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Oposição visita procurador geral de Justiça e pede
apoio
Deputados querem apoio do MP para fortalecer ações em defesa dos interesses dos maranhenses

09/07/2020

Deputados Adriano, Pires e Wellington estiveram com Eduardo Nicolau (Divulgação)

São Luís - Os deputados estaduais Adriano Sarney (PV), César Pires (PV) e Wellington do Curso
(PSDB) fizeram uma visita de cortesia ao procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau, na manhã
desta quarta-feira (8). No encontro, os parlamentares foram desejar êxito aos novos gestores do
Ministério Público Estadual e reafirmar a confiança na atuação do órgão em defesa dos direitos da
população.
Do encontro também participaram a corregedora-geral do MPMA, Themis Maria Pacheco de
Carvalho, e o promotor de justiça Carlos Henrique Vieira, secretário de Planejamento e Gestão do
órgão.

Ao receber os cumprimentos dos deputados por sua posse como o procurador-geral, Eduardo
Nicolau destacou que pretende tornar o Ministério Público do Maranhão ainda mais acessível para
a população.
A proposta de trabalho do novo procurador-geral e sua equipe de colocar o Ministério Público mais
próximo do povo, presente nos bairros menos favorecidos, e de dar encaminhamento às
denúncias formuladas pelos deputados, independente de cor partidária, deixou os parlamentares
muito satisfeitos.
Os deputados justificaram a visita de cortesia ao procurador-geral de Justiça destacando que têm
sempre buscado o apoio do Ministério Público e demais órgãos de fiscalização para fortalecer
suas ações em defesa dos interesses dos maranhenses. “Nossa atuação tem o mesmo objetivo do
MP, que é assegurar os direitos constitucionais dos cidadãos. Por isso, viemos fortalecer esses
laços”, enfatizaram eles.
Posse
No início de junho, Eduardo Nicolau foi nomeado procurador geral de Justiça após decisão do
governador Flávio Dino (PCdoB).
Nicolau tomou posse dia 15 de junho em solenidade virtual devido a pandemia do novo
coronavírus.

Deputados de oposição são recebidos pelo procurador-geral
de Justiça
Por: Acélio Trindade | em: 8 de julho de 2020

Os deputados estaduais Adriano Sarney, César Pires e Wellington do Curso fizeram uma visita de
cortesia ao procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau, na manhã desta quarta-feira (8). No
encontro, os parlamentares foram desejar êxito aos novos gestores do Ministério Público Estadual e
reafirmar a confiança na atuação do órgão em defesa dos direitos da população.

Do encontro também participaram a corregedora-geral do MPMA, Themis Maria Pacheco de
Carvalho, e o promotor de justiça Carlos Henrique Vieira, secretário de Planejamento e Gestão do
órgão. Ao receber os cumprimentos dos deputados por sua posse como o procurador-geral, Eduardo
Nicolau destacou que pretende tornar o Ministério Público do Maranhão ainda mais acessível para a
população.
A proposta de trabalho do novo procurador-geral e sua equipe de colocar o Ministério Público mais
próximo do povo, presente nos bairros menos favorecidos, e de dar encaminhamento às denúncias
formuladas pelos deputados, independente de cor partidária, deixou os parlamentares muito
satisfeitos.
Os deputados justificaram a visita de cortesia ao procurador-geral de Justiça destacando que têm
sempre buscado o apoio do Ministério Público e demais órgãos de fiscalização para fortalecer suas
ações em defesa dos interesses dos maranhenses. “Nossa atuação tem o mesmo objetivo do MP,
que é assegurar os direitos constitucionais dos cidadãos. Por isso, viemos fortalecer esses laços”,
enfatizaram eles.

TJ julga habeas corpus de Fernando e Teresa
Sarney para trancar investigação do Gaeco
Investigação criminal apura possível fraude em convênios e licitações envolvendo a rádio Mirante
AM - São Luís, de propriedade do casal de empresários, com a gestão Cláudio Cunha em ApicumAçu

YURI ALMEIDA

PUBLICADO POR
O pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão analisa, nesta quarta-feira
8,
HÁ 18 HORAS
em sessão fechada, o mérito de um habeas corpus impetrado pela defesa
dos empresários Fernando e Tereza Sarney pelo trancamento de uma investigação do Gaeco
(Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas) em relação ao casal. O
processo tramita em segredo de justiça.

Conforme revelou o ATUAL7,
ATUAL7, Fernando e Teresa Sarney são investigados no bojo de um procedimento
investigatório criminal que apura suposta fraude em convênios e processos licitatórios envolvendo a
Prefeitura Municipal de Apicum-Açu, na gestão do prefeito Cláudio Cunha (PV), e a empresa Rádio Litoral
Maranhense Ltda, mas conhecida como Mirante AM - São Luís.

A suposta fraude, segundo as investigações, chega a R$ 6,9 milhões.
No ano passado, eles já haviam se livrado de prestar depoimento ao Gaeco, por força de liminar, no mesmo
habeas corpus, concedida pelo desembargador Ricardo Duailibe,
Duailibe, durante plantão judicial.
Em junho, Cláudio Cunha também tentou sair vitorioso durante o plantão judicial, mas o habeas corpus caiu
nas mãos do desembargador Luiz Gonzaga, que pegou o pedido.
pedido.

Câmara Municipal de Imperatriz é orientada a
anular contrato irregular para testes de Covid19
08/07/2020

Folha do Maranhão
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O Ministério Público do Maranhão expediu Recomendação à Câmara Municipal de Imperatriz orientando a anulação
de contrato com empresa para realização de 1.200 testes de Covid-19 para servidores e familiares da instituição.
De acordo com as investigações da 1ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Probidade Administrativa,
foram encontradas várias irregularidades e possíveis fraudes na Dispensa de Licitação que gerou um contrato no
valor de R$ 144.000,00.
São várias inconsistências em desacordo com a Lei de Licitação (Lei nº 8.666/93), dentre elas, a inexistência do
Termo de Referência ou Projeto Básico, habilitação da empresa contratada, documentação inválida fornecida pela
empresa e pesquisa de preço realizada fora do prazo que exige a Lei.
A empresa não consta na base de dados da Receita Federal, não há servidor designado para atuar como fiscal de
contrato e há um sobrepreço na contratação de R$ 82.335,00, tomando como parâmetro o preço praticado em
outras aquisições similares realizadas por municípios da região.
Dos pedidos
O MPMA orienta que a Câmara anule o contrato, obtenha todos os valores eventualmente pagos à empresa e se
abstenha de realizar qualquer pagamento à contratada. O prazo para que a Câmara de Vereadores informe à
Promotoria da Probidade Administrativa sobre as providências adotadas é de cinco dias.
Além de todos os indícios de irregularidades, o Ministério Público destaca que fornecimento de testes a pessoas
que não fazem parte do quadro de servidores da Câmara constitui violação aos princípios da moralidade,
impessoalidade e eficiência, pois permite despesa do erário para atender finalidade estranha ao interesse público.
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O Ministério Público do Maranhão expediu Recomendação à Câmara Municipal de Imperatriz
orientando a anulação de contrato com empresa para realização de 1.200 testes de Covid-19 para
servidores e familiares da instituição. De acordo com as investigações da 1ª Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa da Probidade Administrativa, foram encontradas várias irregularidades e
possíveis fraudes na Dispensa de Licitação que gerou um contrato no valor de R$ 144.000,00.
São várias inconsistências em desacordo com a Lei de Licitação (Lei nº 8.666/93), dentre elas, a
inexistência do Termo de Referência ou Projeto Básico, habilitação da empresa contratada,
documentação inválida fornecida pela empresa e pesquisa de preço realizada fora do prazo que exige a
Lei.

A empresa não consta na base de dados da Receita Federal, não há servidor designado para atuar como
fiscal de contrato e há um sobrepreço na contratação de R$ 82.335,00, tomando como parâmetro o
preço praticado em outras aquisições similares realizadas por municípios da região.
Dos pedidos
O MPMA orienta que a Câmara anule o contrato, obtenha todos os valores eventualmente pagos à
empresa e se abstenha de realizar qualquer pagamento à contratada. O prazo para que a Câmara de
Vereadores informe à Promotoria da Probidade Administrativa sobre as providências adotadas é de
cinco dias.
Além de todos os indícios de irregularidades, o Ministério Público destaca que fornecimento de testes
a pessoas que não fazem parte do quadro de servidores da Câmara constitui violação aos princípios da
moralidade, impessoalidade e eficiência, pois permite despesa do erário para atender finalidade
estranha ao interesse público.
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92.939
CASOS

2.324

conﬁrmados do
novo coronavírus
no Maranhão,
segundo a SES

ÓBITOS

128

já registrados em
todo o estado
desde o início da
pandemia

NOVOS

Outros estados

R$ 4,00

casos conﬁrmados da
Covid-19 na Grande
Ilha nas últimas
24 horas

Aumento de casos é alerta
para 2ª onda de Covid-19
Reaceleração dos casos no Maranhão estaria sendo provocada pela flexibilização das medidas
de isolamento social; números tiveram queda drástica, mas já crescem novamente.
CIDADES 5

Entrevista

De Jesus

Divulgação

Bira do
Pindaré nega
existência
de consórcio
do governo
Pré-candidato a prefeito de São Luís
pelo PSB, afirmou que articula em
Brasília uma aliança de seu partido
político com o PT . POLÍTICA 3

História resgatada da época dos bondes

Campanha

Equatorial
promove
negociação
de dívidas
em atraso

Trilhos da época dos bondes foram ''descobertos'' por trabalhadores durante as obras de reforma da Praça João Lisboa e Largo do Carmo,
no Centro Histórico da capital maranhense; intervenção no local é realizada pela Prefeitura, em parceria com o Iphan/MA. GERAL 11

De Jesus

Pandemia

Agências de turismo
maranhenses têm
perdas financeiras

Neste mês de julho, os clientes da
concessionária terão condições especiais para quitar débitos do período da pandemia. GERAL 12
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Alternativo

INSTAGRAM/

Estudo revela que
comércio foi o mais
afetado pela Covid-19
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Sol e aumento de
nuvens de manhã.
Pancadas de chuva à
tarde e à noite.

MARÉ BAIXA
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1.1m
15h59
0.9m

FACEBOOK: /jornaloestadoma
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09h55
5.5m
22h19
5.2m

-0,71%

-0,31%

MOEDA COTADA EM

MOEDA COTADA EM
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LOTERIAS

GERAL 12

COTAÇÕES

Série de entrevista de
O Estado já ouviu sete dos
13 pré-candidatos à
Prefeitura de SL. POLÍTICA 3

Pedro Ilton, gerente da Babaçu Viagens e Turismo, higieniza mãos em totem com álcool em gel

TÁBUA
DE MARÉS

ESTADO
MAIOR

VIDA 11

Dieese

TEMPO/MA

Banda Mesa
de Bar estará
na live do
Arraial Bumba
Minha Casa

Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/488330

3215-5055 (Central do Assinante)
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Em audiência, São Luís
prevê maior dificuldade
financeira em 2021

Divulgação

Previsão foi feita durante audiência pública realizada, ontem, na Câmara
Municipal de São Luís; estimativa é de perdas, em 2020, em torno de 20%
Divulgação

ram nos resultados negativos. “Além
do aumento na taxa do dólar, que
influi na economia como um todo
do país, houve ainda a retração do
consumo, que estabeleceu um novo
valor e abaixo do esperado nas fontes tributárias”, afirmou.

THIAGO BASTOS
Da editoria de Política

E

m audiência na Câmara
de São Luís para a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
de 2021, representantes do Executivo informaram que, em consequência da pandemia e da retração
financeira do país, a gestão pública
da capital maranhense deverá ter,
no ano que vem, orçamento e capacidade de investimentos inferiores em comparação ao início de
2020. De acordo com o Município,
a estimativa de perdas este ano nas
receitas públicas é de 20%.
Durante o ato, o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento de São Luís, José Cursino
Raposo, enfatizou a queda nos índices de arrecadação. Segundo ele,
considerando somente receitas próprias (sem o repasse de recursos
oriundos de outros entes públicos)
a perda real – desconsiderando as
interferências inflacionárias – somente no primeiro semestre deste
ano é de 15%.
Considerando as receitas transferidas, ou seja, provenientes de fontes como o Fundo de Participação
dos Municípios (FPM), o Sistema
Único de Saúde (SUS) e o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica (Fundeb), as perdas estimadas de janeiro a junho de
2020 são de 14,4%.
O gestor fez referência à Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de
2020, do Executivo Federal, que estabeleceu o programa federativo de
enfrentamento ao coronavírus. Segundo Cursino, a ajuda fruto da
União representou um “alívio” ao

Representantes da Prefeitura de SL apresentaram cenário financeiro

Em 2017, governador vetou
emendas da oposição
Representantes do Município estimaram que, considerado o ritmo
lento de crescimento da economia
e os impactos da pandemia, haverá queda de 20% na arrecadação
da administração pública da capital este ano. A previsão foi feita com
base nos percentuais estimados de
receitas próprias e transferidas no
primeiro semestre.
Em 2019, na votação da LDO, a estimativa era de orçamento em 2020

de R$ 3,3 bilhões. Este valor deve ser
reduzido para o ano que vem, apontam representantes da Prefeitura.
Em 2017, a receita estimada para
o ano seguinte ficou na casa dos R$
2,7 bilhões. Em 2018, a LDO estimou, para 2019, R$ 3,5 bilhões. Para
facilitar a arrecadação, a Prefeitura
tomou medidas como, por exemplo, ampliar o prazo para amanhã
(10) aos cidadãos que queiram
pagar o IPTU em cota única.

caixa municipal, no entanto, insuficiente para evitar os déficits. “Caso
a administração não eleve rapidamente as suas fontes de receitas próprias, o cenário do ano de 2021 representará dificuldades maiores do

que as enfrentadas em anos anteriores”, afirmou.
Já o presidente da Comissão de
Prestação de Contas de São Luís, Antônio José Almeida Veras, mencionou outros fatores que influencia-

Pré-candidato Dr. Julinho
tem contas aprovadas no TCE
Balancete é referente ao período em que o médico foi diretor da Maternidade
Benedito Leite, em 2006; decisão deixa Julinho livre para concorrer às eleições
O pré-candidato a prefeito de São
José de Ribamar, Dr. Julinho (PL), teve
suas contas referentes ao período em
que foi diretor da Maternidade Benedito Leite aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). A legalidade do exercício financeiro
durante sua gestão na unidade de
saúde foi confirmada em sessão plenária ontem (8).
O balancete de Dr. Julinho é referente ao período de 2006, em que
esteve à frente da maternidade. O
médico obteve quatro votos favoráveis contra apenas um contrário.
Com isso, o pré-candidato é considerado “ficha limpa” e poderá concorrer nas eleições deste ano na cidade balneária.
Durante o julgamento, a maioria

Divulgação

Dr. Julinho teve contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado

formada acompanhou parecer do
Ministério Público de Contas (MPC).
O órgão pediu o arquivamento do
processo por não haver, no seu en-

tendimento, razão para que o ex-gestor continuasse com as contas desaprovadas – e, portanto, impedido de
disputar eleições, por exemplo –

Audiências
Esta foi a segunda reunião da semana sobre o tema. O primeiro encontro aconteceu na segunda-feira,
6, e contou com representantes da
Comissão de Orçamento e Finanças da Casa. O objetivo dos debates da LDO é nortear a construção
da Lei Orçamentária Anual, prevista para acontecer após o recesso
parlamentar.
No encontro anterior, membros
da base do Governo já davam o tom
pessimista quanto à arrecadação
deste ano. “Nós estamos vivendo
uma pandemia que está produzindo
muitos efeitos, em especial no aspecto econômico. Estes efeitos estão
sendo devastadores para municípios e estados”, disse na ocasião o
vereador e vice-líder do Governo no
Legislativo, Raimundo Penha (PDT).
A expectativa é de debates fortes
a partir de setembro, quando está
previsto o envio pelo Executivo da
Lei Orçamentária Anual 2021. Até
amanhã, de acordo com a direção
da Mesa Diretora, os vereadores
devem encaminhar à Comissão de
Orçamento da Casa sugestões de
emendas.
De acordo com o Regimento Interno da Câmara, a votação da LDO
deve ocorrer até o próximo dia 17
(sexta-feira). Até o fechamento desta
edição, procurado, o presidente da
Mesa Diretora, Osmar Filho (PDT),
não deu prazo sobre quando colocará a matéria em apreciação.

quase 15 anos após sua passagem
pela unidade de saúde.
Favorável
Apesar do julgamento favorável a Dr.
Julinho no TCE, o caso ainda pode
ter repercussão em outras esferas. O
nome de Dr. Julinho é visto como um
dos mais fortes na corrida eleitoral
em Ribamar.
Ele deverá ser o principal adversário do grupo político que atualmente comanda a cidade. Dr Julinho
chegou a se filiar no PSDB de Ribamar para concorrer ao Executivo.
Além dele, também devem ser
confirmados como nomes na corrida eleitoral o atual prefeito, Eudes
Sampaio (PTB), além de Jota Pinto
(Patriotas), dentre outros.
No final do mês de janeiro, o advogado Benones Vieira de Araújo decidiu submeter os dados do julgamento ao Ministério Público Federal
(MPF) e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio de uma representação criminal contra o conselheiro
relator Osmário Freire Guimarães, que
deu provimento inicial aos pedidos
do pré-candidato. 

Deputados Adriano, Pires e Wellinton estiveram com Eduardo Nicolau

Oposição visita
procurador geral de
Justiça e pede apoio
Deputados querem apoio do MP para fortalecer
ações em defesa dos interesses dos maranhenses
Os deputados estaduais Adriano
Sarney (PV ), César Pires (PV ) e
Wellington do Curso (PSDB) fizeram uma visita de cortesia ao
procurador-geral de Justiça,
Eduardo Nicolau, na manhã
desta quarta-feira (8). No encontro, os parlamentares foram desejar êxito aos novos gestores do
Ministério Público Estadual e reafirmar a confiança na atuação do
órgão em defesa dos direitos da
população.
Do encontro também participaram a corregedora-geral do
MPMA, Themis Maria Pacheco
de Carvalho, e o promotor de justiça Carlos Henrique Vieira, secretário de Planejamento e Gestão do órgão.
Ao receber os cumprimentos
dos deputados por sua posse
como o procurador-geral,
Eduardo Nicolau destacou que
pretende tornar o Ministério Público do Maranhão ainda mais
acessível para a população.
A proposta de trabalho do
novo procurador-geral e sua
equipe de colocar o Ministério

Público mais próximo do povo,
presente nos bairros menos favorecidos, e de dar encaminhamento às denúncias formuladas
pelos deputados, independente
de cor partidária, deixou os parlamentares muito satisfeitos.
Os deputados justificaram a visita de cortesia ao procuradorgeral de Justiça destacando que
têm sempre buscado o apoio do
Ministério Público e demais órgãos de fiscalização para fortalecer suas ações em defesa dos interesses dos maranhenses.
“Nossa atuação tem o mesmo objetivo do MP, que é assegurar os
direitos constitucionais dos cidadãos. Por isso, viemos fortalecer esses laços”, enfatizaram eles.
Posse
No início de junho, Eduardo
Nicolau foi nomeado procurador
geral de Justiça após decisão do
governador Flávio Dino (PCdoB).
Nicolau tomou posse dia 15
de junho em solenidade virtual
devido a pandemia do novo coronavírus. 
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ALTERNATIVO

Oak Wine
começou com
pé quente

Aconteceu ontem o que já era previsto: a
reabertura do restaurante e casa de vinhos
Oak Wine foi sucesso total. A casa de
Democrito Silva registrou um ótimo
movimento tanto no almoço quanto no

9

jantar. E todo mundo aplaudiu o novo
normal da casa, que está, neste recomeço,
servindo apenas o menu a la carte, com três
tempos e comida deliciosa. Quem esteve por
lá saiu fazendo os maiores elogios.

Fotos/Divulgação

ReSolVi

Pandemia e recorde histórico

Nesta sexta-feira, 10, o Governo
do Maranhão inaugura a loja online
da ReSolVi (Rede Solidária de
Comércio Virtual), plataforma que abre
espaço para que pequenos
empreendedores e trabalhadores
autônomos possam expor seus
produtos e serviços através da internet.
A cerimônia será por meio de um
evento virtual que será transmitido ao
vivo, através das redes sociais (YouTube:
GovernoMa, Instagram:
setres.maranhao e Facebook:
secretariadotrabalhoma).
O inauguração contará com a
participação de pequenos
empreendedores anunciantes, o ViceGovernador, Carlos Brandão, o
Secretário de Estado do Trabalho,
Jowberth Alves, parceiros
e apoiadores do projeto.
Para quem não sabe, a ReSolVi é uma
nova alternativa para que pequenos
negócios consigam se manter no
mercado diante da crise provocada pela
pandemia do novo coronavírus.
Além de proporcionar o contato
entre vendedores e clientes, a
plataforma estimula criatividade e
inovação para superar os desafios
enfrentados pelo comércio neste
momento.

A pandemia do novo coronavírus está
levando muitos empreendedores e
potenciais empresários a buscarem mais
qualificação, de modo online. De acordo com
levantamento feito pelo Sebrae, as inscrições nos
cursos oferecidos pela instituição cresceram
significativamente nos três primeiros meses de
isolamento social. Em todo o ano passado, 1,1 milhão
de empreendedores fizeram os cursos do Sebrae. Em
2020, o número de inscritos nesses cursos já atingiu a
marca recorde de 1,5 milhão de pessoas.

Pandemia e recorde histórico 2
Vale destacar que o curso mais procurado é o de
Marketing digital, que passou de 60 mil interessados
em 2019 para 177 mil este ano, saindo da segunda
para a primeira colocação entre os conteúdos mais
buscados. Com a pandemia, muitos empresários se
viram obrigados a fechar as portas e passar a vender
seus produtos de modo online, para manter os
negócios em funcionamento.

Pandemia e recorde histórico 3
No capítulo: o marketplace, uma plataforma até
então adotada por poucos, passou a ser não apenas
uma possibilidade de negócios, mas uma necessidade
de sobrevivência. Nesse momento de pandemia, em
que as empresas precisam enfrentar a ausência
presencial dos clientes, a busca por novas ferramentas
de venda online tornou o marketing digital algo muito
poderoso em relação ao tradicional.

SESI investe
O presidente da Fiema e diretor
regional do Serviço Social da Indústria
(Sesi-MA), Edilson Baldez das Neves,
acompanhado do superintendente do
Sesi/MA, Diogo Lima, e do conselheiro
do Sesi, Celso Gonçalo, realizou, na
manhã de ontem, uma visita com
caráter de vistoria para acompanhar o
andamento da obra da escola de
excelência do Sesi, no Araçagi,
em São José de Ribamar.
Os trabalhos se encontram na fase de
concretagem das lajes e alvenaria, sendo
que dois andares do prédio já estão
praticamente prontos.
Edilson Baldez garante que a escola
será de referência e uma das mais
modernas do Estado, em um terreno de
12.691,34 m², com 10.475.88 m² de área
construída com subsolo, térreo,
mezanino, 1ºe 2º pavimentos.
A nova escola atenderá alunos da
Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Educação Básica do Ensino Médio e
Ensino Médio Itinerário de Formação
Técnica e Profissional.

Saúde SESI
Edilson Baldez visitou, também, na
manhã de ontem, as modernas e novas
instalações da Unidade de
Promoção da Saúde Sesi Araçagi.
Ele ficou feliz com a conclusão das
obras que revitalizaram ainda mais esse
espaço de lazer e promoção da saúde do
Sesi, voltado para o industriário, seus
dependentes e a comunidade
como um todo.
A Unidade ganhou uma academia
mais confortável, climatizada e com
equipamentos modernos, que já
seguem as normas de protocolo de
saúde, adequações nos campos de
futebol society e campo de areia, ginásio
com nova cobertura, redes de proteção,
placar, salão de festa climatizado,
quiosque, piso revestido nas áreas da
piscina, cozinha industrial, fachada e
espaço de lazer e convivência, além
de um almoxarifado para os
equipamentos esportivos.

Palestra de Ana Luiza Ferro
A Promotora de Justiça e escritora Ana Luiza
Almeida Ferro, da Academia Maranhense de Letras e
da Academia Ludovicense de Letras, ministrará a
palestra A falsa acusação de crime pela plataforma
Google Meet e pelo Instagram, em evento promovido
pelo conceituado advogado criminalista Warley Belo,
da ESA-MG, no dia 10 de julho, às 18h.

MA DAS LIVES de maior
sucesso deste mês foi a
“Guarnicê em Casa”, dirigida
por uma das mais talentosas e bem
sucedidas diretoras de TV do Brasil,
a maranhense Marlene Mattos, em
parceria com o Grupo Mulheres
Solidárias (entidade social sem fins
lucrativos presidida por Ana Karin
Andrade) e com o vereador de São
Luís Ivaldo Rodrigues. Acima, Ana
Karin em reunião com Marlene
Mattos; à direita, Alipio Moraes,
Ana Karin Andrade e Emmanoel
Márcio Barbosa, da linha
de frente do evento; e embaixo,
Ana Karin e Marlene em ação,
devidamente fantasiadas

U

Reconhecimento
Na terceira edição, o Prêmio Espírito Público, que
reconhece a atuação de profissionais do setor público
de todo o país, vai homenagear equipes de saúde que
atuam na linha de frente do enfrentamento da
pandemia. A premiação também reconhecerá
instituições que apresentem soluções inovadoras no
combate ao coronavírus. As inscrições para o prêmio
vão até 29 de julho. Além de servidores ligados à
saúde, poderão concorrer profissionais das áreas de
educação, gestão de pessoas, governo digital, meio
ambiente e segurança pública.

Projeção de queda no varejo
A Confederação Nacional do Comércio de Bens
Serviços e Turismo (CNC) revisou para 9,2% a previsão
de retração no volume das vendas no varejo ampliado,
em 2020. No varejo restrito – que exclui os ramos
automotivo e de materiais de construção –, a projeção
de queda também diminuiu para 6,3%. As estimativas
têm como base os dados positivos da Pesquisa Mensal
de Comércio (PMC) de maio, divulgada ontem pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Projeção de queda no varejo 2
A queda do isolamento social e a adoção de
estratégias de e-commerce ajudaram o varejo a repor
parte das perdas impostas pelo novo coronavírus até o
momento. Com o início da flexibilização da
quarentena, o setor deverá avançar também em
junho. Segundo o presidente da CNC, José Roberto
Tadros, após chegar ao “fundo do poço”, o comércio
mostra sinais de recuperação.

Vendas crescem
O aumento no volume de vendas no
estado se dá após três meses de queda.
Mas, em comparação com maio/2019,
houve recuo de 13,6%.
O Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) divulgou ontem a
Pesquisa Mensal de Comércio (PMC),
referente ao mês de maio/2020.
A PMC produz indicadores que
permitem acompanhar o
comportamento conjuntural do
comércio varejista no país.
No mês de maio, em comparação
com o mês de abril, com ajuste sazonal,
o índice de volume de vendas do
comércio varejista no Brasil teve
alta de 13,9%, depois de um recuo na
ordem de 16,8% no mês de abril.
Esse número representou o maior
percentual de aumento na série
histórica iniciada em fevereiro de 2000.

Projeção de queda no varejo 3
“Mantida a tendência gradual de abertura dos
estabelecimentos comerciais, o setor deverá apresentar
perdas menos acentuadas nos próximos meses.
Contudo, mesmo em um cenário mais próximo à
normalidade operacional, a recuperação da atividade
comercial ainda dependerá dos impactos da crise sobre
variáveis condicionantes do consumo, como o mercado
de trabalho, a oferta e a demanda de crédito e o nível de
confiança dos consumidores”, pontua Tadros.

Para escrever na pedra:
“Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o
que, com frequência, poderíamos ganhar, por simples
medo de arriscar”. De William Shakespeare.

RÁPIDAS
Fotos/ Divulgação

"Eu joguei a ideia
no ar. Um dos
meus sonhos
sempre foi
interpretar a
Tempestade. Não
sei se ela aparece
em 'Pantera Negra',
mas seria um
sonho tê-la ali"
JANELLE MONÁE, cantora
Sobre o sonho de interpretar Ororo
Munroe, a Tempestade, em futuras
produções da Marvel

The Rock é a
celebridade mais
bem paga do
Instagram
Dwayne "The Rock" Johnson é a celebridade que
mais recebe por cada post no Instagram de
acordo com um levantamento realizado pelo site
Hopper HQ e reproduzido pela BBC. A pesquisa
aponta que o astro de “Velozes e Furiosos” recebe
mais de US$ 1 milhão (o equivalente a mais de
R$ 5,3 milhões) por publicação. Vale lembrar que
Johnson tem 187 milhões de seguidores na rede
social. Kylie Jenner está um pouco atrás, recebendo US$ 986 mil (R$ 5,2 milhões) por post. Entre as celebridades
brasileiras estão Neymar - US$ 704 mil; Ronaldinho Gaúcho, US$ 238 mil e Caio Castro, com US$ 130 mil por post. A
Hooper HQ, sediada no Reino Unido, publica listas dos posts mais valiosos do mercado de celebridades desde 2017,
ainda que se costume adotar sigilo no valor pago por post no Instagram destas pessoas.

Faltam iluminação e
segurança em trecho da
Avenida Litorânea
Em CIDADES 6

cidade@mirante.com.br
São Luís, 9 de julho de 2020 - Quinta-feira

Aumento de casos mantém alerta
para ''segunda onda'' da Covid-19
Reaceleração estaria sendo provocada pela flexibilização das medidas de isolamento social, segundo
estudo feito por pesquisadores da UFMA; números tiveram queda drástica, mas já crescem novamente
Fotos/Divulgação

último boletim epidemiológico divulgado
pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), na
noite de terça-feira, 7, mostrou
que houve quase 2 mil novos casos
do novo coronavírus no Maranhão. Deste total, 1.683 ocorreram
no interior e 154 na Grande Ilha.
Em São Luís e nos demais municípios metropolitanos, semanalmente, está acontecendo um crescimento das notificações da
Covid-19. Isso pode ser um reflexo
da flexibilização das atividades comerciais, como está apurando um
grupo de estudo da Universidade
Federal do Maranhão (UFMA). Em
outras palavras, seria uma reaceleração da transmissão.
Como explicou o professor
doutor e médico epidemiologista
Antônio Augusto de Moura da
Silva, do Departamento de Saúde
Pública da UFMA, desde a última
semana, está acontecendo essa
reaceleração da transmissão do
novo coronavírus na Grande Ilha.
Isso pode ser notado no gráfico
dos novos casos, quando já houve
um período no qual foram notificados 2 mil casos semanais. Esse
número caiu para 400, mas, agora,
voltou a aumentar, alcançando até
700 em uma semana em São Luís,
São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.
Esse aumento também pode
ser verificado no Número Reprodutivo Efetivo (Rt), que determina
o potencial de propagação de um
vírus em algumas condições. Esse
índice está novamente subindo na
Ilha desde o dia 19 de junho, de
acordo com o professor Antônio
Augusto. No dia 29 de junho, estava bem próximo de 1. Desde a
semana passada, esteve acima de
1, o que indica uma reaceleração
da transmissão. “Já teve um momento em que chegou a 0,6, ou
seja, abaixo de 1, que é o recomendado para controlar a disseminação de um patógeno. Isso
vem aumentando gradativamente”, declarou o docente.
Para o autor do estudo, essa
reaceleração aconteceu mais ou
menos entre quatro a cinco semanas após o início da reabertura
dos comércios, quando houve a
flexibilização do isolamento social. Isso mostra que essa “segunda onda” seria um reflexo
dessa redução das medidas de
prevenção. Ele explicou que, na
época do lockdown ou bloqueio

rentes da Covid-19. O que pode
ser feito para impedir isso são as
medidas básicas, como o uso de
máscaras, o isolamento domiciliar, a higiene das mãos e o distanciamento físico mínimo de 1,5
metros, como o médico epidemiologista observou. Sobre esse
assunto, Antônio Augusto fará
uma live em seu Instagram, nesta
quinta-feira, 9, às 18h, para comentar acerca da elevação da
transmissão do novo coronavírus
na capital maranhense.
O estudo promovido pelo professor Antônio Augusto de Moura
da Silva é feito pelo Grupo de Modelagem da Covid-19 da UFMA,
que foi montado há pouco mais
de um mês, para acompanhar a
epidemiologia do novo coronavírus. O intuito da equipe é informar
a população acerca do que está
acontecendo, a partir de dados
concretos, que são verificados com
todo rigor científico e empírico
possível, de tal maneira que não
distorça a realidade, segundo o
médico epidemiologista.
Os envolvidos no estudo são
docentes e alunos, que se reúnem
entre duas a três vezes por semana, de maneira virtual, para
promover os debates e levantar hipóteses.

O

GRÁGICOS
apontam
crescimento do
numero de casos

total – que foi implementado em
São Luís entre os dias 5 e 17 de
maio -, houve um percentual
aproximado de 55% de pessoas
que ficaram em casa na Grande
Ilha. Atualmente, esse índice está
entre 35% a 40%.

Consequências da reaceleração
“Essa reaceleração da transmissão
deve estar acontecendo porque
muitas pessoas começaram a
achar que o novo coronavírus já
havia sido vencido e que a vida
então voltou ao normal. Ou seja,

foram às praias, aos bares, às ruas,
e muitas sem máscaras, descuidando dessa medida de proteção
fundamental”, comentou Antônio
Augusto de Moura da Silva. O professor da UFMA analisou que, se
isso continuar acontecendo, existe

o risco de ocorrer um aumento da
taxa de ocupação dos leitos de UTI
na Ilha daqui a quatro ou seis semanas.
Outra consequência, na opinião do professor, é o aumento do
número de internações decor-

Flexibilização precoce
Na opinião do Grupo de Modelagem da UFMA, a flexibilização
das atividades comerciais no
Maranhão ocorreu de maneira
precoce, pois não obedeceu aos
critérios estabelecidos e recomendados pela Organização
Mundial de Saúde (OMS). Dentre esses aspectos, o médico epidemiologista mencionou dois:
redução continuada da incidência de casos e do número de
mortes decorrentes da Covid19, por um período prolongado
de duas a três semanas; e a taxa
de ocupação dos leitos como
sendo inferior a 70%.
Esses pontos, como o professor Antônio Augusto frisou, não
estavam atendidos para que a
reabertura do comércio pudesse
ser iniciada. Inclusive, a taxa de
letalidade da Covid-19 no Maranhão já está em 2,48%, conforme levantamento da SES.
Esse índice representa a gravidade da doença em um contexto particular, por um determinado período, com relação a
uma população analisada.

O Estado do Maranhão
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636 micropontos de LSD
e 150 kg de maconha
apreendidos no interior
Droga sintética foi apreendida na agência dos Correios de Rosário e a maconha
na cidade de Vitória do Mearim; drogas estão avaliadas em torno de R$ 200 mil
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

equipe da Superintendência de Repressão ao
Narcotráfico (Senarc)
realizou ontem operações no interior do estado e apreendeu cerca de 630 micropontos da
droga sintética LSD, mais 150 kg de
maconha, armamentos, como ainda prendeu seis criminosos. Entre
os presos, cinco fazem parte da
mesma família e, de acordo com a
polícia, a droga está avaliada em torno de R$ 200 mil.
Um dos cercos policiais foi em
Rosário e foi coordenado pelo delegado Tiago Dantas. Ele declarou que
por meio de investigação ficou sabendo que uma quantidade de droga sintética viria de São Paulo para o
Maranhão e a via de acesso seria a
agência dos Correios de Rosário.
A polícia realizou ontem o trabalho de varredura aos Correios dessa
cidade e chegou até mesmo a utilizar os cães farejadores da Senarc. Em
uma das correspondências, os policiais encontraram os micropontos
de LSD, que estão avaliados em R$
50 mil, e prenderam uma mulher,
nome não revelado.
Ainda segundo o delegado, a detida disse para a polícia que tinha recebido ordem do marido, que está
preso no Complexo Penitenciário de
Pedrinhas, para ir buscar a droga
nessa agência e, logo após, repassar
para uma determinada pessoa, que
não teve o seu nome não revelado.
“As investigações vão continuar, pois
é necessário identificar os outros envolvidos nessa ação criminosa. A
droga LSD é muito utilizada em baladas eletrônicas e possui alto valor
comercial”, contou Tiago Dantas.

A

Droga sintética, dividida em micropontos de LSD, foi apreendida na agência dos Correios da cidade de Rosário

Barreira
A outra investida da Senarc foi realizada no povoado São Félix, zona rural do município de Vitória do Mearim. O delegado Danilo Veras informou que eles receberam uma denúncia anônima informando que
criminosos passaram por essa cidade com uma grande quantidade de
entorpecentes.
De posse da informação, os policiais montaram uma barreira no povoado São Félix e primeiramente foram abordados quatro criminosos
em duas motocicletas. Em poder deles, foram apreendidos três armas de
fogo e uma determinada quantidade de maconha. Em seguida, a polícia abordou um veículo Fiat Strada
e encontrou mais de 130 quilos de
maconha, como ainda prendeu o
condutor do carro. Essa droga está
avaliada em torno de R$ 150 mil.
Os detidos e a droga foram trazidos para a sede da Senarc, no Bairro

de Fátima.
“Os cinco presos fazem parte da
mesma família e possuem passagem pelo crime de tráfico de droga.
Há outras pessoas que podem fazer

636 micropontos
de LSD foram
apreendidos
Droga está avaliada
em torno de
R$ 200 mil
parte desse bando, mas devem ser
presos nos próximos dias”, contou
o delegado.
Mais prisões
A Polícia Civil e os homens do Cen-

tro Tático Aéreo (CTA) realizaram a
Operação Dictum em Santo Antônio dos Lopes e conseguiram prender dois “cabeças” do tráfico de droga nessa cidade em cumprimento
de ordem judicial, O CTA apreendeu
também droga, dinheiro e várias
gaiolas com pássaros.
No município de Zé Doca foram
presos dois homens, nomes não revelados, também suspeitos de tráfico de entorpecentes. Com eles, a
polícia apreendeu várias cabeças
de crack prontas para serem comercializadas.
Em Timon, a polícia retirou de
circulou um integrante de uma facção criminosa, identificado como
Dragão, acusado de vender droga
nessa cidade como também de porte ilegal de arma de fogo. Em poder
dele, foram encontrados vários papelotes de maconha, uma espingarda municiada e munições de calibres diversos. 
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Morte de bebê é
investigada no
interior do estado
O corpo do recém-nascido foi encontrado
por um pescador em uma lagoa, em Turilândia
A Polícia Civil ainda ontem estava investigando a morte de um recém-nascido em Turilândia. O bebê foi encontrado morto em uma
lagoa daquela cidade, no último
domingo (6), e, de acordo com a
polícia, a mãe da criança, nome
não revelado, é a principal suspeita desse crime.
O delegado titular de Turilândia, Alan Bruno, declarou que um
pescador encontrou o bebê morto e acionou a polícia. Os moradores disseram para a polícia que
a mãe poderia ter jogado a criança no lago para esconder um antigo relacionamento.
Ainda segundo o delegado, a
exumação do corpo da vítima já
foi solicitado para descobrir a
causa morte e a responsabilidade

dos acusados desse ato criminoso. “Ao que parece, a mãe do bebê queria esconder a gravidez e
eventualmente omitir que teve
um outro relacionamento, são esses informes que estamos apurando”, contou o delegado.
Outras ocorrências
O idoso Manuel Lima do Nascimento, de 60 anos, foi vítima de
latrocínio (roubo seguido de
morte), em Chapadinha.
A polícia informou que a vítima foi baleada na cabeça durante a tarde do último dia 7, no povoado Boca da Mata, naquela cidade. Ele ainda teve a sua motocicleta levada pelos criminosos.
A Polícia Civil está investigando
o caso. 

Foragido é preso
pela Polícia Civil
do Maranhão
O detido, que é acusado de um homicídio no Mato
Grosso do Sul, foi localizado e preso em Turilândia
Um cerco realizado ontem pela
Polícia Civil e o Bope da Polícia
Militar em Turilândia prendeu
Fernando Rodrigues Froes, que é
acusado de um homicídio ocorrido na cidade de Três Lagoas, no
estado do Mato Grosso do Sul. O
crime ocorreu no ano de 2014.
De acordo com a polícia, o detido, após cometer o assassinato,
fugiu para o Maranhão e ontem
acabou sendo localizado, em seguida, foi apresentado na Delegacia Regional de Pinheiro. Ele deve
ser transferido nos próximos dias
para o Mato Grosso do Sul.

No município de Caxias foi preso em flagrante um homem também suspeito de homicídio. O delegado Jair Paiva informou que o
detido é acusado de ter matado o
morador de rua Iork Gult de Jesus
Baia Correia. Em poder do criminoso, a polícia apreendeu uma faca suja de sangue, que vai ser periciada pelo Instituto de Criminalística.
Em Rosário, a polícia prendeu
um homem acusado de prática de
lesão corporal, ameaça, dano e
descumprimento de medida protetiva. 

Mundo

Nova York deve reabrir
suas escolas com ensino
presencial e remoto
Prefeito da cidade norte-americana de Nova York, Bill de Blasio, apresentou,
nesta quarta-feira (8), um plano para reabrir o sistema escolar em setembro
Michael Appleton / Mayoral Photography Office

NOVA YORK
O prefeito da cidade norte-americana de Nova York, Bill de Blasio,
apresentou nesta quarta-feira um
plano para reabrir o maior sistema escolar do país em setembro
com um calendário de “ensino
misto” por meio do qual os alunos
alternariam entre as salas de aula
e seus lares.
A proposta chega no momento
em que administradores de escolas
de toda o país se empenham em
equilibrar a segurança e as necessidades educativas e o presidente
Donald Trump pressiona escolas a
reabrirem no outono.
Pelo plano de Nova York, que
exige aprovação estadual, 1,1 milhão de alunos da rede pública
passariam dois dias na escola e
três estudando em casa, e depois
reverteriam a sequência na semana seguinte.
“Este modelo misto, este tipo de
modelo de cronograma dividido, é

Bill de Blasio, prefeito de Nova York, e a primeira-dama Chirlane McCray

o que podemos fazer nas condições
atuais”, disse De Blasio. “Depois vamos torcer e orar para que a ciência nos ajude com uma vacina, uma
cura ou tratamento.”
O plano também pede que os
edifícios das escolas sejam desinfe-

tados com frequência e que os estudantes usem proteções faciais e
mantenham o distanciamento social nestes locais, disse o prefeito.
Pais preocupados com a segurança podem manter os filhos em casa para aulas virtuais e com outros

materiais, acrescentou.
Estudios de tattoo
Voltou a ser legal fazer uma tatuagem em quase qualquer parte do
corpo em Nova York – exceto debaixo das máscaras ainda exigidas
enquanto a cidade norte-americana reabre depois de se tornar o epicentro do surto de coronavírus nos
Estados Unidos.
Nesta semana, os fãs de tatuagem correram para os salões de toda a metrópole, que abriram na segunda-feira depois de mais de três
meses fechados, entre eles o InkStained Tattoo Studio de Staten Island. Um número limitado de
clientes podia ficar do lado de dentro ao mesmo tempo, e cada tatuador tinha cerca de 30 pessoas nas
listas de espera.
“Nossa, cara, é demais, estava
pensando nisso há meses”, disse a
cliente Analia Acevedo, de Staten
Island, que estava sendo tatuada na
parte de baixo do antebraço. 

Foto oficial da Casa Branca por Tia Dufour

Donald Trump quer dificultar permanência de estrangeiros no país

Harvard e MIT estão
processando governo
de Donald Trump
Universidade e instituto abriram processo
por conta de restrições aos alunos estrangeiros
WASHINGTON
A Universidade de Harvard e o
Instituto de Tecnologia de Massachusetts processaram o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
nesta quarta-feira na tentativa
de barrar uma regra nova que
proibiria a permanência nos
EUA de estudantes estrangeiros se suas universidades passarem a dar cursos pela internet devido à pandemia de
coronavírus.
As duas universidades ini-

ciaram uma ação civil em um
tribunal federal de Boston pedindo uma suspensão emergencial temporária da nova diretiva emitida pelo governo na
segunda-feira.
“Defenderemos este caso vigorosamente para que nossos
estudantes internacionais —e
estudantes internacionais de
instituições de todo o país—
possam continuar seus estudos
sem ameaça de deportação”, escreveu o reitor de Harvard, Lawrence Bacow, em um comunicado destinado à comunidade
de Harvard. 
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Ministério da Educação
confirma que provas do
Enem devem ocorrer em
janeiro e fevereiro de 2021

Mandato coletivo
deve ser a grande
novidade das eleições
municipais em 2020

Segundo o Ministério da Educação, as datas
escolhidas para as provas escritas foram 17 e 24
de janeiro e as na versão digital 31 de janeiro e
7 de fevereiro. Já a reaplicação das provas, que
acontece quando há um problema de logística,
acontecerá em 24 e 25 de fevereiro. PÁGINA 7

O movimento que está ganhando a adesão
de adeptos em vários estados, inclusive, no
Maranhão. A nova ferramenta política busca
mecanismos de inclusão da sociedade nos
processos de decisão e o aumento do seu
poder de influência de grupos. PÁGINA 5

INDENIZAÇÃO

Família de profissionais
de saúde mortos por covid
tem direito a R$ 50 mil

O Senado aprovou hoje (7) o Projeto de Lei (PL) 1.846/2020, que garante indenização de R$ 50 mil a profissionais de saúde incapacitados
permanentemente em virtude de contato com o novo coronavírus durante exercício da profissão. No caso de morte do profissional, o
pagamento será feito à família. Como os senadores alteraram o texto, a matéria volta para a Câmara onde será novamente apreciada.
PÁGINA 3

Igreja Católica celebra a primeira santa do Brasil
Em São Luís, celebrações do dia da Santa Paulina terão presença reduzida de
fiéis e transmitidas ao vivo. O tema escolhido para o festejo foi “Vão com a força
do Espírito Santo e sejam minhas testemunhas” (Cf. At 1,8), em referência ao
Ano Missionário 2020, instituído pela Arquidiocese de São Luís. PÁGINA 9

Polícia ainda aguarda laudos do Caso Diogo Sarney
A Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) ainda espera
resultados de alguns laudos que foram feitos durante a reconstituição do crime,
ocorrida no dia 29 de junho. Após os resultados, o inquérito será encaminhado
à Justiça para que o andamento do caso chegue aos tribunais. PÁGINA 10

COPA DO NORDESTE

INFRAESTRUTURA

Todos os jogos serão
realizados em Salvador

Prefeito Edivaldo
vistoria andamento
de obras na capital

Cidade foi escolhida a partir da liberação das autoridades locais. Competição
será a primeira entre clubes de estados
distintos a ser disputada em sede única.
PÁGINA 11

As obras vão proporcionar mais qualidade
de vida às comunidades que terão mais
mobilidade urbana e acessibilidade,
bem como a resolução de problemas de
alagamentos durante o período de chuva.
Os bairros visitados ontem foram: Vila
Sésamo, Pindorama, Santa Efigênia e
Jardim São Cristóvão. PÁGINA 6
TEMPO E TEMPERATURA

REFORÇOS

Sampaio anuncia novos
contratados em live
PÁGINA 11

quando, Seu Jair?
BASTIDORES
APARTE Até
Transparentes
Quem recebeu as primeiras informações sobre a doença ainda no final
de 2019, não poderia jamais imaginar que três meses depois o número
de infectados no mundo chegaria a mais de 190 mil pessoas, em todos
os continentes – com exceção da Antártida.

TÁBUA DE MARÉ
QUI 09/07/2020
04H26 ................ 0.5M
10H39 ................ 6.0M
16H51 ................ 0.7M
23H02 ................ 6.0M
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São Luís, quinta-feira, 9 de julho de 2020

MARANHÃO

RAPOSA

Pescadores podem
estar à deriva no mar
Além do Corpo de Bombeiros e Centro Tático Aéreo (CTA), também vão participar das
buscas equipes do Corpo de Bombeiros Marítimos e a Marinha
DA REDAÇÃO

A

s equipes do Corpo de Bombeiros e Centro Tático Aéreo
(CTA) continuam as buscas
pelos três pescadores, identiﬁcados como Francisco José Pereira
de Araújo, de 25 anos, Lucas dos Santos, de 18 anos e André Veras Silva, de
37 anos. Eles estão desaparecidos há
cerca de duas semanas quando saíram do Porto do Braga para pescar, no
município da Raposa, região metropolitana de São Luís.
De acordo com informações do
chefe de departamento de resgate do
CTA, tenente-coronel Alcir, as buscas
vão ser realizadas a 80 milhas, indo
para alto mar, já que durante as buscas feitas a 25 milhas nada foi encontrado. “Estamos trabalhando com a
possibilidade do barco ter tido algum
problema, indo para alto mar, ﬁcando
à deriva”, disse o tenente-coronel.

Feira oferece mais
de 800 vagas de
estágio e emprego
DA REDAÇÃO
Uma instituição de ensino superior de São Luís está
promovendo a sua 1ª Feira de Empregabilidade que
conta com mais de 800 oportunidades de estágio e emprego no mercado de trabalho. As inscrições podem ser
realizadas pelas redes sociais da instituição. A feira vai
até 10 de julho.

FRANCISCO JOSÉ, LUCAS DOS SANTOS E ANDRÉ VERAS SILVA ESTÃO DESAPARECIDOS

Marítimos e a Marinha.
De acordo com o major Lisboa, do
Corpo de Bombeiros, as equipes estão
trabalhando com todas as possibilidades, dos pescadores terem naufragado, ﬁcado a deriva ou até mesmo terem se direcionado para uma das
ilhotas que tem no local.
Na manhã da última segunda-feira
(6), o Corpo de Bombeiros e o Centro
Tático Aéreo (CTA) realizaram um sobrevoo na área do Porto do Braga, mas
até o momento nada foi encontrado.
As buscas tiveram início na tarde
do dia 5. De acordo com informações,
só foram encontradas caixas de isopor, redes de pesca, bandeiras e sinalizadores do barco nas proximidades
de Sinibutiu e Cararaí.
Entenda o caso
Os três homens saíram para pescar
no último dia 25, segundo as informaAlém do Corpo de Bombeiros e ções preliminares, a embarcação, um
CTA, também vão participar das bus- barco tipo Biana, de nome Vitória, decas equipes do Corpo de Bombeiros sapareceu no mar após os pescadores

se deslocarem para uma região onde
eles são acostumados a pescar.
Um dia após a saída do barco, um
outro pescador encontrou um material que era usado pelo grupo em alto
mar. Até o momento, segundo as primeiras informações, só foram encontradas caixas de isopor, redes de pesca, bandeiras e sinalizadores do barco
nas localidades Sinibutiu e Cararaí.
A família de um dos desaparecidos
procurou uma delegacia para registrar o caso no domingo (5).

Estamos trabalhando
com a possibilidade do
barco ter tido algum
problema

CASO DIOGO SARNEY

Polícia aguarda laudos para concluir inquérito

As vagas são para:
Auxiliar de Estacionamento
Embalador
Operador de Caixa
Reposição Mercearia/Bazar
Reposição Frios e Lacticínios
Reposição Hortifrúti
Auxiliar de Serviços Gerais
Conferente
Separador
As oportunidades são para empresas como Grupo
Mateus, TVN, AMBEV, Santander, Lojas Americanas,
Drogasil, Pague Menos, Rofe Distribuidora, Renner, Lojas Novo Mundo, Claro, Vivo, Banco Safra, Super Estágios e outras.
Além disso, serão realizadas capacitações gratuitas
através de transmissão ao vivo na internet de palestras,
mini-cursos e talking-show com dicas e orientações para recolocação no mercado, carreira e empreendedorismo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FOTOS: THADEU PABLO

A RECONSTITUIÇÃO DO CRIME ACONTECEU NO DIA 29 DE JUNHO E TEVE A PARTICIPAÇÃO DO SUSPEITO DE TER ATIRADO NA VÍTIMA
SAULO DUAILIBE
As investigações sobre o caso do assassinato do publicitário Diogo Campos, o Diogo Sarney, de 41 anos, ainda
seguem, pois o inquérito policial não
foi totalmente concluído.
A Superintendência de Homicídios
e Proteção à Pessoa (SHPP) ainda espera resultados de alguns laudos que
foram feitos durante a reconstituição
do crime, ocorrida no dia 29 de junho,
13 dias após o homicídio, que aconteceu na Rua Frei Antônio, nas proximidades da Lagoa da Jansen.
Após os resultados dos laudos, o
inquérito será encaminhado à Justiça
para que o andamento do caso chegue aos tribunais.

que estariam dentro do carro, um Fiat
Argo, de cor vermelha, e placas clonadas, utilizado no crime.
Além dos suspeitos envolvidos no
caso, a arma usada para atirar e matar
a vítimas também não foi encontrada.
O delegado titular da SHPP, George
Marques revelou que o inquérito segue com diligências pendentes. Por
isso, ainda não tem um laudo pericial.
No momento, a Polícia Civil aguarda
esses laudos e colhe depoimentos de
novas testemunhas e escuta novamente as que já foram ouvidas.

Relembre o caso

O publicitário Diogo Adriano Costa
Campos, o Diogo Sarney, foi assassinado com um tiro no pescoço após
uma discussão no trânsito, na manhã
do dia 16 de junho, nas proximidades
Busca por suspeito
Mesmo com três semanas após o da Lagoa da Jansen.
brutal assassinado de Diogo Sarney, a
Após investigações, a Polícia Civil
polícia ainda busca as duas pessoas do Maranhão, com ajuda de câmeras

de segurança, identiﬁcou o carro conduzido pelo suspeito no momento do
crime, um Argo Vermelho.
No último dia 26 de junho, foi preso
o suspeito de assassinar o publicitário. Ele contou detalhes que ajudaram
a polícia a entender a dinâmica do homicídio. Conforme as informações, o
Fiat Argo utilizado no momento do
crime foi tomado de assalto três dias
antes do assassinato no bairro do Calhau, em São Luís.

Programação

09/07

• 9H – Palestra: Pedagogia e Empreendedorismo: como
uma experiência pode fortalecer a outra
• 9H – Palestra: Inteligência emocional no trabalho: por
que não basta ter boa qualiﬁcação e técnica nos dias
atuais?
• 09H – Palestra: 10 dicas comportamentais para os novos desaﬁos proﬁssionais!
• 14H30 – Mini-curso: Desmistiﬁcando o currículo lattes
• 16H30 – Palestra: Como se destacar no meio digital na
era COVID-19.
• 19H – Mini-curso: A oratória como um diferencial para empregabilidade
• 20H – Palestra: O sucesso está nas suas mãos
• 17H – Palestra: Carreira e Criação de metodologia

10/07

• 9H – Palestra: Mudança de carreira: como planejar
• 09H – Palestra: Criatividade e empregabilidade
• 15H – Palestra: O ensino no “novo normal”: desaﬁos e
incertezas
• 19H30 – Mesa-interativa: Aplicação do ciclo PDCA pela gestão escolar para a retomada das aulas frente ao
COVID-19
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Deputado do Maranhão propõe Comissão da Câmara para
acompanhar e fiscalizar todo o processo das eleições municipais
PÁG. 2

Além de
Bolsonaro,
Covid
atingiu quase
30% dos
governadores

Senado analisará MP
que prevê normas
para reembolsos
de passagens
aéreas canceladas
durante a pandemia

Duarte apresenta
proposta
para garantir
100% de
Atenção Básica
de Saúde em S.L
PÁG. 3

PÁG. 3

PÁG. 2

Senado aprova
projeto que
considera
cadastro da
mulher
prioritário
PÁG. 12

PARLAMENTARES MARANHENSES
REAGEM A VETOS DE BOLSONARO
A DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO A
INDÍGENAS E QUILOMBOLAS
Deputados da bancada
maranhense reagiram,
ontem, 8, a 16 vetos do
presidente Jair Bolsonaro a dispositivos do
projeto aprovado pelo
Congresso Nacional que
cria o Plano Emergencial
para Enfrentamento à
Covid-19 nos territórios
indígenas, com medidas
de vigilância sanitária
e epidemiológica para
prevenção de contágio e
disseminação da doença.
PÁG. 7

A senadora Eliziane Gama e os deputados Bira do Pindaré, Gil Cutrim e Márcio Jerry reagiram fortemente aos vetos do presidente Jair Bolsonaro

Prefeito
de São Luís
vistoria
obras na
Vila Sésamo,
Pindorama,
Santa Efigênia
e Jardim São
Cristóvão

BINÉ MORAIS

Madeira fecha
a semana com
importantes apoios
à sua pré-candidatura
a prefeito

PÁG.3

Edivaldo e equipe seguem visitando obras importantes realizadas pela
prefeitura em São Luís

O prefeito Edivaldo Holanda Junior vistoriou, ontem, 8, várias frentes de trabalho do programa São Luís em Obras. Pela
manhã acompanhou os serviços de drenagem e pavimentação da Vila Sésamo, na Liberdade, e no Parque Pindorama. À tarde, esteve na Santa Efigênia e Jardim São Cristóvão, que também recebem serviços de drenagem profunda e asfaltamento.

Vereadores de
São Luís discutem
LDO e demonstram
preocupação com crise
financeira do município

PÁG. 5

Cotação – Comercial C. R$ 5,345 | V. R$ 5,3473 – Turismo C. R$ 5,32 | V. 5,64 – Euro C. R$ 6,0431 | V. R$ 6,047 – Libra C. R$ 6,7274 | V. R$ 6,7333 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Baixamar – 3:26 1,1 m| 1ª Preamar– 9:25 5,3 m 2ª Baixamar–15:54 0,8 m 1ª Preamar–21:53 5,1 m | Loteria – Mega Sena – 2277 (08/07/2020) 10-22-23-37-53-60 |
Quina – 5308 (08/07/2020) – 14-16-40-60-68 | Lotofácil – 1990 (08/07/2020) – 04-06-07-08-09-11-13-14-16-17-19-20-23-24-25 |
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK

PÁG.4

TEMPO – Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com
chuva a qualquer hora.

24° – 32°

Manhã

Tarde

Noite
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Atos, Fatos & Baratos

|

Fisioterapeuta
Esp. Microfisioterapia, Leitura Biológica, Terapia Manual,
Terapia Cranio Sacral e Psych-k

Atendimento Online: (98) 98105-1414

O poder do estado
de presença

(Albert Camus, L’Hommerévolté, 1951)

Somos uma mistura de sensações, emoções e comportamentos que são experienciados
e sentidos ao percebermos os
fatos e experiências por uma
ótica construída por meio da
cultura que vivemos: tradições,
preconceitos, herança familiar,
valores, dogmas... E essas informações formam as crenças
que podem ser limitantes ou
fortalecedores.
As crenças ficam armazenadas
no subconsciente, e é no seu
inconsciente que 95% das
ações acontecem. Já na mente
consciente funcionam 5% das
ações. E para que você se
perceba, e gere ações no estado
presente, carregando o mínimo
de conceito preconcebido da
sua história familiar e de como
os outros percebem o mundo, é
necessário treinar o diafragma,
que é o principal músculo da
respiração.
O único instante que de fato

existe é o agora, e é um presente estar presente consigo. Essa
experiência de sentir o agora é
possível pelo fato de seu corpo
sempre se apresentar neste
instante. E com treino você
conecta corpo e mente.
Mas é preciso determinação,
foco e persistência, pois quase
todos os instantes das suas
ações diárias são movidos pela
sua mente subconsciente, que
te leva a vários lugares sem
ser o agora. O exercício de
concentração, escuta consciente do outro, auto-observação e
confiança acessa de forma tranquila e serena a voz interior, as
respostas mais profundas e a
verdade sentida.
Aprenda a ser movido pelos
seus insights, sensações e sentido, em vez de operar apenas
pelos modelos pré programados instalados na mente. Seja
um explorador de sensações, e
assim desfrutará mais do agora.

TSE abre inscrições para
curso a distância sobre
contas partidárias anuais
Estão abertas as inscrições
para o curso a distância sobre
Prestação de Contas Partidárias
Anuais, promovido pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). Serão
disponibilizadas 20 horas de
aulas a representantes de partidos
políticos, contadores, advogados e
outros profissionais que atuem no
assunto. O curso oferecerá apostilas, videoaulas e avaliação de
aprendizagem aos participantes. A
capacitação é gratuita.
As aulas serão ministradas
pelo analista Judiciário Thiago
Bergmann, que atua na Assessoria
de Exame de Contas Eleitorais
e Partidárias (Asepa) do TSE.
“A ideia do curso é esclarecer
as dúvidas recorrentes e orientar
os prestadores sobre como eles
devem apresentar as contas anuais
à Justiça Eleitoral”, explicou.
Inscrições
No ato da inscrição, utilize a chave “PARTIDARIAS”. Quem tem
cadastro no Portal de EaD do TSE
deve acessar o endereço https://

educacao.tse.jus.br/course/view.
php?id=558. Já quem não dispõe
de cadastro deve acessar https://
educacao.tse.jus.br/login/signup.
php?
Dúvidas podem ser esclarecidas
pelo e-mail ead-suporte@tse.jus.
br.

CONTAS ANUAIS
A entrega da prestação de contas
anual pelos partidos é determinada pela Constituição Federal e
pela Lei nº 9.096/1995 (Lei dos
Partidos Políticos) com a redação
dada pela Lei nº 13.877/2019, que
alterou o prazo para a apresentação. Antes, o balanço contábil do
exercício finalizado deveria ser
enviado até 30 de abril do ano
seguinte. Agora, a entrega deve
ser feita até 30 de junho.
De acordo com a legislação, cabe
à Justiça Eleitoral fiscalizar as
contas das legendas para verificar
a origem e a aplicação dos recursos declarados em suas prestações
de contas.

Parabéns, dona Maria Natália!
Um registro especial para a Dona Maria Natália, leitora assídua do Jornal
Pequeno, que comemora mais um ano de vida e recebe os cumprimentos
pela passagem do seu aniversário.
Mulher guerreira de todos os dias, a aniversariante dedicou a vida para
ver os filhos formados, e agora, cheia de felicidade, celebra a formatura
no curso de Turismo pela Universidade Federal do Maranhão.
No registro, Dona Maria Natália posa ao lado dos filhos e do pai, in memorian. À aniversariante, votos de muita saúde e sucesso. Parabéns!
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Hildo propõe criação de Comissão
para acompanhar e fiscalizar todo
o processo das eleições municipais
GIL MARANHÃO

O vice-líder da MDB na Câmara,
deputado federal Hildo Rocha
(MA), protocolou, nessa quarta-feira (08), na Secretaria Geral da
Mesa (SGM), projeto propondo a
criação de Comissão Externa para
acompanhar e fiscalizar as eleições municipais deste ano; desde
as convenções municipais para
definição de candidaturas e coligações, passado pelo dia do pleito e
a apuração dos votos. A comissão
só encerrará seus trabalhos após a
posse dos eleitos.
“Por ser uma eleição atípica, é
preciso que haja um acompanhamento mais de perto por parte
da Câmara Federal, já que foi
o Parlamento que decidiu pelo
adiamento do pleito. E também
uma fiscalização de todo o processo eleitoral, cada etapa desse
novo calendário”, argumentou o
parlamentar maranhense.
A Comissão, segundo Hildo, vai
atuar nas três esferas: federal, estadual e municipal. “Por ser uma
eleição municipal, o pleito passa
pelos Cartórios Eleitorais dos
municípios, as Cortes Eleitorais
estaduais, que são os TREs e o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Então, vamos acompanhar e fiscalizar essas três esferas da Justiça
eleitoral”, acentuou.

O nosso abraço desta quinta-feira vai para a culinarista Luanna
Lima, que ministra o workshop
on-line “Dia de Pizza”, e irá
ensinar diversas receitas durante
a live. A apresentação ocorre pelo
Instagram @potiguarhomecenter,a
partir das 11h45.

• Alguém pode me explicar a
lógica de fechar hospitais de campanha antes de eliminar medidas
de quarentena e isolamento? @
peakebraga
Proposta de Hildo Rocha prevê criação de comissão externa de
deputados para acompanhar todo o desenrolar das eleições 2020 nas
três esferas - federal, estadual e municipal

MUDANÇA DE DADAS
Rocha ressalta na justificativa que
“a mudança nas datas e prazos
para as eleições municipais deste
ano vai produzir muitas alterações que vão confundi eleitores e
candidatos. “O principal desafio é,
primeiramente, assegurar a saúde
da população, e ao mesmo tempo
viabilizar a realização dos dois
turnos eleitorais em tempo hábil
para a prestação de contas e posse
dos eleitos em 2021”, enfatizou o
deputado.
“Nesse sentido, considero de
fundamental importância que o
Poder Legislativo acompanhe o

desenvolvimento do pleito junto
às cortes eleitorais estaduais e
a nacional, com o objetivo de
garantir a lisura do processo”,
completou o emedebista.

INSTAÇÃO DA
COMISSÃO

O deputado disse que espera
contar com o apoio da bancada federal do Maranhão, das lideranças
partidárias e do próprio presidente
da Câmara, Rodrigo Maia, para a
aprovação de sua proposta.
A ideia é que a Comissão Externa
seja criada e instalada ainda este
mês, para iniciar seus trabalhos a
partir de agosto, quando começam
as convenções municipais.

teve contato.
Antes de divulgar o teste positivo
nesta terça, o mandatário chegou
a realizar três testes, mas afirmou
que todos deram negativos. O
presidente decidiu repetir o exame
na última segunda após ter febre
de 38ºC.
Grupo de risco pela idade - de 65
anos -, Bolsonaro tem usado a
doença para fazer ‘propaganda’ da
hidroxicloroquina, medicamento
que ele diz já estar tomando, mas
que não tem comprovação de
eficácia para o coronavírus.
No Senado, o presidente da Casa,
Davi Alcolumbre, e o parlamentar Nelsinho Trad já tiveram a
doença. Trad esteve na comitiva
com Bolsonaro e chegou a ficar
internado no Hospital Sírio Libanês de Brasília.
Adversário do presidente, o
governador do Rio anunciou que
foi diagnosticado no dia 14 de
março, depois de sentir febre, dor
de garganta e perda de olfato. O
mandatário fluminense não teve
grandes complicações, mas relatou em vídeo divulgado em suas
redes sociais que a doença não é
“igual a qualquer outra”.
Além dele, foram infectados pela
Covid-19 os governadores Carlos
Moisés (PSL), de Santa Catarina,
Mauro Mendes (DEM), de Mato
Grosso, Helder Barbalho (MDB),

do Pará, Renan Filho (MDB), de
Alagoas, Paulo Câmara (PSB), de
Pernambuco, Renato Casagrande
(PSB), do Espírito Santo, e Antonio Denarium (PSL), de Roraima.
O caso mais recente é o de Santa
Catarina, que fez o anúncio no dia
1° de julho.
O prefeito de Manaus, Arthur
Virgílio Neto, foi um dos casos de
maior gravidade entre os políticos.
Aos 74 anos, ele foi contaminado
pelo vírus e está com 30% do pulmão comprometido. Apesar disso,
vem se recuperando bem. Na
última segunda, ele divulgou que
vai dar continuidade ao tratamento
em São Paulo, no Hospital Sírio
Libanês.
Bruno Covas, prefeito da capital
paulistana, recebeu o diagnóstico
positivo, mas não apresentou
sintomas da doença. Ele vinha
fazendo exames periódicos por
causa do tratamento de um câncer
no sistema digestivo.
Casos internacionais
Bolsonaro não foi o único presidente cujo teste para o novo
coronavírus deu positivo. Outros
chefes de Estado e políticos de
outros países também tiveram a
doença, incluindo Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino
Unido, e Juan Orlando Hernández,
presidente de Honduras. (PORTAL
TERRA)

Live discute retomada do turismo no Nordeste
Quais as perspectivas de reabertura? De onde virão os turistas? E a malha aérea, como está
se recuperando? Os protocolos
mudarão as experiências dos
viajantes? Que trabalho está
sendo feito com o trade local e
com os principais emissores?
Estas são algumas das perguntas que serão respondidas na
live sobre o Nordeste nesta
quinta-feira, 9 de julho, às
11h30, no Portal e Facebook
PANROTAS.
A retomada do turismo no
Maranhão e outros 3 estados
será debatida com os secretários de turismo do Maranhão
Catulé Junior, da Bahia, Fausto
Franco, de Sergipe, José Sales,
e Rafael Brito, secretário do
Desenvolvimento Econômico e
do Turismo de Alagoas.
Acompanhe a Live Check Point
pelo instagram @portalpanrotas

Abraço do Dia

Tuitaços

Além de Bolsonaro, Covid atingiu
quase 30% dos governadores
Além do presidente Jair Bolsonaro, que foi diagnosticado com a
Covid-19 na última terça-feira, 7,
pelo menos 12 integrantes dos três
Poderes já tiveram a doença. Nos
executivos estaduais, quase 30%
dos governadores do País foram
contaminados, entre eles o adversário de Bolsonaro, Wilson Witzel
(PSC). Na lista de infectados há
ainda os prefeitos de São Paulo,
Bruno Covas (PSDB), e Manaus,
Arthur Virgílio (PSDB), além do
presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o senador
Nelsinho Trad (PSD-MS).
Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional
(GSI), e Bento Albuquerque, de
Minas e Energia, foram os únicos
ministros do governo acometidos
pela covid-19 até agora. Depois
do diagnóstico de Bolsonaro, ao
menos 13 ministros que se encontraram com ele também fizeram
exames.
Tanto Heleno como Albuquerque
foram infectados na comitiva de
Bolsonaro aos Estados Unidos
em março deste ano. Com direito
a jantar no sul da Flórida na presença do presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, a viagem
deixou mais de 20 pessoas infectadas, incluindo o secretário de comunicação da Presidência, Fabio
Wajngarten, com quem Bolsonaro

P E Q U E N O

“Carregamos todos, dentro de nós, as nossas masmorras, os nossos crimes e as nossas devastações.
Mas nossa tarefa não é soltá-los pelo mundo: é a
de combatê-los, em nós mesmos e nos outros.”

drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br

Patrícia Rabêlo
Bogéa de Matos

J O R N A L

• Se usar máscara na maior emergência sanitária em um século for
mesmo “coisa de viado”, como
diz Jair Bolsonaro, parabéns aos
“viados”. Nada melhor do que
críticas de Jair Bolsonaro para
confirmar que se faz a coisa certa.
@apyus
• “Fulano testa positivo para Covid” é o jornalismo impondo sua
ordem sobre a língua selvagem.
@marvio
• Não é possível enxergar no
governo Bolsonaro uma ameaça
à democracia e ao mesmo tempo
tergiversar sobre o que acontece na Venezuela. Ou daremos
razão ao discurso que decidiu a
última eleição e guinou o Brasil
para o atual estado de retrocesso
civilizatório (e democrático). @
mvitorodrigues
• Na fase “paz e amor” Bolsonaro- vetou proteção a índios na
covid- vetou uso de máscara - não
consegue nomear ministro da
saúde e da educação - usa a própria doença pra vender remédio e
fazer propaganda.Essa é a suposta
trégua.@veramagalhaes
• Presidente cavalgadura não é
novidade no Brasil. Mas que relincha, como o atual, nunca antes
nesse país.@frednavarro

Rarará
Não sou sedentário. No máximo,
sou fitness assintomático.
***
Pois é, pessoal. Chegamos em Julho, e eu ainda não entendi nada.
***
A gente se afastou. Mas eu continuo torcendo pra gente se manter
afastado.
***
O Brasil não é para amadores.
Já tem gente no sinal, vendendo
máscara e raquete elétrica.
***
Antigamente falavam que o mundo se acabaria no ano 2000. Será
que erraram um dígito?
***
Eu não preciso de muita coisa
para ser perfeita. Só mexeria em
duas coisas: no rosto e no resto.
***
Eu só queria saber se a ciência
que os gestores públicos estão se
guiando, é aquela que afirma que
o ovo faz bem pra saúde, ou a que
diz que faz mal?

Sobe/Desce
Sobe
Uma paciente de 106 anos venceu
a batalha contra o coronavírus.
Moradora do bairro Maiobão,
Luiza Ferreira Alves deu entrada
na UPA com rebaixamento de
nível de consciência, dores nas
costas e cansaço, mas superou a
enfermidade e recebeu alta ontem,
08.

Desce
28 casos de feminicídio já foram
registrados no Maranhão em
2020, de acordo com dados da
Secretaria de Segurança Pública
(SSP-MA). Em 2019, foram 25
mortes nesse mesmo período.
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Segurança Pública discute operações
integradas nos municípios da Grande Ilha
DIVULGAÇÃO

Operações integradas, troca de
informações e ação conjunta
das inteligências para controle
da criminalidade na área Leste
da região metropolitana de São
Luís. Estes foram os temas
discutidos entre membros das
polícias Civil e Militar, durante
reunião, nessa quarta-feira
(8), na sede da Secretaria de
Estado de Segurança Pública
(SSP), no Outeiro da Cruz.
No encontro, foram alinhadas
estratégias de ação conjunta que
vão alcançar uma população
de aproximadamente 400 mil
pessoas na Grande Ilha.
O trabalho conjunto entre as
polícias Civil e Militar prioriza
planejamento para controle de
crimes, como o tráfico de drogas,
crime organizado e medidas
unificadas para redução do
número de mortes violentas na
região Leste. O trabalho será
realizado em aproximadamente
15 bairros da capital, incluindo
Coroadinho, Vila Luizão, Cidade
Olímpica, Cidade Operária e São
Raimundo; e parte dos municípios
de São José de Ribamar, Paço do
Lumiar e Raposa.
O plano vai reforçar o trabalho
investigativo da Polícia Civil, na
apuração de casos e solicitação
dos mandados de prisão e
buscas junto à Justiça. Serão
intensificadas também operações
como a Catraca, realizada em

Várias operações serão intensificadas, incluindo a Operação Catraca
ônibus; Saturação, nos fins de
semana em monitoramento de
áreas com mais demanda; e
outras ações para inibir o crime,
realizadas pela Polícia Militar.
“Estamos organizando operações
em conjunto para situações
diversas como cumprimentos
de mandados, monitoramentos
e ações pontuais contra o
crime nessa área”, destacou o
subcomandante da Polícia Militar,
coronel Nilson Ferreira.
A reunião aproxima os comandos

que atuam na região a definirem
operações unificadas, pontuou
o titular da Superintendência
Especial de Investigação Criminal
(Seic), delegado Augusto Barros.
“O objetivo dessa atuação
conjunta é obter resultados mais
eficazes no combate ao crime,
reduzindo os índices de violência
e promovendo mais segurança à
população daquela área. Teremos
um cronograma fixo de reuniões
para troca de informações e
melhor planejamento das ações”,

explicou Barros.
Também participaram da reunião
o comandante do Comando de
Área Metropolitano (CPAM II),
coronel Aritanã Lisboa, além
de comandos de batalhões e
companhias da Polícia Militar
com atuação na área Leste. Da
Polícia Civil, estiveram presentes
ainda o titular da Seccional
Leste, delegado Henrique
Mesquita, e demais titulares
de delegacias das cidades que
compõem a área.

Arquivo do Detran-MA recebe reforma estrutural
e capacita profissionais para manejo de documentos
O Arquivo do Departamento
Estadual de Trânsito do
Maranhão (Detran-MA) está com
novas estrutura e organização.
Durante os últimos quatro anos,
o setor, que é encarregado
pelo arquivamento de todos
os documentos de veículos e
condutores do Maranhão, bem
como das áreas de Recursos
Humanos, Processos e Contratos
do órgão, passou por uma grande
transformação, o que incluiu
reforma e completa reestruturação.
O Setor de Arquivo tem como
objetivo tornar disponíveis
as informações contidas no

acervo documental, guardar,
higienizar, conservar o documento
com a intenção de torna-lo
público, sempre que solicitado.
Ele desempenha importante
função dentro do organograma
organização e de apoio para os
demais setores.
Anteriormente, o local era
distribuído em três galpões que,
com os passar dos anos e sem a
manutenção adequada, se tornou
insalubre, com amontoados
de documentos e papéis, sem
prateleiras suficientes, que
sofria com as ações de agentes
como chuva, poeira e mofo, o

que tornava ineficiente a gestão
documental como um todo.

TRANSFORMAÇÃO
O setor do Arquivo começou a ser
reestruturado em outubro de 2016,
com a retirada dos documentos
do local para a reforma do prédio.
Em 2018, já com a parte interna
pronta, a Direção do DetranMA investiu em mão de obra
qualificada, oferecendo cursos
e treinamentos para servidores,
colaboradores e estagiários, além
de estabelecer uma nova rotina
para os procedimentos internos.
Para a diretora geral do Detran-

MA, Larissa Abdalla Britto,
umas das prioridades do órgão é
melhorar o atendimento ao público
e assegurar um ambiente de
trabalho confortável e seguro para
os servidores. “O antigo espaço
não oferecia condições físicas e
estruturais para oferecer qualidade
na prestação dos nossos serviços.
O novo arquivo proporcionará
uma melhoria fundamental no
dia a dia do Detran-MA, além
de salvaguardar a guarda de
documentos importantes para
os usuários e para a sociedade
maranhense como um todo”,
ressaltou.

“Máscaras pela Vida” firma parceira
para confecção de dez mil máscaras
Na manhã de terça-feira (7), mais
uma parceria foi firmada presencial
e virtualmente pelo projeto
“Máscaras pela Vida”, com
o financiamento da empresa
Glencore, na quantia de R$ 35
mil para a produção de dez mil
máscaras a serem distribuídas
para comunidades da área
Itaqui-Bacanga. A ação beneficia
diretamente quinze costureiras
integrantes do Clube das Mães da
Vila Verde com geração de renda
pela confecção dos itens.
Por videoconferência, o reitor
Natalino Salgado agradeceu a
grande colaboração da Glencore
e ressaltou a união de esforço de

vários setores para a prevenção de
comunidades próximas à Ufma. “O
DNA da Universidade é produzir
essa interação com a sociedade.
Quando nós organizamos uma ação
como essa, estamos transformando
vidas, dando possibilidade às
pessoas de viverem bem. É muito
gratificante proporcionar isso”,
mencionou.
A Ufma foi uma das três instituições
do país que tiveram projeto
escolhido para receber recursos
financeiros pela Glencore, entre
12 submetidos à multinacional.
A empresa esteve presente na
solenidade, realizada no Centro
Pedagógico Paulo Freire, com

seu coordenador de manutenção,
Sílvio Borges Costa, e seu gerente
de operações portuárias, Anderson
Salmo Santos, além do gerente da
América Latina de Sustentabilidade,
Cleber Andrioli, que participou
virtualmente e realçou a relevância
da parceria para todos os
envolvidos.
“Para nós, da Glencore, foi uma
oportunidade muito importante
de fazer parte deste momento.
Temos procurado práticas que
protejam nossos colaboradores e
tragam benfeitorias nas regiões
onde operamos, já que estamos
em todo o Brasil e em mais 35
países. É uma grande satisfação

participar desse projeto em parceria
com a Universidade Federal do
Maranhão”, pontuou Andreoli.
Quem ratificou o benefício da
união institucional na ocasião
foi a costureira Carla Almeida,
representante do Clube das Mães
da Vila Verde, que chamou suas
companheiras para fazer coro às
suas palavras de agradecimento
à Glencore e à Ufma. “A Ufma
colocou em prática o nobre ato
de investir no outro, que nos fez
sentir que também pertencemos à
Universidade, que não há muros.
Pretendemos fazer nosso melhor
e só temos que agradecer a
oportunidade”, pronunciou.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020
(LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, COTA RESERVADA E ITENS EXCLUSIVO
PARA ME/EPP)
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº
160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações, Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº
8.666/93 e suas alterações.
TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de equipamentos de informática, móveis e equipamentos diversos, destinados à Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social.
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.
DATA: 28/07/2020.
HORÁRIO: 08h:00min (OITO HORAS).
EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às
13h00min (treze horas).
Caxias - MA, 07 de julho de 2020.
Othon Luiz Machado Maranhão
Presidente da Comissão Central de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 com
alterações e legislação correlata.
TIPO DE EXECUÇÃO: Indireta.
TIPO: Menor Preço global.
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia para execução dos serviços
de manutenção de praças na Zona Urbana e Rural do município de Caxias-MA.
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura.
LOCAL: Auditório da Prefeitura – Prédio da Prefeitura municipal de Caxias.
ENDEREÇO: Praça do Pantheon, 600, Centro, Caxias-Ma. DATA: 28 de julho de 2020.
HORÁRIO: 08h:00min (OITO HORAS).
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no prédio da Comissão
Central de Licitação, situado na Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma, no horário
das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas) mediante onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 05 (cinco) resmas de papel (500 folhas),
tamanho A4, 210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do Município,
referente ao custo de reprodução, está à disposição também em meios eletrônico no portal
da transparência: http://caxias.ma.gov.br/ Link: https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/
mural.zul?eId=2103000. Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste aviso de licitação.
Caxias - MA, 07 de julho de 2020.
Othon Luiz Machado Maranhão
Presidente da Comissão Central de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 – SRP
A Prefeitura Municipal de Açailândia – MA, por meio do Pregoeiro Oficial,
torna público aos interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na
forma eletrônica, do tipo menor preço por lote, tendo por objeto o registro
de Preços para a eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para
prestação de serviços funerários de higienização simples de defunto,
serviços de técnica em conservação de cadáveres, fornecimento
de urnas mortuárias padrão popular de diversos tamanhos com
estrutura de madeira, devidamente montada e ornamentada, assim
como translado do féretro para sepultamento, de interesse da Secretaria
Municipal de Assistência Social. A realização do certame está prevista para o
dia 28 de julho de 2020, às 09h00min – horário local de Açailândia - MA. O
recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente
por meio eletrônico, no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br,
UASG: 980961 – Prefeitura Municipal de Açailândia – MA. O edital completo
está à disposição dos interessados nos sites: www.acailandia.ma.gov.br e
www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão
ser obtidos através do e-mail: licitacao@acailandia.ma.gov.br. Açailândia/MA,
06 de julho de 2020. Denilson Odilon Fonsêca Pregoeiro Portaria 024/2020.

PREFEITURA MUN DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
AVISO DE LICITAÇÃO. A Comissão Permanente de
Licitação – CPL, do Município de São Pedro dos Crentes
– MA, avisa aos interessados que realizará a licitação
Tomada de Preços nº 011/2020/Menor Preço/Global,
Objeto: Contratação de Empresa para Construção da
Creche Vovó Mucinha no município de São Pedro dos
Crentes – MA, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal,
situada na Avenida Canaã, 102, Centro, CEP 65978-000.
São Pedro dos Crentes – MA, em 27/07/2020 às 08:30h.
Na forma da Lei Federal 8666/93 e Lei Complementar n°
123/2006, e demais normas pertinentes á espécie. O Edital
e seus Anexos estão à disposição dos interessados na
Sala da CPL da Prefeitura Municipal no endereço acima,
site do município ou através do e-mail: cplpmspc@hotmail.
com. São Pedro dos Crentes – MA, 30 de Junho de 2020.
Semaias da Silva Morais – Presidente da CPL.
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Senarc prende cinco e apreende
mais de 100 kg de maconha em
Vitória do Mearim
As pessoas presas são da mesma família, sendo dois irmãos e os filhos de um deles
FOTOS: DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

Uma operação da Polícia Civil,
por meio da Superintendência
Estadual de Repressão ao
Narcotráfico (Senarc), resultou na
apreensão de mais de 120 quilos
de maconha, na cidade de Vitória
do Mearim. A ação aconteceu
nessa quarta-feira (8), e resultou
ainda na prisão de cinco pessoas
da mesma família.
De acordo com o delegado da
Danilo Veras, que integra a
equipe da Senarc, a ação policial
iniciou ainda no começo desta
semana, quando os policiais
foram informados sobre um
intenso tráfico de drogas na região
e que os suspeitos planejavam
o transporte do entorpecente.
Conforme Veras, após apuração
feita pelos investigadores na zona
rural da cidade, uma barreira foi
montada na madrugada dessa
quarta-feira, entre os povoados
São Benedito e São Félix.
Durante a abordagem, quatro
motociclistas foram revistados
e três deles portavam arma de
fogo; e, também, carregavam
onze tabletes de maconha. Logo
em seguida, em um carro Fiat
Strada, os policiais apreenderam
mais 106 tabletes de maconha que
estavam distribuídos em três sacos
de nylon. O condutor do veículo
também foi preso.
Segundo o delegado Danilo Veras,
minutos antes da revista policial,
os homens que estavam na moto
teriam transferido o entorpecente

Tabletes de maconha apreendidos com cinco pessoas
da mesma família, em Vitória do Mearim
para o automóvel. Três dos
suspeitos são irmãos, e os outros
dois seriam filho e enteado de um
deles.
Em depoimento, ainda conforme
o delegado, os suspeitos teriam
dito que a droga foi produzida
no estado e pertencia a eles. O
grupo afirmou, também, que a
comercialização, que renderia
cerca de R$ 120 mil ao grupo,
seria feita na região de Vitória do
Mearim.
Os cinco presos foram levados
à sede da Senarc, no bairro
de Fátima, em São Luís, onde
acabaramautuados pelos crimes
de tráfico de drogas, associação ao
tráfico e porte ilegal de armas. Três
deles já possuem passagens pela
polícia, sendo dois também por

Micropontos de LSD apreendidos dentro de
cartas, na agência dos Correios de Rosário

tráfico de drogas.

MULHER PRESA
COM LSD EM ROSÁRIO

Também nessa quarta-feira (8),
uma equipe da Superintendência
Estadual de Repressão ao
Narcotráfico (Senarc) prendeu
uma mulher com 636 micropontos
da droga sintética LSD. A prisão
ocorreu durante uma operação
contra o tráfico de drogas realizada
na agência dos Correios da cidade
de Rosário.
Segundo informações do delegado
Thiago Dantas, um pacote
contendo uma correspondência
vinda do estado de São Paulo foi
detectado pelo cão farejador da
Polícia Civil. Durante a operação,
a mulher apareceu para buscar
a carta e foi abordada pelos

Polícia Civil prende dois durante
operação em Santo Antônio dos Lopes
DIVULGAÇAO

Duas pessoas foram presas pelo
crime de tráfico de drogas e posse
ilegal de armas, nessa quarta-feira
(8), durante operação da Polícia
Civil na cidade de Santo Antônio
dos Lopes. Foram cumpridos nove
mandados de busca e apreensão
em residências do município.
Segundo a Polícia Civil, a
operação denominada Dictum
tinha como objetivo realizar uma
verdadeira limpeza nas áreas
de tráfico na cidade. As ações
ocorreram no Residencial Dias,
na Rua Um e nos bairros Novo e
Santa Madalena.
Com os dois presos, a polícia
localizou armas, drogas e grande
quantidade de dinheiro que,
conforme as investigações,
apontam o intenso tráfico de
drogas na região. Também foram

Além das prisões, drogas e armas localizadas; a operação resultou na
apreensão de animais silvestres
apreendidas diversas gaiolas
com pássaros silvestres, que
caracterizou o crime ambiental
previsto no art. 29, parágrafo
primeiro da lei dos crimes
ambientais.

A operação contou com mais de
30 policiais civis de Santo Antônio
dos Lopes e região, além do apoio
das guarnições da Polícia Militar
e do Centro Tático Aéreo (CTA).
(AIDÊ ROCHA)

Foi preso, na manhã de quartafeira (8), um homem de 51 anos,
suspeito de assassinar um morador
em situação de rua, identificado
como IorkGullt de Jesus Baia
Corria, de 30 anos. O crime
ocorreu na madrugada de ontem,
na cidade de Caxias.
De acordo com informações da
Polícia Civil, a vítima e o suspeito
discutiram enquanto guardavam
lugares na fila do Banco Bradesco.

Iork foi atingido a facadas e
morreu no local.
Com o preso, que não teve o
nome divulgado, os policiais
apreenderam a arma utilizada
no crime; e, ainda, outros
instrumentos cortantes. Após
ser autuado em flagrante por
homicídio, ele foi encaminhado
à Unidade Prisional de Caxias,
onde permanecerá à disposição da
Justiça. (AR)

DIVULGAÇAO

Preso apontado como autor da
morte de morador em situação de
rua em Caxias

IorkGullt foi morto a facadas
por outro morador de rua, em
Caxias

policiais.
Dentro da correspondência,
os policiais encontraram 616
micropontos de LSD. Na bolsa
da suspeita, que não teve o
nome divulgado, havia mais 20
micropontos da mesma droga.
Ainda de acordo com o delegado,
a mulher presa é esposa de
um detento do Complexo
Penitenciário de Pedrinhas, que
já foi identificado e teria pedido
que ela fosse receber a droga em
Rosário.
O casal, conforme a Polícia Civil,
foi autuado pelos crimes de tráfico
e associação para o tráfico de
drogas. Após os procedimentos
necessários, elafoi encaminhada
ao presídio feminino, onde ficará à
disposição da justiça.

Homem é
encontrado
morto com
sinais de
espancamento
em Imperatriz
Na terça-feira (7), um homem
foi encontrado morto, em
um matagal na Serra do
Cravinho, no município
de Imperatriz. Francisco
Wellington, de 38 anos,
estava desaparecido desde
domingo (5), segundo
informações de familiares.
De acordo com o delegado
Praxisteles Martins, do
Departamento de
Homicídios em Imperatriz,
ele foi encontrado sem
roupa e com sinais de
espancamento.“O laudo
de necropsia ainda não
está pronto, mas os peritos
que estiveram no local
informaram que ele teria sido
espancado”, pontuou.
Francisco havia chegado de
São Paulo há um mês e não
retornou para casa, após ter
saído para dar uma volta na
cidade, no último domingo. O
corpo dele foi encontrado por
caçadores.
A Polícia Civil segue
investigando o caso com
o objetivo de descobrir a
motivação e identificar os
autores do crime. (AR)

Últimas Notícias
Ilha de São Luís registra
125 novos casos da Covid
A Ilha de São Luís registrou 125 novos casos de Covid-19, segundo
boletim da Secretaria de Saúde divulgado nessa quarta-feira (8).
Imperatriz teve 14 novos casos e as demais regiões, 709. Já estão
recuperadas 72.052 pessoas e 2.324 pessoas faleceram. Com isso, são
atualmente 18.563 casos ativos da Covid-19.
Conforme o boletim da SES, 194.568 testes já foram realizados. Há
6.565 casos suspeitos e 100.700 já descartados. Foram infectados 2.568
profissionais de saúde, e, destes, 2.401 estão recuperados e 50 faleceram.
O boletim registra 38 óbitos nessa quarta. Destes, nenhum foi nas
últimas 24h. Todos aguardavam resultado e ocorreram em dias/
semanas passadas. Quinze óbitos foram em São Luís; 5 em Caxias;
3 em Açailândia; 2 nos municípios de Bacabal, Timon, Igarapé do
Meio e Bom Jardim e 1 óbito registrado nos municípios de Santa Inês,
Barreirinhas, Itapecuru-Mirim, Nina Rodrigues, Ribamar Fiquene, Lago
Verde e Tutóia, cada um.
Estão em isolamento domiciliar 17.770 pessoas. Em enfermarias se
encontram 462 pacientes, sendo 68 na rede particular de saúde e 394 na
rede pública. Em UTIs, conforme o boletim, tem 280 pessoas internadas,
sendo 51 na rede particular e 280 na rede pública de saúde.

Senado aprova projeto que considera
cadastro da mulher prioritário no auxílio
emergencial
O Senado aprovou, nessa
quarta-feira (8), um projeto
que determina mudanças
na distribuição do auxílio
emergencial, a fim de priorizar
mulheres que são chefes
de família. Pela proposta, o
cadastro feito pela mulher será
considerado prioritário para o
pagamento do recurso de R$
600, mesmo que ele tenha sido
realizado após àquele efetuado
pelo homem. Nos casos em
que o homem detiver a guarda
unilateral dos filhos menores
ou que, de fato, for responsável
por sua criação, ele poderá
manifestar discordância por
meio de plataforma digital. O
projeto foi aprovado de forma
simbólica pelos senadores. Como

já foi analisado pela Câmara,
será encaminhado para sanção
do presidente da República, Jair
Bolsonaro.
O pagamento de R$ 600 vem
sendo feito desde abril pelo
governo, como forma de socorrer
principalmente trabalhadores
informais que ficaram sem renda,
desempregados e integrantes do
Programa Bolsa Família.
De autoria das deputadas
federais Fernanda Melchionna
(PSOL-RS) e Talíria Petrone
(PSOL-RJ), a proposta foi
relatada pela senadora Rose
de Freitas (Podemos-ES). De
acordo com a relatora, o projeto
vai permitir que mais de 19 mil
mulheres sejam contempladas
imediatamente com o recurso.

Governo reabre calendário do PIS 2019/2020
para 2 milhões de trabalhadores
No país, 2,09 milhões de trabalhadores não sacaram o abono salarial do
PIS/Pasep 2019/2020 e têm uma nova oportunidade para pegar a grana,
segundo a Caixa Econômica Federal. Há R$ 1,3 bilhão em valores do
benefício liberados novamente para saque.
De acordo com o banco, os trabalhadores com direito a receber o abono
no calendário 2019/2020 que não realizaram o saque até o dia 29 de
maio de 2020, antiga data-limite, terão a chance de sacá-lo no calendário
2020/2021, em atendimento à resolução Codefat 838, de 24 de setembro
de 2019.
Para ter direito ao abono 2019/2020, o trabalhador precisa se enquadrar
em todas as regras do programa, não ter sacado o benefício, e ter
trabalhado pelo menos 30 dias em 2018, com remuneração mensal média
de até dois salários mínimos.
Segundo a Caixa, banco que paga o PIS, o saque do abono referente a
2019/2020 poderá ser feito a partir do dia 16 de julho e seguirá o mesmo
calendário de pagamento do abono salarial de 2020/2021. Nos dois
casos, o abono poderá ser retirado até o dia 30 de junho de 2021. Sempre
que inicia um novo calendário de liberações do PIS, a Caixa já paga o
abono antecipadamente para seus clientes com contas ativas.
Já no caso do Pasep antigo, pago a servidores no Banco do Brasil, cerca
de 360 mil abonos de 2019/2020 estão disponíveis para saque, desde 1º
de julho. Correntistas do banco já receberam.

Aumentam investigações sobre
calote de ICMS, dizem advogados
A decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de considerar crime o não
pagamento do ICMS declarado pelo contribuinte, em dezembro do ano
passado, já tem como repercussão prática um aumento de investigações
dos Ministérios Públicos estaduais sobre os calotes. Nessa quarta-feira
(8), o empresário Ricardo Nunes, fundador da varejista Máquina de
Vendas, dona da rede Ricardo Eletro, foi preso durante operação que
investiga precisamente o não pagamento de R$ 387 milhões em ICMS ao
governo de Minas Gerais.
Segundo a força-tarefa, formada pelo Ministério Público, a Secretaria
da Fazenda e a polícia civil mineiros, empresas controladas por Ricardo
Nunes entre 2014 e 2019 cobravam o tributo dos consumidores, mas não
o repassavam ao fisco estadual.
Pela decisão do STF, se ficar comprovado o dolo do contribuinte, ele
pode ser indiciado pelo crime de apropriação indébita, que tem pena
prevista de seis meses a dois anos de prisão.
Para o criminalista Leonardo Magalhães Avelar, sócio do escritório
Cascione, o fisco e a promotoria de Minas Gerais estão entre os que mais
têm realizado investigações do tipo.
“Tenho visto muita pressão desde a decisão do ano passado em vários
estados, não só com instaurações de inquéritos policiais, mas também o
oferecimento de denúncias dos Ministérios Públicos por não pagamento
de ICMS declarado. Como o caso é recente, não tem volume grande
ainda, mas há denúncias”, afirma.

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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