu ordem de
prisão e foi encaminhado ao Centro de
Triagem, em Pedrinhas. Ele revelou
detalhes do homicídios e disse que
no momento estava acompanhado de
dois parceiros. Falou, também, que
o veículo Argo Vermelho usado foi
tomado de assalto de um motorista de
aplicativo, na descida do Barramar.
PÁG. 12

GILSON TEIXEIRA

Raimundo Cláudio Diniz confessou ter assassinado o publicitário Diogo Costa e está preso em Pedrinhas; delegados da SHPP falam sobre a dinâmica
do assassinato da Lagoa

Prefeito Edivaldo investe na melhoria
da infraestrutura do bairro Fumacê
O prefeito Edivaldo
Holanda Júnior trabalha
para concretizar um
grande sonho para os
moradores do Fumacê, na
área do Itaqui-Bacanga.
Equipes da Prefeitura
seguem avançando na
construção de uma ponte
que vai possibilitar
a ligação do Fumacê
com o Anjo da Guarda.
Também trabalham
na execução de uma
grande obra de drenagem
profunda. PÁG.9

MAURÍCIO ALEXANDRE

Prefeito Edivaldo Holanda Júnior e equipe vistoriam as obras no
Fumacê

Secretário Carlos Lula
anuncia apoio à
pré-candidatura
de Rubens Júnior
O secretário de
Estado da Saúde,
Carlos Lula,
anunciou apoio
político à précandidatura de
Rubens Júnior
para eleições
de 2020.
PÁG. 3
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Prefeito Edivaldo investe na melhoria
da infraestrutura do bairro Fumacê

de concreto que formará a ponte.
Com 10 metros de extensão e 6
metros de largura, além de passarela
lateral exclusiva para o trânsito de
pedestres, a obra deverá beneficiar
mais de 50 mil moradores da
região, que, após a finalização e
entrega da obra à comunidade, irão
percorrer uma distância bem menor
até o Anjo da Guarda, a partir desse
acesso que integra a política de
ampliação da infraestrutura urbana
e da malha viária da gestão do
prefeito Edivaldo.
“Por determinação do prefeito
Edivaldo, estamos solucionando
uma demanda de décadas. A
construção dessa ponte, interligando
dois bairros, vai possibilitar
desenvolvimento econômico e
social para toda a região ItaquiBacanga”, pontuou o titular da
Semosp, Antonio Araújo.

Por meio do programa São Luís em Obras, o bairro está recebendo um pacote de serviços que
inclui construção de ponte, implantação de drenagem profunda e asfaltamento de vias; obras vão
garantir mais mobilidade e qualidade de vida para a população da região do Itaqui-Bacanga
O prefeito Edivaldo Holanda Júnior
está trabalhando para concretizar
um grande sonho para os moradores
do Fumacê, bairro localizado na
região Itaqui-Bacanga. No local, as
equipes da Prefeitura de São Luís
seguem avançando na construção
de uma ponte que vai possibilitar
a ligação do bairro com o Anjo
da Guarda, facilitando o trânsito
de pessoas e veículos e o acesso
aos serviços públicos essenciais.
Também trabalham na execução
de uma grande obra de drenagem
profunda. Os serviços, que somamse às frentes de asfalto, também
em andamento no bairro, foram
vistoriados pelo prefeito que tem
acompanhado de perto os trabalhos
em execução em várias regiões da
cidade por meio do programa São
Luís em Obras.
No Fumacê, além das obras de
drenagem e construção de ponte,
serão implantados cerca de 4 km
de asfalto. As obras beneficiarão
mais de 50 mil moradores da
região. Durante a vistoria, o prefeito
Edivaldo destacou a importância
do trabalho para comunidade do
Fumacê e o bairro Anjo da Guarda.
“São obras que vão gerar um
impacto positivo na vida de toda a
população da região. Durante muito
tempo, os moradores tiveram de
percorrer um caminho maior para
alcançar o Anjo da Guarda, bairro
que garante suporte de muitos
serviços essenciais para região

MAURÍCIO ALEXANDRE

DRENAGEM
O sistema de drenagem em
execução no bairro está situado
na Avenida Vaticano, onde as
equipes do São Luís em Obras
trabalham de forma acelerada para
solucionar o mais rápido possível
os problemas históricos enfrentados
pelos moradores, principalmente
no período chuvoso. No lugar do
canal, que hoje é basicamente uma
vala, será implantada uma galeria
coberta, permitindo que seja feita a
pavimentação da via, que passará a
ser, de fato, uma rua.
Além da rede de drenagem em
construção na Avenida Vaticano,
no Fumacê, a Prefeitura de São
Luís também vai trabalhar para a
construção de drenagem profunda
em uma área ali próxima, no
Anjo da Guarda, contemplando a
Rua São Benedito e Travessa da
Quadra 69. No local, os moradores
serão beneficiados, ainda, com a
urbanização de ruas, já que com
o canal de escoamento das águas
pluviais se estende a céu aberto, os
transeuntes têm dificuldades para se

O canteiro de obras instalado no bairro Fumacê foi vistoriado ontem, pelo prefeito Edivaldo; que esteve
acompanhado pela primeira-dama, pelo vice, secretários e demais auxiliares
Itaqui-Bacanga. Este problema
será resolvido com a construção
da ponte e com a drenagem que
estamos realizando no bairro.
Com estes investimentos, que
inclui ainda o asfaltamento de
vias, vamos solucionar problemas
históricos e garantir mais
mobilidade e qualidade de vida para

a população”, destacou o prefeito
que esteve no local, acompanhado
da primeira-dama Camila Holanda,
do vice-prefeito Julio Pinheiro e
do secretário de Obras e Serviços
Públicos, Antonio Araújo.
“Essa obra é uma conquista da
comunidade e, ao mesmo tempo,
um compromisso da gestão do

prefeito Edivaldo, que vai permitir
mais mobilidade para os moradores
da região”, completou o viceprefeito, Julio Pinheiro.
Nesta fase da obra de construção da
ponte, as equipes estão trabalhando
na locação de bate estaca para
posterior cravação dos pilares
que darão sustentação à estrutura

Ação contra as drogas é realizada na Praça Deodoro
GILSON FERREIRA

LUCIENE VIEIRA

Em eleição realizada na manhã dessa sextafeira, 26, a procuradora de Justiça Themis Maria
Pacheco de Carvalho foi escolhida para o cargo
de corregedora-geral do Ministério Público do
Maranhão para o biênio 2020-2022. A procuradora
de justiça obteve 13 votos no pleito realizado por
meio eletrônico.
Também concorreram ao cargo os procuradores
de justiça Maria de Fátima Rodrigues Travassos
Cordeiro, Marco Antônio Anchieta Guerreir e
Sandra Lúcia Mendes Alves Elouf.
Estavam aptos para votar todos os membros do

química é um problema que atinge mais de
cinco milhões de pessoas no Brasil, e 271 no
mundo”, concluiu Joviano Furtado.

Ministério Público do Maranhão que integram o
Colégio de Procuradores de Justiça.
Presidiu a comissão eleitoral o procurador de
justiça Francisco das Chagas Barros de Sousa,
integrada também pelos procuradores de justiça
Teodoro Peres Neto e Mariléa Campos dos Santos
Costa, como titulares, e Krishnamurti Lopes
Mendes França, como suplente.
O resultado foi divulgado na sala dos Órgãos
Colegiados, da Procuradoria Geral de Justiça, em
São Luís.
O procurador-geral de justiça, Eduardo Jorge Hiluy
Nicolau, parabenizou a corregedora-geral eleita
e afirmou que o Ministério Público do Maranhão
deve estar unido e fortalecido para trabalhar em
favor da população do estado. “Todo o apoio que a
Corregedoria-Geral precisar nós daremos, porque o
Ministério Público precisa atender bem o povo do
Maranhão”, destacou.
Após agradecer os votos e a confiança dos colegas,
Themis Maria Pacheco de Carvalho, adiantou
que em sua gestão vai dar ênfase à orientação dos

promotores de justiça para desempenharem bem a
missão institucional. “Vamos buscar treinamento
e especialização, em parceria com a Escola
Superior, para os promotores de justiça. O objetivo
é aperfeiçoar o trabalho da instituição. Só assim
poderemos cobrar mais resultados”, ressaltou.
O presidente da comissão eleitoral, Francisco das
Chagas Barros de Sousa, também parabenizou a
eleita, além de todos os concorrentes, e desejou
boa sorte em sua gestão. “Que a senhora faça um
ótimo trabalho. A Corregedoria é um órgão muito
importante para a instituição, que desempenha
a tarefa de orientar e fiscalizar os promotores de
justiça. Estamos todos torcendo pela senhora”,
afirmou.
Igualmente, parabenizaram a corregedora-geral
eleita os demais membros da comissão eleitoral
Teodoro Peres Neto e Mariléa Campos dos Santos
Costa, além da subprocuradora-geral para Assuntos
Administrativos, Regina Maria da Costa Leite, e as
procuradoras de justiça Maria de Fátima Rodrigues
Travassos Cordeiro e Selene Coelho de Lacerda.

Para a costureira Francisca Caldas,
de 49 anos, a construção da ponte
do Fumacê é a realização de um
sonho. “Cada passo da obra é um
passo a mais para a realização
do sonho de ter uma ponte que
interligue a minha comunidade
ao bairro Anjo da Guarda.
Tenho certeza que, assim que for
concluída, teremos não só mais
mobilidade, mas também mais
segurança, pois muitas vezes essa
área onde está sendo construída a
nova ponte era uma rota de fuga
para criminosos, por causa disso a
polícia não podia capturá-los. Ou
seja, nós já passamos por maus
bocados por aqui, mas, graças ao
prefeito Edivaldo, teremos uma
realidade diferente, com mais
qualidade de vida e bem-estar”,
destacou.
Pela construção da rede de
drenagem em andamento na
Avenida Vaticano, no Fumacê, a
ansiedade também é significativa.
“A expectativa pela conclusão
da obra é muito grande para nós
que, por muitos anos, tivemos
de conviver com os frequentes
alagamentos durante o período
chuvoso. Estamos agradecidos ao
prefeito Edivaldo pelo sossego que
ele vai nos proporcionar com essa
drenagem”, destacou o corretor de
veículos Pedro Carvalho.
Quem também expressou alegria
pela obra foi o vendedor Francisco
Ângelo. “É uma satisfação
enorme saber que no próximo
período chuvoso não teremos de
ficar receosos com a enxurrada
que por anos invadiu a casa dos
moradores deixando grandes
prejuízos. Outra iniciativa que nos
deixa profundamente felizes é a
implantação de asfalto novo em
nossa rua e tantas outras obras pelo
bairro”, observou.

Emergencial os estudantes
que se matricularam ou
renovaram matrícula em
2020, inclusive os que estejam
inadimplentes em relação às
parcelas de abril a julho deste
ano. As parcelas que poderão
ser financiadas são referentes
aos meses de abril deste
ano até o fim do estado de
calamidade pública, previsto
para acabar em dezembro de
2020.
A taxa de juros do
financiamento emergencial
será de até 3% ao ano.
Segundo o projeto, o início
do pagamento do empréstimo
será a partir do terceiro
mês seguinte ao final do
financiamento atual em até 24
parcelas.
(BRASIL 61)

DIVULGAÇÃO

Themis Maria
Pacheco de Carvalho
é eleita para o cargo
de corregedora-geral
do MPMA

O senador Acir Gurgacz
(PDT-RO) está propondo
a criação de um Fundo de
Financiamento Estudantil
Emergencial durante
a pandemia do novo
coronavírus. O projeto de
lei 3372/2020, que prevê o
Fies-E, sugere que sejam
beneficiados alunos que
comprovarem dificuldade
em pagar as anuidades e
semestralidades contratadas
devido ao impacto econômico
gerado pela pandemia e pelo
isolamento social.
Segundo o autor do projeto, a
medida tenta socorrer jovens
e familiares que possam
ter perdido o emprego e
não tenham como pagar os
estudos.
Poderão ter acesso ao Fies

Ação realizada na Praça Deodoro atendeu pessoas em situação de rua e usuários de drogas
às Drogas”. “É importante sempre realizar
atividades como essas, tomando todos os
cuidados contra a Covid-19, a dependência

REALIZAÇÃO DE UM
SONHO

PL prevê a criação
de Fies Emergencial
durante pandemia do
novo coronavírus

As atividades encerraram a Semana Estadual de Combate às Drogas

Uma ação de combate às drogas foi realizada
nessa sexta-feira (26), em frente à Biblioteca
Pública Benedito Leite, situada na Praça
Deodoro, na área central de São Luís, pela
Secretaria Municipal da Criança e Assistência
Social (Semcas), a Polícia Civil e o Centro
de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas
(Caps-AD). O evento ocorreu como parte da
“Semana Estadual de Combate às Drogas de
2020”; e, houve nele assistência às pessoas em
situação de risco e com dependência química,
testagem para Covid-19, vacinação de H1N1,
distribuição de máscaras e sabão, e doações de
cestas básicas.
“Esta é a sétima ação resgate deste ano, e a
terceira no período da pandemia, no intuito de
amenizar as possíveis consequências físicas,
mentais e sociais provocadas pelo novo
coronavírus”, disse o médico Marcelo Costa,
diretor do Caps-AD.
O ato contou com a participação de uma
equipe multidisciplinar, preparada para ouvir
os usuários, atendê-los e encaminhá-los para
o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e
Drogas (Caps-AD), na capital.
Já o delegado da Polícia Civil, Joviano Furtado,
lembrou que ontem também se comemorava
o “Dia Mundial de Prevenção e Combate

locomoverem pela região.

Themis Pacheco recebeu os cumprimentos de Eduardo Nicolau
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Preso o autor confesso do assassinato
do publicitário Diogo Costa, na Lagoa
O crime ocorreu na manhã do dia 16, deste mês, durante uma discussão de trânsito
FOTOS: DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

Apresentado pelo advogado
Adriano Cunha na
Superintendência de Homicídios
e Proteção à Pessoa (SHPP), no
início da manhã dessa sexta-feira
(26), Raimundo Cláudio Diniz, de
43 anos, confessou ter assassinado
o publicitário Diogo Adriano
Costa Campos. Como já estava
com mandado de prisão expedido
pela Central de Inquéritos, o agora
acusado recebeu ordem de prisão
e foi encaminhado ao Centro de
Triagem, em Pedrinhas.
Diogo, que era sobrinho-neto do
ex-presidente José Sarney, morreu
ao ser atingido com um tiro no
pescoço em frente ao antigo bar
Por Acaso, na Lagoa da Jansen, no
fim da manhã de terça-feira (16).
Durante coletiva de imprensa na
sede da Polícia Civil, o delegadogeral, Leonardo Diniz; os
delegados da SHPP e da Delegacia
de Roubos e Furtos de Veículos
(DRFV), que investigaram o caso,
relataram toda a dinâmica do
crime.
De acordo com o delegado George
Marques, da SHPP, Raimundo
Cláudio disse que atirou no
publicitário depois que este se
dirigiu ao veículo Argo vermelho,
que ele dirigia, e o ofendeu,
agredindo-o também com um tapa
no peito. “A alegação dele é que a
vítima estava bastante alterada e
também o agrediu com um tapa no
peito, momento em que ele pegou
a arma de fogo que estava com
um dos comparsas e efetuou um
disparo”, contou o delegado.
A descida de Diogo Costa do
veículo RenautKwid, branco,
placa PTB-2770, até o Argo
vermelho, de placa PTJ-2844, em
que o suspeito estava, ocorreu
cerca de 200 metros depois que os
dois automóveis se cruzaram pela
primeira vez, na saída do prédio
da vítima, na Rua Frei Antônio,
Edifício São Gabriel, na Lagoa
da Jansen. Na ocasião, conforme
apontado pela perícia e por
imagens de câmeras de segurança
do local, o condutor do Fiat Argo
chega a desviar do carro de Diogo,
que saía da garagem, evitando
o choque e continua seu trajeto,
sendo seguido pela vítima logo
depois.
Diferente do que havia sido
suposto pela polícia, Raimundo
Diniz afirmou que não buzinou
chamando atenção do publicitário
e que não houve discussão. “Ele
diz que se surpreendeu porque,
logo depois, a vítima emparelhou
o carro, desceu do veículo e
iniciou as ofensas que resultaram
no disparo feito de dentro do
Argo”, ressaltou o delegado

Raimundo Diniz se apresentou ontem, e disse ter cometido o crime
porque foi agredido por Diogo Costa
George Marques.
Os outros dois suspeitos, que
acompanhavam o autor do disparo
no momento do homicídio, já
foram identificados, conforme
a Polícia Civil. Trata-se de dois
homens conhecidos pelos apelidos
de “Coreano” e “Gordinho”.
Contra um deles já foi expedido
um mandado de prisão temporária.
A polícia agora busca o nome
completo do outro para representar
pela prisão também.

ARGO ROUBADO NO
SÁBADO
O trio havia roubado o veículo Fiat
Argo, utilizado no dia do crime,
na tarde de sábado (13), de um
motorista de aplicativo, na descida
em frente ao Barramar que dá
acesso à Avenida Litorânea. Após
o roubo, o carro ficou guardado até
o dia da morte de Diogo, conforme
o delegado, no condomínio em
que o suspeito reside localizado no

bairro do São Raimundo.
Ainda segundo George, os três
suspeitos que participaram do
roubo ao Argo são os mesmos
que estavam no dia do homicídio
contra Diogo. “O próprio
Raimundo Cláudio indicou as
duas pessoas, o que confirmou as
nossas investigações”, afirmou a
autoridade.
A arma usada no crime não foi
localizada. Raimundo disse que
o revólver, calibre 38, pertence
a um dos comparsas. Após ter
sido ouvido na SHPP, Raimundo
Cláudio foi encaminhado ao
Centro de Triagem de Pedrinhas.

ARGO ROUBADO
AJUDOU A ELUCIDAR O
HOMICÍDIO

De acordo com a Polícia Civil,
as pistas sobre o carro Fiat
Argo, roubado no Barramar, no
sábado antes da morte de Diogo,
e reconhecido pelo proprietário

RECONSTITUIÇÃO DA MORTE DE DIOGO
Na segunda-feira (29), a Polícia
Civil irá realizar a reconstituição
do crime. Com o veículo usado na
ação, todo trajeto do homicídio de
Diogo será refeito pelos policiais
para que seja possível entender
melhor a dinâmica do crime.
“Vamos passar no lugar,
e com base na velocidade e na
luminosidade, os peritos vão
poder ter a certeza absoluta de
que este carro foi utilizado no
assassinato”, ressaltou o delegado
Wang ChaoJen.

RELEMBRE 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
em que saía da garagem, o

carro dele quase bate no Argo,
cujo condutor desvia, evitando
uma colisão. Mais à frente, o
publicitário foi assassinado assim
que desceu do carro, e o motorista
do Argo fugiu no sentido da Ponta
da Areia, segundo já apurado pela
polícia.
Horas depois, a polícia, por
meio de imagens das câmeras,
conseguiu a 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.

PC cumpre quatro mandados de prisão
preventiva contra assaltante de banco
A Polícia Civil do estado
do Maranhão, por meio do
Departamento de Combate ao
Roubo a Instituições Financeiras
(Dcrif), órgão da Superintendência
Estadual de Investigações
Criminais (Seic), em atuação
conjunta com a Diretoria de
Inteligência (Dint), da Secretaria
de Segurança Pública do Piauí
(SSP/PI), em continuidade
às investigações relacionadas
aos crimes praticados contra
instituições financeiras, deu
cumprimento a quatro mandados

como o mesmo usado no crime,
foi fundamental para a elucidação
do caso.
Segundo o delegado Fernando
Guedes, da Delegacia de Roubos
e Furtos de Veículos (DRFV), um
celular, também levado durante o
roubo ao motorista de aplicativo,
foi rastreado e a pessoa que
estava com o aparelho auxiliou na
identificação dos suspeitos.
O Fiat Argo, que foi clonado
depois de roubado, havia sido
levado pelo próprio Raimundo
Cláudio, segundo a Polícia Civil,
para a cidade de Santa Helena,
de onde já foi trazido para a
capital maranhense e passará por
todas as perícias. Aos policiais, o
suspeito negou que tenha alterado
a placa do carro, e garantiu que
o automóvel já estava assim no
momento em que foi tomado de
assalto.
A Polícia Civil acredita que o
grupo envolvido na morte de
Diogo já atue em crimes dessa
natureza na capital maranhense.
Há indícios de que um veículo
Corola branco, que aparece em
imagens sendo usado por eles
para dar suporte no dia que o Fiat
Argo foi levado do motorista de
aplicativo, seja também clonado.
“Esse carro já foi apreendido e
será periciado. Possivelmente ele
foi tomado de assalto em outro
estado e remarcado para circular
sem levantar grandes suspeitas”,
explicou Fernando Guedes.
Uma investigação com o objetivo
de esclarecer as ações cometidas
por eles, principalmente em
relação às placas clonadas nos
veículos roubados, continua
sendo realizada pela Delegacia
de Roubos e Furtos de Veículos
(DRFV).

de prisão preventiva, expedidos
pelas comarcas de Dom Pedro,
Sítio Novo e Anajatuba, no
Maranhão, em desfavor a um
suspeito de envolvimento em
roubos com uso de armas de
fogo, realizado contra as agências
do Banco Bradesco das cidades
mencionadas, nos meses de
outubro e dezembro de 2019, e
janeiro e fevereiro deste ano.
Conforme informações da Polícia
Civil, a operação foi deflagrada
na quinta-feira (25), na cidade de
Miranda do Norte. Foi repassado,

ainda, que o suspeito é foragido
do sistema penitenciário estadual,
após ter sido beneficiado com
a saída temporária do Dia das
Crianças em 2019, e não ter
regressado.
Ainda segundo a PC, o suspeito
já foi condenado pela prática de
crimes de roubos (inclusive contra
bancos) e porte ilegal de arma
de fogo, e que seu comparsa nas
ações acima especificadas foi
capturado pelo Dcrif, na zona rural
de Santo Antônio dos Lopes, no
dia 8 de maio deste ano.

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), sendo recebido por familiares
na porta do presídio, com muita
comemoração.
DIVULGAÇÃO

Suspeito de envolvimento em
assaltos a bancos, contra ao
qual foram cumpridos quatro
mandados de prisão

Últimas Notícias
Nova portaria libera self service e
funcionamento de bares, restaurantes e
lanchonetes em praças de alimentação
O secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Marcelo
Tavares, acaba de concluir portaria que altera os anexos I e II,
da Portaria 042, de 24 de junho, que aprova protocolo específico
de medida sanitária segmentada para o funcionamento de bares,
restaurantes e afins.
De acordo com a nova portaria, fica estabelecido o serviço de self
service, assim como rodízio que deverá, além das medidas gerais
vigentes, e as constantes da portaria, atender aos seguintes critérios
específicos para o funcionamento, podendo essa liberação ser revista a
qualquer tempo.
De acordo com a nova portaria, fica permitido o funcionamento
dos bares, restaurantes, lanchonetes e similares localizados em
galerias e shoppings centers, inclusive praças de alimentação, com
a disponibilização de áreas para o consumo no próprio local, que
deverão atender, além das regras gerais vigentes, as contidas na portaria
nessa portaria, podendo essa liberação ser também revista a qualquer
tempo.

Lava Jato acusa auxiliar de Aras de
manobra Ilegal para copiar dados
sigilosos de operação
A força-tarefa da Lava-Jato
afirmou à Corregedoria do
Ministério Público Federal que
uma auxiliar do procuradorgeral Augusto Aras realizou
uma manobra ilegal para copiar
bancos de dados sigilosos das
investigações. O episódio gerou
uma crise interna no Ministério
Público Federal e resultou em
pedido de demissão coletiva do
grupo de trabalho da LavaJato na Procuradoria-Geral da
República.
No centro da polêmica está a
subprocuradora-geral Lindora
Araújo, coordenadora do grupo
de trabalho da operação na

PGR. No ofício, procuradores
relatam que Lindora realizou
uma “inspeção informal” nos
trabalhos em Curitiba, com
objetivo de acessar informações
sigilosas sem justificativa. A
PGR afirma que foi uma “visita
de trabalho”.
Os integrantes da força-tarefa
suspeitam que Lindora busca
informações que possam ser
usadas contra o ex-ministro e exjuiz Sergio Moro, conta. Lindora
negocia acordo de delação
premiada com o advogado
foragido Rodrigo Tacla Duran,
que mencionou uma pessoa
próxima de Moro.

64% acham que Bolsonaro sabia sobre
paradeiro de Queiroz, diz Datafolha
A prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, não
alterou os índices de aprovação e rejeição do presidente Jair Bolsonaro,
segundo o Datafolha. A pesquisa, no entanto, mostra que 64% dos
entrevistados acreditam que o presidente sabia onde o aliado estava
escondido. O levantamento indica também que 46% não creem no
envolvimento de Bolsonaro no caso das “rachadinhas” no gabinete do
filho. Veja os resultados da pesquisa.
O advogado Frederick Wassef, dono do imóvel onde Queiroz foi
preso, mudou sua versão sobre o ex-assessor. À revista “Veja”, Wassef
afirmou pela primeira vez que abrigou Queiroz para protegê-lo de
suposta possibilidade de assassinato. “Eu prestei um favor ao Poder
Judiciário”, disse. E afirmou que Bolsonaro e Flávio não sabiam do
paradeiro do ex-assessor.
Ao justificar voto que concedeu foro privilegiado a Flávio Bolsonaro, o
desembargador Paulo Rangel, do Rio, citou voto derrotado no Supremo
Tribunal Federal em 2018 — e o atribuiu ao ministro Luís Roberto
Barroso, quando, na verdade, foi proferido por Dias Toffoli.

Fachin propõe que ‘abuso de poder
religioso’ leve à perda de mandato
O TSE começou a julgar, nessa
quinta-feira, 25. sobre a perda de
mandato para o candidato que
usa religiosos para pedirem voto
nas igrejas, o chamado “abuso de
poder religioso”. O julgamento
ainda não foi concluído.
Pela atual jurisprudência eleitoral,
apenas os atos de abuso de
poder econômico e político
são consideradas nas ações de
investigação judicial eleitoral,
as aijes. Essas são as ações que
podem levar, eventualmente, à
perda de mandato.
O ministro Edson Fachin, relator
do caso que discute a proposta,

propôs que a partir das eleições
deste ano os atos de abuso de
poder religioso também sejam
considerados nas aijes.
O ministro Alexandre de Moraes
também votou e divergiu em
parte de Fachin. “Me preocupa a
questão de se colocar uma espécie
específica do gênero. Qualquer
atitude abusiva, sindical,
associativa, religiosa, que acabe
gerando abuso de poder político
deve ser sancionada pelo poder
eleitoral”, afirmou Moraes.
O ministro Tarcísio Vieira pediu
vista e suspendeu a análise da
questão.

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.
.
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Crime na Lagoa

Polícia fará
simulação
da morte de
publicitário
na segunda

Arraial Bumba Minha
Casa promete ser grande
festança do São João

Raimundo Cláudio
Diniz confessou o
crime à polícia. POLÍCIA 4

Grupo Mirante promove a festa, a
partir do dia 29 (dia de São Pedro), com
atrações consagradas. CIDADES 9 E ALTERNATIVO 6

Thaynara OG e João
Marcos são os
apresentadores

Sem arraiais, bois
bombam na internet
Grupos tradicionais de Bumba meu Boi, acostumados com grandes públicos no
período junino, tiveram de se “reinventar”, devido à pandemia.
CIDADES 8 E 9

Senadores
maranhenses
votam contra
marco legal do
saneamento

De Jesus

Ouça pelo
celular ou em
oestadoma.com/486786

Entrevista
com delegado
Rafael Reis
sobre golpes
na pandemia

Presidente do Boi de Maracanã, Maria José Soares, arruma os chapéus de pena no barracão, lamentando a não realização da festa nos arraiais, mas entendendo a questão da pandemia

COLUNA DO SARNEY
Norte-Sul chega a São Paulo
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A arte de
momentos em
que tudo
transparece
esperança
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LOTERIAS

CLA tem sucesso em
lançamento de Foguete
de Treinamento Básico
(FTB). POLÍTICA 3

COTAÇÕES

ESTADO
MAIOR

PÁGINA 2

Domingo

João Henrique
e seu trabalho
de motorista
de ambulância
na pandemia

ligando o Brasil Central até o litoral da
Bahia. A Norte-Sul vai do Itaqui até
Brasília, aí interliga-se com a Rede Ferroviária Sul e vai até Santos.
Assim, o Itaqui passa a ser o grande porto do Brasil Central e São Luís
se torna o escoadouro natural de
grande parte da produção de cereais
e o remetente de combustíveis para
a produção do Planalto Central, Mato Grosso e Goiás. No futuro o Itaqui
será um dos maiores portos do mundo.
A Norte-Sul está pronta e já traz
carga dessa região para embarcar no
Itaqui. Falta agora só aparelhá-la com
infraestrutura e logística. Mas o anúncio de sua chegada a São Paulo significa que a interligação planejada está
feita, o sonho realizado.
O Maranhão vislumbra assim o
que sempre pensei: em torno de um
grande porto se estabelece uma grande civilização.
O Maranhão tem a sua vocação
encontrada. Depois virão o gás, Alcântara e a frente agrícola que vem de
Balsas, a qual nos tornará também
um grande produtor de cereais.

Sábado

A GENTE
CONTA

TÁBUA
DE MARÉS

Assista pelo
celular ou em
oestadoma.com/486863

mundo, acompanharam a modernização da logística e continuam sendo o principal eixo em muitos dos
maiores países. Nós chegamos a ter
40 mil quilômetros de ferrovias; quando assumi, apenas 10% desses estavam modernizados - muitos tinham
simplesmente sido abandonados. Os
trens modernos mantêm a vanguarda no transporte de passageiros, com
os trens de grande velocidade imbatíveis em médias distâncias pois, param nos centros urbanos, evitando os
longos deslocamentos até os aeroportos; por outro lado as alternativas
de carga intermodal oferecem trunfos extraordinários nos custos de produção - lembrando ainda a importância na proteção do meio-ambiente, pois concorre com poluidores intensivos, como aviões, caminhões e
automóveis.
O projeto era traçado da NorteSul cortando o Brasil e o integrando
de Sul a Norte. Ela seria complementada por outra de Oeste a Leste, saindo de Cuiabá, interligando-se com a
rede paulista até Santos, que já existe, e uma terceira, a Transnordestina,

TEMPO

M

ais uma vez escrevo sobre a
Norte-Sul, a estrada de ferro
que eu lancei como presidente da República e que naquela
época foi combatida de toda maneira, chamada de, como foi a BelémBrasília, estrada das onças - que ligava o nada a coisa nenhuma -, mas
com o passar dos anos fez todos os
críticos morderem a língua e pedir
desculpas, desfazendo as críticas. E a
Norte-Sul fez parte dos programas de
todos os governos que me sucederam.
Ainda consegui fazer o trecho Itaqui-Estreito, a ponte sobre o Rio Tocantins, e um trecho no estado de
Goiás - onde, em Janaúba, presidi ao
início das obras. Meu desejo era deixá-la concluída até o fim do meu
mandato, mas o combate foi tão violento que não consegui avançar.
A Norte-Sul colocou o modelo ferroviário concorrendo com o rodoviário, o predominante no país - e daí
surgiu a grande resistência. As estradas de ferro foram a grande alavanca
do comércio e do desenvolvimento
no século XIX e, em grande parte do

Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/486861

3215-5055 (Central do Assinante)
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O Estado do Maranhão São Luís, 27 e 28 de junho de 2020. Sábado e Domingo

Flávio Dino faz críticas
a texto do Marco Legal
do Saneamento Básico
Governador do Maranhão utilizou o seu perfil em rede social para apontar
incompatibilidade do texto com o princípio federativo e a Constituição
Divulgação

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

governador do Maranhão, Flávio Dino
(PCdoB), criticou o Projeto de Lei 4.162/2019,
que cria o Marco Legal do Saneamento, aprovado na última quinta-feira no Senado da República,
que extingue o atual modelo de
contrato de programa junto a empresas estaduais de água e esgoto
e abre concessão para empresas
privadas assumirem o posto. O
novo marco também torna obrigatória a abertura de licitação para a contratação de empresas público-privadas.
A matéria foi aprovada no Senado sem o apoio de dois terços da
bancada maranhense. Os senadores Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama (Cidadania), aliados do
chefe do Executivo, votaram contra a peça. Já o senador Roberto Rocha (PSDB), votou favorável ao projeto de lei aprovado na Casa.
“São tantos e tão variados os
problemas jurídicos no ‘marco legal do saneamento’ que teremos
muitos anos de debates nos tribunais. Cito incompatibilidade com
o princípio federativo; violação do
artigo 21, XX, da Constituição; e à
Lei Complementar 173”, escreveu
o comunista.

O

Histórico
No início do ano Flávio Dino já havia se posicionado contra a matéria. Ele chegou a participar de uma
articulação junto aos demais governadores da Região Nordeste,
que tinha por objetivo barrar a peça no Senado.
“Temos um compromisso com
essa causa. Conseguimos unificar
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ESTADO
MAIOR
Olhos no futuro

O

Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) realizou na última
quinta-feira o lançamento de um Foguete de Treinamento
Básico (FTB) na Operação Falcão I/ 2020.
Foi o primeiro teste desse tipo este ano, numa operação que
contou com o apoio da Agência Espacial Brasileira (AEB). A Falcão I
integra o cronograma de atividades de lançamento do CLA em
2020.
A ação, serviu como treinamento operacional de equipes e testou
as principais funções de comunicações, telemetria, rastreamento e
gerenciamento dos procedimentos de segurança e comandos para
lançamentos.
De acordo com a AEB, a
operação apresentou
procedimentos de segurança de Trata-se de um
interdição e esclarecimento de
marco
área marítima, patrulhamento
significativo no
terrestre e aviso aos navegantes
para a comunidade pesqueira
processo da
local.
O diretor do CLA, Coronel
consolidação do
Aviador Marcello Correa de
Souza, afirmou em entrevista que centro como polo
a Falcão I teve por objetivo
aeroespacial
preparar as equipes para
atividades de grande porte em
Alcântara.
Trata-se de um marco significativo no processo da consolidação
do centro como um dos principais polos aeroespaciais do mundo.
No início de junho a Agência Espacial abriu chamamento público
para empresas e companhias interessadas em lançar satélites não
militares da base de Alcântara. O Estado informou com
exclusividade o interesse de 10 companhias logo na primeira
semana de lançamento de edital.
Com o processo em andamento e testes já sendo realizados em
Alcântara, a AEB tem olhos voltados para o futuro. E um futuro
promissor para o país, diga-se.

Flávio Dino afirmou que há incompatibilidade de texto aprovado no Senado com o princípio federativo

uma posição no Fórum dos Governadores visando conter retrocessos e defendendo o saneamento público”, disse na ocasião de
uma visita a São Paulo, em que participou de uma agenda junto a José Faggian, presidente do Sintaema (Sindicato dos Trabalhadores
em Água, Esgoto e Meio Ambiente
do Estado de São Paulo).
Naquela oportunidade, ele reconheceu que os recursos destinados ao saneamento pelo Poder
Público são insuficientes, mas
ponderou não acreditar que a privatização seria a garantia de melhorias na prestação do serviço.
“É claro é preciso mais investimentos, não há dúvidas. Mas simplesmente entregar todo o setor ao
segmento privado – à lógica do negócio, do lucro – não é o caminho
num país tão desigual como o nosso”, completou.

São tantos e
tão variados os
problemas
jurídicos no ‘marco
legal do
saneamento’ que
teremos muitos
anos de debates
nos tribunais”
FLÁVIO DINO,
Governador do Maranhão

O texto aprovado pelo Senado,
que institui o novo marco regulatório, prorroga o prazo para o fim
dos lixões, facilita a privatização de
estatais do setor e extingue o modelo atual de contrato entre municípios e empresas estaduais de
água e esgoto. Pelas regras em vi-

Dino participou de
manifesto contra
Marco Legal
Weverton e
Eliziane votam
contra o PL

gor, as companhias precisam obedecer a critérios de prestação e tarifação, mas podem atuar sem
concorrência.
O novo marco transforma os
contratos em vigor em concessões
com a empresa privada que vier a
assumir a estatal. O texto também
torna obrigatória a abertura de licitação, envolvendo empresas públicas e privadas.

Desempenho
O Foguete de Treinamento Básico lançado da base de Alcântara na quinta-feira utilizou combustível sólido e alcançou uma altitude superior a 30
quilômetros em 1 minuto e 15 segundos.
O equipamento estava sustentado por quatro hastes aerodinâmicas e teve um sistema de lançamento que emprega um casulo reutilizável, que poderá ser novamente empregado em outras operações.
Foi a primeira operação desse tipo realizada no CLA em 2020.

Estranho
O Governo do Maranhão decidiu flexibilizar a reabertura de bares e restaurantes no estado a partir deste fim de semana. Mas, tomou uma medida
um tanto incomum.
A Portaria nº 42/2020, que define o protocolo específico de medidas sanitárias para o setor, destaca que os clientes que quiserem frequentar esses
estabelecimentos a partir deste fim de semana deverão portar comprovantes de residência.
É o que determina o item 1.11 do Anexo I da portaria. Estranho isso.

Passando a bola
O governador Flávio Dino (PCdoB), ao falar sobre a abertura de bares e
restaurantes na Ilha de São Luís, lançou responsabilidades de eventuais consequências à população.
Ele afirmou que não caberá à gestão estadual uma fiscalização minuciosa nos estabelecimentos e disse que o cidadão precisa ter consciência.
“Sou governador do Maranhão e não tutor de pessoas. É necessário que
todos tenham consciência ao frequentar bares e restaurantes”, disse.

Relaxamento

“Defender empresas como
Caema é demais”, diz Gastão
O deputado federal Gastão Vieira
(Pros) comentou o resultado da
votação do Senado que aprovou
o novo Marco Legal do Saneamento no Brasil.
A peça foi aprovada por ampla
maioria na Casa (65 votos a 13),
mas contou com resistência de al-

guns parlamentares de esquerda,
dentre eles os maranhenses Weverton Rocha e Eliziane Gama.
Motivação
Aparentemente, foi o que motivou
a manifestação de Gastão, que
citou a Companhia de Sanea-

mento Ambiental do Maranhão
(Caema). O deputado também criticou o discurso da esquerda no
debate sobre o tema.
“A esquerda precisa entender que
o discurso precisa avançar. O saneamento é um marco importante. Considerar água um bem natural, de-

fender empresas como a Caema, e
outras estatais, é um pouco demais”,
enfatizou. Em dezembro do ano
passado, a Câmara Federal aprovou
o texto do novo marco legal do saneamento básico no Brasil.
A peça, que facilita a privatização nos setores de gestão de água
e esgoto, logo em seguida foi encaminhada ao Senado Federal,
que aprovou somente na última
quinta-feira, o projeto.
Na Câmara, Gastão Vieira defendeu a aprovação do projeto.

Novo Marco Legal muda a gestão
de água, esgoto e lixo no Brasil
Matéria aprovada no Senado Federal altera modelo de contrato atualmente em vigor no país e abre
espaço para a exploração de empresas privadas, por meio de concessões; proposta provocou polêmica
No atual modelo de gestão, as cidades de todo o país firmam acordos
direto com empresas estaduais de
água e esgoto, sob o chamado contrato de programa. Os contratos
contêm regras de prestação e tarifação, mas permitem que as estatais
assumam os serviços sem concorrência. O novo marco extingue esse
modelo, transformando-o em contratos de concessão com a empresa
privada que vier a assumir a estatal,
e torna obrigatória a abertura de licitaçao
̃ , envolvendo empresas públicas e privadas.
Pelo projeto, os contratos de programa que já estão em vigor serão
mantidos e, até março de 2022, poderão ser prorrogados por 30 anos.
No entanto, esses contratos deverão comprovar viabilidade econô-

Divulgação

Caema recupera rede de esgoto do bairro São Cristóvão, em São Luís

mico-financeira, ou seja, as empresas devem demonstrar que conseguem se manter por conta própria — via cobrança de tarifas e

contratação de dívida.
Os contratos também deverão se
comprometer com metas de universalização a serem cumpridas até

o fim de 2033: cobertura de 99% para o fornecimento de água potável e
de 90% para coleta e tratamento de
esgoto. Essas porcentagens são calculadas sobre a população da área
atendida.
Critérios
Outros critérios também deverão ser
atendidos, como não interrupção
dos serviços, redução de perdas e
melhoria nos processos de tratamento. O cumprimento das metas
será verificado periodicamente e as
empresas que estiverem fora do padrão poderão sofrer sanções do órgão regulador federal, a Agência Nacional de Águas (ANA). Como sanção, essas empresas não poderão
mais distribuir lucros e dividendos,
se for o caso. 

Flávio Dino afirmou que o Estado não deixará de fiscalizar, mas também
não vai intensificar ações nesse sentido.
“Não haverá falta de fiscalização, mas também não haverá uma hiperfiscalização”, anunciou.
Depois da declaração do chefe do Executivo, que trata abertamente de um
relaxamento na verificação dos cuidados sanitários, resta saber qual será a postura de proprietários de estabelecimento e seus respectivos clientes.

Vetou
Durante a entrevista coletiva concedida na última sexta-feira, o governador Flávio Dino também tratou do retorno do futebol maranhense.
Ele adiantou, contudo, que os testes para diagnóstico de Covid-19 nos
atletas - e que são pré-requisito à volta às atividades -, terão de ser adquiridos pelos clubes.
A FMF havia pleiteado junto ao Estado a disponibilização dos testes para os clubes. Dino vetou. A federação deverá tratar do tema com os times
de futebol.

DE OLHO

5,7 milhões

DE CANDIDATOS confirmaram inscrição para o Enem
2020.

Cartilha
O Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, lança neste mês de junho, a cartilha ‘Consequências do Trabalho Infantil - Os acidentes registrados nos Sistemas de Informação em Saúde’.
O material trata das consequências do trabalho infantil na saúde e chama a atenção especialmente para o risco de acidentes que as crianças e adolescentes estão expostos.
O trabalho infantil no Brasil é crime e agrava a vulnerabilidade social de
crianças e adolescentes, expondo-os a situações de risco e violações graves
de direitos humanos.

E MAIS
• A aprovação do Marco Legal do Saneamento no Congresso Nacional ain-

da deve provocar muita polêmica no Maranhão; Governo e aliados contrariados com a matéria.

• Aguarda decisão da Justiça de Brasília a ação que pede a devolução do dinheiro gasto pelo Governo do Estado com respiradores que jamais foram
entregues no Maranhão.
•O Governo do Estado deu calote nos professores do Centro de Línguas e
Cultura da UFMA, que funcionava por meio de convênio, e depois de protesto dos educadores, decidiu encerrar a parceria. As turmas estavam em
andamento.

O Estado do Maranhão São Luís, 27 e 28 de junho de 2020. Sábado/Domingo
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Mortes provocadas por
doenças cardiovasculares
aumentaram 17% no MA
Novo módulo do Portal da Transparência do Registro Civil, desenvolvido em parte com a Sociedade
Brasileira de Cardiologia, e operado por cartórios, contém dados de mortes por causas cardíacas

O

s Cartórios de Registro Civil
do Maranhão registraram
aumento de 17% do número de mortes por Doenças Cardiovasculares no período de 16
de março a 31 de maio deste ano, em
comparação com o mesmo período
de 2019. No Brasil, a alta foi de 31%. Os
dados fazem parte do novo módulo do
Portal daTransparência, lançado nesta
sexta (26.06), que reúne os óbitos por
doenças cardíacas e que foi desenvolvido pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (ArpenBrasil) em parceria com a Sociedade
Brasileira de Cardiologia (SBC).
O painel Especial Covid-19, que já
contabilizava os óbitos causados pelo
novo coronavírus e também os relacionados às mortes por causas respiratórias, passa agora, também, a apresentar os falecimentos por causas
cardiovasculares - como morte súbita,
parada cardiorrespiratória, choque cardiogênico - doenças que registraram
crescimento no período analisado. No
total nacional, os óbitos por estas enfermidades saltaram de 14.938 em 2019
para 19.573 em 2020. No Maranhão,
houve queda: os números foram de
951 em 2019 para 710 em 2020. Porém,
na capital, São Luís, houve crescimento:
os números foram de 244, em 2019,
para 306 no mesmo período de 2020 um aumento de 25%. No Portal da
Transparência, essas causas de mortes
estão apresentadas em conjunto, como
"Demais Óbitos Cardiovasculares".
As mortes por Síndrome Coronariana Aguda (Infarto) e Acidente Vas-

Divulgação

Mortes por doenças cardiovasculares aumentaram no Maranhão durante a pandemia, segundo pesquisa

cular Cerebral (AVC) no Maranhão registraram queda no período analisado,
-4% e -4% respectivamente, o que pode
estar diretamente relacionado ao aumento do número de mortes em domicílio e à dificuldade do diagnóstico
exato, analisa o presidente da SBC,
Marcelo Queiroga. No Brasil, a diminuição foi de -14%, com relação aos Infartos, e -5% nos casos de AVC.
"A forte correlação positiva entre o
aumento de mortes cardiovasculares
e domiciliares não especificadas corrobora essas explicações, pois pode sugerir que pelo menos algumas das
mortes por infarto e AVC ocorreram

em casa, impedindo o diagnóstico correto. Por outro lado, eventos cardiovasculares agudos podem ter diminuído em alguns locais, devido a riscos
competitivos e menor exposição a gatilhos secundários, como a poluição do
ar", explica Queiroga.
Metodologia
Desenvolvido mediante rigorosos critérios de pesquisas na área cardiovascular, o painel traz uma metodologia
própria de contabilização das causas
mortis, seguindo os critérios hierárquicos das regras da Classificação Internacional de Doenças e problemas

De 469 autos de prisão
em flagrante, em três há
indício de tortura no MA
Números foram contabilizados pela Justiça Estadual durante a pandemia
e indicam que em 99,57% dos casos não há sinais de violência policial
Divulgação

Desde o início da pandemia da
Covid-19, 469 casos de prisão em flagrante chegaram ao conhecimento
da Justiça estadual no Maranhão. Na
maioria dos casos (99.57%), não foi
registrado nenhum tipo de violência
policial, maus tratos ou tortura. Após
análise dos autos da prisão, os juízes
determinaram o encaminhamento
de apenas três ocorrências para investigação (0,64%).
As informações constam do relatório do Programa “Justiça Presente”,
do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), com base em informações fornecidas pela Justiça dos estados e
foram divulgados durante a “Semana
de Incentivo à Humanização da Pena
e à Promoção da Vida no Sistema Prisional” (22 a 25/06), realizada pela
Corregedoria Geral da Justiça e parceiros institucionais, por ocasião da
passagem, nesta sexta-feira, “Dia Internacional em Apoio às Vítimas da
Tortura” – 26 de junho.
Das prisões em flagrante realizadas até agora, 200 resultaram em

Dados marcam o Dia Internacional em Apoio às Vítimas de Tortura

prisão preventiva, 203 em liberdade provisória e uma prisão domiciliar, e quatro em relaxamento
da prisão, dentre outros casos (59).
Das pessoas presas, 433 eram homens e 36 mulheres.
Audiências
As audiências de custódia presenciais na Justiça, que analisam a
ocorrência de tortura ou maus-tra-

tos nas prisões em flagrante, estão
suspensas por medida de prevenção ao contágio por coronavírus.
Mas o controle da legalidade e das
circunstâncias da prisão, pelos juízes, está sendo feito pela análise
do Auto de Prisão em flagrante
(APF), enviado ao Ministério Público Estadual e à Defensoria Pública, antes da decisão judicial
sobre o destino do preso.

relativos à saúde (CID-10), com o objetivo de identificar a ordem das causas de falecimento de modo a especificar a doença que levou ao óbito..
"O Portal da Transparência do Registro Civil se mostrou um importante
instrumento de informações à sociedade e ao Poder Público, gerando o interesse de outras áreas em mapear os
índices de mortalidade ocasionados por
problemas cardíacos”, diz o presidente
da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão
(Arpen-MA), Devanir Garcia. 
Íntegra em oestadoma.com/486857

A suspensão das audiências de
custódia foi recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça (Recomendação 62/2020), em caráter excepcional e somente durante o
período das medidas sanitárias de
isolamento social, para evitar os riscos do contágio por Covid-19 por juízes, servidores da Justiça e pessoas
presas, na aplicação das sanções penais e medidas socioeducativas. A
medida, adotada no dia 17 de março,
foi prorrogada por mais 90 dias.
O CNJ orientou os juízes no sentido de que a prisão em flagrante
seja convertida em preventiva, somente quando se tratar de crime
com o emprego de violência ou
grave ameaça contra a pessoa, conforme o Código de Processo Penal,
e que as circunstâncias do fato impeçam a aplicação das medidas
cautelares diversas da prisão.
Segundo a juíza Janaína Carvalho,
coordenadora da Central de Inquéritos e Custódia de São Luís, a orientação é que, nos casos em que o juiz
detectar indícios de ocorrência de
tortura ou maus tratos, e precisar
ouvir a pessoa presa, esse procedimento pode ser feito em entrevista
por meio eletrônico.
“As notícias de tortura ou maus
tratos aos presos, caso tenham sido
praticados por policiais, podem ser
enviadas à Promotoria do Controle
Externo da Atividade Policial para
apuração”, informou a juíza. 
Íntegra em oestadoma.com/486860
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VOCÊ TEM DIREITO!
sergiofmelo13@gmail.com

Direitos do consumidor no
serviço de delivery

O

serviço de entrega em domicílio, o popular delivery, já bastante
comum nos grandes centros, dentre outras razões, por propiciar
comodidade ao consumidor, tornou-se serviço de primeira necessidade durante o isolamento social.
Cuida-se de entregar o produto diretamente no domicílio apontado
pelo consumidor. Modernamente, se dá sob três formas: 1) fornecedor,
por meio de um de seus empregados, faz a entrega; 2) fornecedor terceiriza o serviço de entrega, e outra pessoa, física ou jurídica, a realiza;
3) o consumidor busca uma empresa especializada em serviço delivery
(Ifood, Ubereats e similares), e por meio dela adquire produto oriundo
de terceiros.
Independentemente da modalidade, todos os participantes da cadeia
de fornecimento, isto é, todos os fornecedores que participam, direta ou
indiretamente, do fornecimento do produto, respondem solidariamente
diante do consumidor caso haja algum defeito no produto ou serviço (de
entrega) – art. 7º, § único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Nesse sentido, o consumidor deve estar ciente que, em caso de vício
no produto (alimente estragado, por exemplo) ou no serviço de entrega
(tal como o atraso excessivo), caberá a ele decidir quem será o responsável por indenizar eventuais
prejuízos, materiais ou morais.
Posto isso, cabe destacar que,
por conta do princípio da inforO consumidor
mação, norma do Código de Defesa do Consumidor, a fornecedeve estar
dora deve informar ao
consumidor o prazo de entrega
ciente que, em
antes da celebração do negócio.
Caso a entrega não se dê no
caso de vício no
tempo estimado, o consumidor
poderá, sem pagamento de
produto ou no
qualquer espécie de “multa”,
cancelar o pedido. Nessa situaserviço de
ção, optando pelo cancelamento, também lhe cabe o
entrega, caberá
reembolso de valores pagos a título de adiamento ou de pagaa ele decidir
mento antecipado.
Quanto à qualidade do proquem será o
duto, importa destacar, o CDC
impõe ao fornecedor o dever de
responsável por
dispor, ao consumidor, o produto tal como o publiciza. É
indenizar
dizer, todas as qualidades informadas (cor, tamanho, peso, funeventuais
cionalidades e afins) na publicidade do bem, devem
prejuízos,
corresponder com a realidade
do mesmo. Com efeito, o promateriais ou
duto efetivamente entregue ao
consumidor não poderá apremorais
sentar distorções em relação ao
que lhe foi prometido nos encartes publicitários, físicos ou
virtuais, sob pena do consumidor, a seu juízo, se negar a recebê-lo, assim, cancelando o contrato.
Em síntese, o consumidor tem direito ao integral cumprimento daquilo que lhe foi oferecido (art. 30, do CDC); à adequada e à efetiva prestação do serviço – de transporte, no caso – (art. 20, do CDC); ao cancelamento da contratação, em caso de má prestação do serviço ou má
qualidade do produto, seja pela por defeito no bem ou pela discrepância entre o ofertado e o efetivamente entregue (art. 35, do CDC).
Por fim, convém registrar, por se tratar de contrato de compra e venda
celebrado fora do estabelecimento físico do fornecedor, o consumidor,
caso não se agrade do produto, pode devolvê-lo em até sete dias. Exercendo esse direito (de arrependimento), também lhe cabe reaver todos
os valores eventualmente pagos na operação, aí incluso, além do valor
do bem, despesas de frete (da entrega e da devolução), além de outros
valores que porventura tenha repassado ao fornecedor – art. 49 do CDC.
Contudo, se o produto adquirido for alimento, bebida ou remédio, o
consumidor não poderá fazê-lo, até 30 de outubro do corrente ano, pois,
assim determina a Lei 10.010/2020.
Portanto; ligou, comprou, não chegou: faça valer esses direitos; ligou,
comprou, chegou outro produto: faça valer esses direitos; comprou, ligou,
demorou mais tempo do que o informado pelo fornecedor: faça valer
esses direitos.
Você tem (esses) direito(s)!

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

Polícia deve realizar a
simulação da morte de
publicitário na segunda
O crime ocorreu durante discussão de trânsito e segundo a polícia, o
acusado pode ser de bando especializado em roubo de veículos
Paulo Soares

ISMAEL ARAÚJO
Da editoria de Polícia

polícia pretende fazer na
segunda-feira (29), a reprodução simulada do assassinato do publicitário
Diogo Adriano Costa Campos, de 41
anos. O crime ocorreu durante uma
briga de trânsito, no último dia 16,
na Lagoa da Jansen. Ainda na sextafeira (26), um dos envolvidos, Raimundo Cláudio Diniz, de 43 anos, se
entregou na sede da Superintendência de Homicídio e Proteção a
Pessoas (SHPP), na Beira-Mar, e, segundo a polícia, pode fazer parte de
um bando interestadual especializado em roubo a veículos.
O delegado Wang Chao Jen, da
SHPP, afirmou durante coletiva,
ocorrida na sexta-feira (26), na sede
da Polícia Civil, na Beira-Mar, que
existe a possibilidade de fazer uma
reprodução simulada dos fatos na
próxima segunda-feira no local onde ocorreu o crime e no mesmo horário para preencher algumas lacunas que ainda há na investigação. “A
reconstituição deve ser feita para retirar algumas dúvidas sobre o caso”,
frisou Wang Chao Jen.
Ele ainda declarou que a polícia
tem um prazo de 30 dias para encaminhar o inquérito para o Poder
Judiciário. No decorrer desse período, vão ocorrer mais oitivas na
delegacia como ainda a polícia vai
aguardar resultado de exames periciais feitos pelos peritos do Instituto de Criminalística (Icrim), inclusive, balístico.

A

Investigação
O delegado George Marques, da
SHPP, informou que havia a suspeita do veículo Fiat Argo verme-

Raimundo Cláudio Diniz, de 43 anos, se entregou na Superintendência de Homicídio e Proteção a Pessoas (SHPP)

SAIBA MAIS
Bando
O delegado Fernando Guedes, titular da Delegacia de Roubos e
Furtos de Veículos (DRFV), declarou que Raimundo Cláudio pode
fazer parte de uma quadrilha interestadual especializada de
roubo de carros.
Ainda segundo o delegado, o Fiat Argo foi tomado de assalto, no
dia 13 deste mês, e a ocorrência chegou na delegacia
especializada no dia 15. No dia do assalto, os quadrilheiros
estavam utilizando um veículo Corola, de placas do Piauí.

lho, que foi tomado de assalto de
um motorista de aplicativo, no último dia 13, na área do Calhau, estaria envolvido na morte do publicitário. Ainda na segunda-feira (22),
o carro foi localizado na cidade de
Santa Helena e os policiais trouxe-

ram para a capital com o objetivo
de ser periciado.
A pessoa, que estava em poder
desse veículo, disse que tinha pego o Fiat Argo das mãos de um homem, que reside em São Luís, e pago um valor de R$ 10 mil, mas, pre-

tendia adquirir uma Strada. Ainda
segundo o delegado, os policiais
constataram que esse carro tinha
sido tomado de assalto por Raimundo Costa. Inclusive, o veículo
ficou escondido na residência desse criminoso, localizada no bairro
do São Raimundo. “Identificamos
o criminoso e foi pedido a ordem
de prisão ao Poder Judiciário”, afirmou o delegado.
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Estado do Maranhão

Dois bancos do
interior do estado
foram assaltados
Na cidade de Caxias, os bandidos colocaram
explosivos no corpo de bancário e fugiram
Somente durante o período da
manhã de sexta-feira (26), duas
instituições financeiras do interior do estado foram alvos de bandidos. Segundo a polícia, um dos
casos ocorreu em Caxias, os bandidos chegaram a colocar material explosivo no corpo do gerente do Banco do Nordeste dessa cidade como ainda roubaram uma
quantia de aproximadamente R$
500 mil.
O delegado Jair Paiva informou
que a vítima já foi ouvida pela polícia. Ela disse que foi abordada pelos criminosos ainda na noite de
quinta-feira, 25, na porta de sua
residência, em Caxias, feita refém
e colocaram artefato explosivo em
seu corpo. Na manhã de sexta-feira, 26, o bancário foi obrigado a
abrir o cofre da agência e entregar

Bando roubou
cerca de
R$ 500 mil

o dinheiro para os assaltantes.
De posse do dinheiro, os criminosos liberaram o gerente sem ferimentos. O delegado declarou
que a polícia apenas ficou sabendo após a empreitada criminosa.
Ainda na sexta-feira, a polícia realizou incursões na região, mas não
conseguiram prender os suspeitos
e o caso está sendo investigado pela equipe da Delegacia Regional de
Caxias e tendo apoio da Superintendência de Investigações Criminais (Seic).

Polícia prende
quadrilheiros em
Miranda do Norte
Os quatro detidos fazem parte de bando
interestadual especializado em roubo a bancos
Quatro integrantes de um bando interestadual especializado foram encaminhados na sexta-feira (26), para o presídio. De acordo com a polícia, eles foram presos em cumprimento de ordem judicial durante
cerco policial ocorrido no último dia
25, na cidade de Miranda do Norte.
Ainda segundo a polícia, os passos desses quadrilheiros estavam
sendo monitorados pela equipe da
Superintendência de Investigações
Criminais (Seic) e acabaram sendo
presos no interior do Maranhão. Eles
foram apresentados na sede da Seic,

na capital, e, logo após, encaminhados para a unidade prisional.
Suspeita
A polícia informou que os detidos
são suspeitos de terem assaltado
agências bancárias das cidades de
Sítio Novo, Dom Pedro e Anajatuba.
Um deles era foragido do Complexo Penitenciário de Pedrinhas e tinha sido beneficiado com a saída
temporária do Dia das Crianças, em
outubro do ano passado, mas não
retornou para o presídio no prazo
determinado pelo Poder Judiciário.

Mundo
Divulgação

Governador de Nova York
diz que é hora do país
acordar, apesar de Covid-19
O salto de casos e hospitalizações no Texas é parte de uma recaída nacional em
estados que foram poupados do pior do surto inicial ou suspenderam restrições
Divulgação

NOVA YORK
O governador de Nova York, Andrew Cuomo, criticou, na sextafeira (26),os Estados norte-americanos que reativaram suas
economias antes de controlar o
novo coronavírus, dizendo que
existem “indícios inegáveis, irrefutáveis” de que cometeram
um erro.
Cuomo disse em uma coletiva
de imprensa que os Estados que
seguiram as orientações da Casa
Branca agora estão vendo uma
disparada de casos, argumentando que Nova York conseguiu
controlar o vírus com uma abordagem científica, e não política.
“O que está acontecendo
neste país é neste momento assustador e revelador ao mesmo
tempo. Eu digo que é hora de
acordar, América, e encarar os
fatos inegáveis.”
Mais cedo, na sexta-feira, o
governador do Texas, Greg Ab-

Restaurante em Nova York devido às normas de distanciamento

bott, ordenou que os bares voltem a fechar e que os restaurantes reduzam os serviços, re-

cuando devido a um aumento de
novas infecções.
O salto de casos e hospitaliza-

ções no Texas é parte de uma recaída nacional em Estados que
foram poupados do pior do surto
inicial ou suspenderam as restrições rapidamente. Alabama,
Arizona, Califórnia, Flórida,
Idaho, Mississippi, Missouri, Nevada, Oklahoma, Carolina do Sul
e Wyoming também registraram
aumentos recordes de casos.
Em contraste, Cuomo disse
que a média de sete dias da porcentagem de exames positivos
em Nova York foi de 1,3%, um
grande avanço em relação a um
pico anterior de 50% no Estado
e o índice mais baixo dos Estados Unidos.
O Estado de Nova York, cujos
hospitais estavam sobrecarregados de pacientes com Covid-19
e carentes de recursos poucas semanas atrás, está pronto para
ajudar Estados com surtos crescentes enviando equipes de voluntários e equipamentos, disse
Cuomo.

Em cerca de quatro meses, mais de 2,4 milhões de casos de covid-19

EUA estão em
“situação melhor”
Mike Pence disse que 16 estados estão
testemunhando um aumento de infecções
WASHINGTON
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, expressou otimismo a respeito da pandemia de coronavírus nesta sexta-feira, dizendo
que atualmente 34 estados mostram
uma medida de números de casos
novos em estabilização, mas incentivou as pessoas a manterem o distanciamento social e outras estratégias para ajudar a conter a disseminação do vírus.
Na primeira coletiva de imprensa da força-tarefa contra o coronavírus em meses, Pence disse que 16 Estados estão testemunhando um aumento de infecções e que o governo
federal está concentrado na elevação

de casos no sul do país.
“Conforme vemos casos novos
aumentando, e os estamos rastreando com muito cuidado, pode haver
uma tendência entre o povo americano de pensar que voltamos àquela situação em que estávamos dois
meses atrás, que estamos em um
momento de grandes perdas e grande aflição para o povo americano. A
realidade é que estamos em uma situação muito melhor”, disse Pence.
“A verdade é que de fato desaceleramos a disseminação. De fato
achatamos a curva”, acrescentou.
Em cerca de quatro meses, mais
de 2,4 milhões de pessoas tiveram
testes positivos para o coronavírus
nos EUA e mais de 124 mil morreram
de Covid-19,
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Retomada das aulas
na rede pública
será de forma híbrida
PÁGINA 3

Fiocruz diz que remédio
para hepatite inibe
replicação do coronavírus

Os bares e restaurantes precisam seguir as medidas sanitárias dispostas na
portaria da Casa Civil, além de cumprir
com os protocolos de segurança
PÁGINA 13

CASO DIOGO
SARNEY

@imparcialonline

PÁGINA 3

Com prisão de novo supeito, polícia fará
reconstituição do crime na segunda-feira

PÁGINA 12

EFEITOS DO CORONAVÍRUS NO VOTO

Relação com eleitorado
será diferente na campanha
Cientista político analisa os principais efeitos do adiamento das eleições no cenário
local diante das regras de prevençao da pandemia. Judiciário terá papel primordial.
PÁGINA 7

BASE DE ALCÂNTARA

CLA volta a lançar foguetes
Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) realizou o lançamento de um
Foguete de Treinamento Básico (FTB) na Operação Falcão I/2020. A operação
que tem o apoio da Agência Espacial Brasileira (AEB), integra o cronograma de
atividades de lançamento do CLA de 2020. PÁGINA 14

Maranhão
Pressa, riscos e
dificuldades na
volta do futebol
PÁGINA 15

BENEFÍCIO
Caixa começa a
pagar 3ª parcela do
auxílio emergencial
PÁGINA 11
TEMPO E TEMPERATURA

28 DE JUNHO, DIA ORGULHO GAY

A luta diária é contra a LGBTfobia
O Imparcial buscou órgãos da rede de proteção à população
LGBT para falar sobre como as políticas públicas tem atuado para
deixar menos difícil a vida dessas pessoas, e como elas se sentem
tendo que lutar diariamente por respeito. PÁGINA 9

Prefeito Edivaldo
investe na melhoria
da infraestrutura
do bairro Fumacê
O bairro está recebendo
um pacote de serviços que
inclui construção de ponte,
implantação de drenagem
profunda e asfaltamento de
vias; obras vão garantir mais
mobilidade e qualidade de vida
para a população da região do
Itaqui-Bacanga. PÁGINA 12

BASTIDORES
na gestão
APARTE Focado
Transparentes
O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior (PDT), por não ser
candidato a nada em 2020, não está nem um pouco preocupado se as
eleições municipais vão ser realizadas no dia 4 de outubro, 15 de novembro ou somente em 2022.

ECONOMIA
São Luís registra
deflação pelo
segundo mês
PÁGINA 11

FÉRIAS EM CASA
Veja seis filmes
para conhecer
outros países
PÁGINA 16
TÁBUA DE MARÉ
DOM 29/03/2020
03H41 ................ 1.0M
09H26 ................ 5.4M
16H08 ................ 1.0M
22H15 ................ 5.2M
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Dia do Orgulho

A luta diária é
contra a LGBTfobia
PATRÍCIA CUNHA

“V

os dados que se tem não são reais e também não vão dar
em nada”, lamenta.

iolência doméstica contra pessoa LGBT,
com agressões físicas e psicológicas, praticadas pela namorada da vítima. Denúncia
encaminhada à 22ª Promotoria Especializada na Defesa da Mulher de São Luís; discriminação,
agressão psicológica contra pessoa homossexual e violência institucional praticada pelo delegado da cidade
de Chapadinha. Denúncia encaminhada à Promotoria
de Justiça de Chapadinha; Denúncia sobre violência
praticada contra travesti que foi agredido física e psicologicamente, além de, segundo o denunciante, ter sofrido racismo e ameaças. O caso foi encaminhado para a
11ª Promotoria de Justiça de São Luís”. Esses foram só
alguns dos vários casos acolhidos pelo Centro de Apoio
Operacional de Direitos Humanos-CAOP-DH, do Ministério Público, no ano passado e este ano contra a população LGBT.

A gente chega em casa com a alma
chorando

No dia do Orgulho LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais), 28 de junho, buscamos órgãos
da rede de proteção à população LGBT para falar sobre
como as políticas públicas tem atuado para deixar menos difícil a vida dessas pessoas, e como elas se sentem
tendo que lutar diariamente por respeito.

Por causa da pandemia, as programações alusivas à
data, serão feitas por meio de lives nas redes sociais.
“Muitas pessoas não entendem que nossa luta não é
contra a sociedade tradicional, mas sim contra a LGBTfobia institucionalizada e não declarada, mas que aí está
sendo praticada por empresas, pessoas, governos, corporações e etc. Não exigimos privilégios, mas igualdade
de direitos e respeito. Por exemplo, pessoas Trans continuam sendo excluídas do mercado de trabalho apenas
por conta de sua condição sexual. Também precisamos
avançar na área política, porque também é difícil termos candidaturas LGBT, e isso é de suma importância
para garantir políticas públicas ao nosso favor. Infelizmente, a sociedade brasileira tem raízes profundas no
machismo e misoginia e por conta disso algumas pessoas fazem um conceito errado sobre a nossa luta ou tendem a cometer LGBTfobia por não se permitirem aceitar
nossa diversidade, e nesses casos somente por força coercitiva poderão nos respeitar ou aprender a conviver
conosco”, disse em tom de desabafo, a jornalista e Secretária de Comunicação e Articulação Política da AMATRA (Associação Maranhense de Travestis e Transexuais), Lohanna Pausini.
Para o ativista Carlos Garcia, a maior luta de todas é
travada diariamente: contra o preconceito. “A gente precisa lutar todos os dias. O preconceito machuca a pessoa
de várias maneiras. A violência física às vezes afeta menos do que a verbal, a gestual. O olhar discriminatório
machuca muito. A gente chega em casa com a alma chorando. Nós fazemos de desentendidos e vamos chorar
em casa para não criar mais violência. Nem sempre fazemos boletim de ocorrência, porque nem todas as delegacias estão preparadas para atender a gente. A gente
ouve piada, é jogado de um lado para o outro…. Então,

No ano passado o Núcleo de Defesa da Mulher e População LGBT da Defensoria Pública do Estado do Maranhão fez mais de dois mil atendimentos de diversas
naturezas. Neste ano, especiﬁcamente no período da
pandemia, a demanda maior tem sido de homens e mulheres transexuais envolvendo o nome social. “No contato com assistidas e assistidos, são relatados constrangimentos, sofrimentos e violências em virtude de um
nome com o qual não se identiﬁcam. Neste momento, o
Núcleo está ﬁnalizando uma cartilha com o passo a passo sobre como proceder para efetuar a retiﬁcação do nome”, disse a defensora Lindevania Martins.

atender todas as demandas que violem os direitos, em
especial, dos mais vulneráveis”, disse a promotora de
justiça Elyjeane Alves Carvalho.
O Núcleo da Defensoria não parou de funcionar durante a pandemia de Covid-19. Foram disponibilizados
diversos meios para que os assistidos trouxessem suas
demandas por telefone, whatsapp, e-mail, etc, bem como foi garantido que em casos de demandas urgentes
que necessitassem de intervenção presencial o atendimento seria realizado presencialmente. “Os casos são
analisados individualmente, pois cada relato irá ensejar
uma atuação diferente. Muitas vezes, no contexto de
pandemia, a pessoa LGBT só quer relatar a situação e saber quais seriam seus direitos naquele contexto, especialmente se o evento relatado envolver um membro da
sua família”, disse a defensora Lindevania Martins.
Lindevania disse que muitas pessoas LGBTs maranhenses morando fora do estado também entraram em
contato para obter informações e orientações, inclusive
sobre violações sofridas nos seus estados atuais de residência. Uma das preocupações do Núcleo era a possibilidade de que o conﬁnamento aprofundasse conﬂitos e
violações dentro das casas, visto que muitos não são
aceitos por suas famílias, bem como que a pandemia gerasse ainda mais vulnerabilidade econômica, uma vez
que essa população tem mais diﬁculdade de obter postos formais de emprego. “A preocupação se conﬁrmou.
Pelas hostilidades internas, muitos saíram das casas de
suas famílias e a crise econômica surgida como efeito da
pandemia fez com que muitos que tinham emprego formal perdessem esses postos e que aqueles que trabalhavam de modo informal ﬁcassem sem fonte de renda
adequada. Atualmente, o núcleo está trabalhando na organização de duas campanhas diferentes voltadas para
segurança ﬁnanceira de pessoas LGBTs”.

Violência e morte

A maioria dos casos notiﬁcados contra a população
LGBT no estado provém do disque 100 e muitos deles se
referem a violência física e psicológica, como o ocorrido
em Penalva, quando o padrasto da vítima fez ameaças
Conquista histórica
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) ex- de morte e cometeu agressões físicas e psicológicas continguiu as restrições à doação de sangue por homosse- tra o denunciante. A denúncia foi encaminhada à Proxuais. No estado, o Hemomar (Centro de Hematologia e motoria de Justiça de Penalva.
No país, de acordo com o Grupo Gay da Bahia, há 20
Hemoterapia do Maranhão) e outros órgãos do governo
do estado já iniciaram uma campanha direcionada aos milhões de gays (10% da população), 12 milhões de lésLGBTs de conscientização e incentivo a doação de san- bicas (6%) e 1 milhão de trans (0,5%). O Levantamento
do Relatório Anual de Mortes Violentas de LGBT no Brague.
Carlos Garcia já foi impedido de doar. “Foi uma situa- sil feito pelo mesmo grupo atestou que em 2019, 329
ção constrangedora, como se o homossexual fosse LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexutransmitir alguma doença. Essa é uma conquista muito ais) tiveram morte violenta no Brasil, vítimas da homoimportante porque a gente vê que era uma coisa mesmo transfobia: 297 homicídios (90,3%) e 32 suicídios (9,7%).
de preconceito. O que mais dói na gente é o silencio de A cada 26 horas um LGBT brasileiro morre de forma vioquem pode fazer, no caso os gestores, e nada faz. Preci- lenta vítima de homicídio ou suicídio. Estudo do Minissamos de muita luta para que o Supremo desse esse di- tério dos Direitos Humanos feito de 1963-2018 estimou
reito para a gente. Somos cidadãos e estávamos impedi- que no Brasil uma morte de LGBT ocorre a cada 16 horas.
dos de ajudar a salvar uma vida”, disse.
No Maranhão, em 2019 foram 8 mortes, sendo 2 na
O coordenador estadual da política LGBT da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Po- capital. Das 542 denúncias por discriminação feitas papular (SEDIHPOP), Betinho Lima, destaca que o trata- ra o Disque 100 em 2019, 147 foram cometidas na casa
mento recebido no Hemomar era geralmente constran- da vítima. No Maranhão foram registradas 17 denúncigedor para os LGBTs e o medo de ser destratado conti- as, segundo o Disque 100.
nua, mas acredita que com uma reformulação do atendimento, a partir da decisão do STF, essa realidade deve Rede de atendimento
Para o atendimento à população vítima de violência,
mudar. Lima lembra que para o movimento nunca existiu impedimento para a doação, pois os testes deveriam o Estado criou o Centro de Estadual de Apoio a Vítima
demonstrar qual pessoa é ou não apta a doar, a proibi- (CEAV), que apoia outros canais, no âmbito do executição era mais uma marca de discriminação e percebe as vo estadual, como a Ouvidoria Estadual dos Direitos
novas determinações como uma conquista e um avan- Humanos, Igualdade Racial e Juventude, bem como, a
ço, não só para os LGBTs, mas também para as pessoas Delegacia de Crimes de Intolerância. A população LGBT
que necessitam e/ou podem vir a necessitar de doação também conta com canais de proteção na Defensoria
Pública do Estado (DPE), que possui um núcleo especiasangue.
A estimativa é de que a liberação da portaria resulte lizado. Houve, ainda, a criação do Conselho Estadual
em mais 18 milhões de litros de sangue para os bancos LGBT, que tem o caráter de realizar o controle social das
de todo país, segundo a Empresa Maranhense de Servi- políticas públicas.
No âmbito do Centro de Apoio Operacional de Direiços Hospitalares (EMSERH), que faz a gestão do Hemotos Humanos (CAOp – DH) do Ministério Público do
mar.
Maranhão, por meio da promotora de justiça Elyjeane
Alves Carvalho, há a participação na “Rede de Políticas
Impacto na pandemia
Segundo a SEDIHPOP, durante a pandemia várias Públicas LGBT+”, cujos trabalhos estão conectados ao
ações vêm ocorrendo na área da assistência direcionada CEEH/MA – Comitê Estadual de Enfrentamento à Hoaos LGBTs como disponibilização de cestas básicas; en- mo-LesboTransfobia no Maranhão, trabalho coordenacaminhamentos para acolhimento em abrigos de vida e do pela SEDIHPOP – Secretaria Estadual de Direitos Husituação de violência, e para consulta médica, quando manos e Participação Popular. Integrando tal grupo, o
identiﬁcou-se sintomas da Covid-19; acompanhamen- Ministério Público do Maranhão une esforços a outros
to, vítima da Covid para deslocamento de unidade de órgãos com o intuito de promover debates e ações que
assegurem os seus direitos constitucionalmente assegusaúde; e entregas de máscaras.
De acordo com o Ministério Público, devido ao cará- rados, sobretudo, o da igualdade.
O Núcleo da Defensoria Estadual funciona na Casa da
ter recente de isolamento social imposto pela COVID19, ainda não foi possível mensurar os dados para análi- Mulher Brasileira (Jaracaty) e ingressa com ações crimise do impacto desta pandemia na violação de direitos da nais em caso de delitos, protocola ações de família, cíclasse LGBT. “Considerando que estamos vivendo uma veis e indenizatórias, pedidos de Medidas protetivas de
situação anormal devido a pandemia, todas as Promo- Urgência para mulheres LGBT, realiza orientações jurítorias continuam funcionando, bem como a Ouvidoria e dicas, intermediações, atua nos casos de retiﬁcação de
também o CAOP/DH, de forma remota, mas ativa para nome para pessoas Trans, etc.
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A empresária Lou Marques, na foto com a médica
recente na Faculdade ISL Wyden

Elite

do HSZL Plínio Tuzzolo (centro) com os responsáveis pela organização
da VIII SIPAT HSLZ
São Luís, sábado e domingo 27 e 28 de junho

spital dos Servidores promove live
a reforçar a questão da segurança

Empresária mar
embaixadora d
nacional “Desa

m ambiente cada vez mais seguro e livre de acidentes de trabalho é prioridade na gestão do HosUma gincana nacional vai engajar 10 m
s / HSLZ, mais conhecido como Hospital dos Servidores. E esse ano, na realização da VIII SIPAT
ção de fundos necessários para alimentar 1
A empresária Lou Marques, na foto com a médica e escritora Carla Góes, em evento
na Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a tecnologia foi usada para reforçar as
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ﬁo 10×10, idealizado pelo urbanista e prem
putador ou celular. Na abertura da VIII SIPAT do HSLZ o diretor geral Plínio Tuzzolo, juntamenoperativos transformadores Edgard Gouve
toria do Hospital, reforçou a importância máxima que deve ser dada ao tema e convocou cada
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nessa junto com a gente! Vamos mostrar que nós brasileiros cuidamos de
todos, enfrentamos os maiores desaﬁos, porém ajudando uns aos outros!”, convoca Lou Marques, diretora ﬁnanceira do COC e ISL Wyden. A
empresária também é conhecida pelas suas ações sociais como o Projeto
De Impacto Social Wonder Woman que capacita mulheres de baixa renda, como também na Escolinha Comunitária Professor Cidinho
Marques, onde estudam 80 crianças , além de outros .
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Ministério Público do Maranhão deve estar unido e fortalecido para trabalhar em favor da população do estado
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