COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

CLIPPING
10 de julho
de 2020

95.323
CASOS

2.357

conﬁrmados do
novo coronavírus
no Maranhão,
segundo a SES

ÓBITOS

109

já registrados em
todo o estado
desde o início da
pandemia

NOVOS

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

Capital e interior

FUNDADORES: BANDEIRA TRIBUZI E JOSÉ SARNEY

R$ 2,00

- DIRETOR DE REDAÇÃO: CLÓVIS CABALAU

São Luís, 10 de julho de 2020 - Sexta-feira. Nº 20.901

www.oestadoma.com

Outros estados

R$ 4,00

Aglomeração em postos de
combustíveis será reprimida
Blitz que será realizada pela Polícia Militar na noite de hoje, em São Luís, verificará situação
nesses estabelecimentos, podendo haver apreensão de veículos e outras medidas punitivas.
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Obra para implantação do BRT avança com asfalto
Máquinas pesadas estão atuando no trecho do prolongamento da Avenida Litorânea, na capital maranhense, para a implantação do novo corredor de transporte,
o Sistema BRT (Bus Rapid Transit), que interligará os municípios metropolitanos de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. GERAL 9
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Sol e aumento de
nuvens de manhã.
Pancadas de chuva à
tarde e à noite.
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MDB decidiu focar em
possíveis alianças nas
eleições municipais
de 2020. POLÍTICA 3
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Parque Estadual do Rangedor foi reaberto ao público, mas segue as medidas sanitárias para evitar a proliferação do novo coronavírus

Última live do
projeto Arraial
Bumba Minha
Casa acontece
hoje, às 20h

Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/488365

3215-5055 (Central do Assinante)
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Dino aponta suspeita em
críticas de Sergio Moro
MDB: sem restrições
ao presidente Bolsonaro O
Governador afirmou que o ex-ministro atacava o ex-presidente Lula na
condição de juiz federal, e depois passou a criticar o presidente da República
Fotos/Divulgação

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

governador do Maranhão,
Flávio Dino (PCdoB), tratou nas entrelinhas como
suspeita a postura crítica
adotada pelo ex-ministro da Justiça
e ex-juiz federal, Sergio Moro, em
relação ao presidente da República,
Jair Bolsonaro (sem partido).
Para o chefe do Executivo, o posicionamento de Moro ocorre somente depois de ele ter deixado o
primeiro escalão do governo Bolsonaro. Ele disse que esse tipo de
posicionamento de Moro, que sugere uma certa independência e
desprendimento, “não vai colar”.
“Moro ataca Lula desde que era
‘juiz’. Espantoso é atacar Bolsonaro, de quem foi ‘superministro’.
Não vai colar”, disse a um jornal
do sul do país.
Desde a tramitação dos inquéritos da Lava Jato, da acusação, indiciamento e condenação de Lula,
Dino levantou mantém uma rotina
de questionamentos à atuação de
Moro na esfera do Poder Judiciário
e em seguida, na política.

O

Ilação
Em novembro de 2018, logo após
Moro ter aceitado convite de Bolsonaro para integrar a sua equipe de

Flávio Dino, desde que Sergio Moro deixou o governo federal, não poupou críticas ao ex-ministro da Justiça

Flávio Dino tem
feito críticas a
Sergio Moro
Governo, Flávio Dino afirmou não
ter se surpreendido. Ele disse que os
dois já atuavam juntos antes da eleição do presidente da República.
“Sergio Moro aceitar o ministério de Bolsonaro é um ato de coerência. Eles estavam militando no

Governador elogiou Moro no
início da Operação Lava Jato
Apesar de hoje criticar de forma assídua e até sistemática o ex-ministro da Justiça e ex-juiz federal Sergio
Moro, o governador Flávio Dino já
elogiou o ex-magistrado quando em 2015 -, adversários políticos eram

alvo da Lava Jato.
Na ocasião, o ex-ministro e ex-senador Edison Lobão era um dos
alvos apontados pela imprensa.
Meses depois, ele provou inocência.
Antes disso acontecer, contudo,

mesmo projeto político: o da extrema-direita. O grave problema é
esconder interesses eleitorais por
baixo da toga. Não há caso similar
no Direito no mundo inteiro”, disse.
Em 2019, Dino pediu o afastamento de Sergio Moro do cargo
após vazamento ilegal de conversas
entre o ministro e o procurador Deltan Dallagnol, chefe da força tarefa
da Lava Jato.
“Quem instrumentalizou a Justiça Federal para fins eleitorais e partidários pode tentar fazer o mesmo

com a Polícia Federal, agora sob o
seu comando direto”, disse.
Na ocasião, ele afirmou que Moro
orientou o Ministério Público Federal no curso de processo que tinha
como alvo o ex-presidente Lula.
“Um juiz que orienta uma das
partes no curso do processo é parcial e suspeito. Seus atos são
nulos. Está na lei. E como repetiam nos processos em Curitiba ‘a
lei é para todos’. Agora saberemos
se as instituições estão funcionando”, enfatizou.

Dino fez questão de destacar a trajetória de Moro na magistratura e a
sua atuação técnica contra quaisquer dos investigados.
“Conheço o juiz Sérgio Moro, respeito muito sua trajetória e sua atuação em nome da probidade administrativa. Natural e democrático
que acusados reajam a decisões que
consideram injustas. Claro que não

conheço todos os detalhes dos processos judiciais, mas à distância me
parece que o juiz Moro tem feito um
trabalho acertado e legitimado por
critérios técnicos”, disse.
Meses depois, quando Lula
passou a ser alvo da Lava Jato,
Dino mudou a postura em relação a Moro e passou a atacar o
então juiz federal. 

MDB decidiu, em 2020, focar nas alianças possíveis
nas eleições municipais no Maranhão. Sem restrições
a partidos ou candidatos – como disse à coluna o
coordenador eleitoral da sigla, deputado Roberto Costa – o
MDB vem fazendo aliança com partidos como DEM e PDT.
O último, um histórico adversário estadual da legenda.
Com esse objetivo, o MDB já fechou acordo pela reeleição
do prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, que agora pertence
ao DEM, mas se elegeu, em 2016, pelo MDB. Outro acordo
fechado foi em Bacabal pela candidatura à reeleição de
Edvan Brandão ao lado do PDT. Nos dois casos, os
emebebistas indicarão o vice
na chapa.
Para o MDB do
Em São Luís, o caminho
deve ser parecido: aliança
MA, coordenado
sem restrições a nomes ou
por Roberto Costa,
partidos. Neste cenário, o
MDB abriu diálogo com
nas eleições de
Neto Evangelista, pré2020 não haverá
candidato do DEM, com
Yglésio Moyses (Pros), Carlos restrições de
Madeira (SD) e também com
partidos ou nomes
Adriano Sarney (PV).
Se a ideia não fosse
qualquer nome ou qualquer
partido, Adriano levaria vantagem por ser do grupo da exgovernadora Roseana Sarney, que é parte importante e de
destaque do MDB.
Mas, segundo Costa, fazer parte do grupo não é o critério
único. A busca por alianças que possibilitem espaços na
chapa majoritária da disputa eleitoral para o MDB é um
ponto de extrema importância.
Assim, o partido vem sendo conduzido rumo às eleições
deste ano, mas com pretensões, claro, de favorecimento da
legenda na disputa de 2022.

Participação

No debate sobre possíveis alianças em São Luís, o deputado Roberto
Costa garantiu que a ex-governadora Roseana Sarney terá participação
ativa.
Segundo ele, Roseana é uma voz forte dentro do partido e que contribuirá para as decisões da legenda.
Vale lembrar que Roberto Costa chegou a cogitar a ex-governadora para a disputa eleitoral na capital.

Ganhou

Em São José de Ribamar, o PDT levou a melhor e recebeu o apoio do
PCdoB do governador Flávio Dino a Jota Pinto.
Havia uma disputa clara pelo apoio do partido comunista no município. A direção municipal da legenda estava com tendência de coligar com
o atual prefeito, Eudes Sampaio (PTB).
Mas no fim, acabou cedendo às pressões da direção estadual e vai caminhar ao lado do PDT em 2020.

Apoio

O presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana (MOB), Lawrence Melo, declarou ontem apoio à pré-candidatura de Rubens Júnior
(PCdoB).
Lawrence é filiado ao PT e seu posicionamento é visto como um anúncio antecipado de como o PT vai se coligar em 2020.
O presidente da MOB foi cogitado (e ele disse que aceitaria) ser o candidato do PT a prefeito de São Luís.

Mais apoio

Pré-candidatos focam na
divulgação de apoios em SL
Postulantes à Prefeitura de São Luís, a cada semana, estão apresentando apoiadores aos seus projetos
políticos eleitorais de 2020; ontem, por exemplo, Rubens Júnior recebeu apoio do petista Lawrence Melo
A decisão do Governo do Maranhão
de flexibilizar das medidas de isolamento social em virtude da Covid19 reacendeu os ânimos dos pré-candidatos a prefeito de São Luís, que
têm mantido, nos últimos dias, intensas agendas em busca de apoios
aos seus projetos.
Na fase atual da costura de
alianças, os postulantes à Prefeitura da capital focam na demonstração de força a partir do anúncio de
novas adesões.
Na quarta-feira (8), por exemplo,
o pré-candidato do Solidariedade,
ex-juiz federal Carlos Madeira, apresentou como apoiador o também
ex-juiz Márlon Reis, atualmente
atuando como advogado. Conhecido nacionalmente como um dos
idealizadores do projeto que resultou na criação da Lei da Ficha Limpa, quando ganhou grande notoriedade pelo combate à corrupção eleitoral no Brasil, Márlon também será o responsável pela coordenação
jurídica da campanha de Madeira.
“Vou assumir a responsabilidade
pela parte jurídica da campanha com
todo o meu histórico de luta pelo aprimoramento das leis eleitorais e garantir que todas as normas sejam observadas muito bem durante essa
campanha”, assegurou Márlon Reis,
que também já foi candidato a governador do Tocantins.
O próprio Madeira também te-

Divulgação

MAIS

Disputa

O petista Lawrence Melo declarou, ontem, apoio a Rubens Júnior

ve confirmada, por meio de nota
emitida ontem, a adesão a deputada estadual Helena Duailibe - que,
mesmo sendo do mesmo partido
que o pré-candidato, chegou a declarar, antes, apoio à pré-candidatura do deputado federal Rubens
Júnior, do PCdoB.
O comunista, por outro, lado,
anunciou nesta semana o apoio do
atual vice-prefeito de São Luís, Júlio
Pinheiro, que também é filiado ao
PCdoB. Antes dele, o parlamentar já
havia confirmado as adesões do secretário de Estado da Saúde, Carlos
Lula, e do presidente do Maranhão
Parcerias (Mapa), secretário Antônio Nunes.
Ontem, o presidente da Agência

Estadual de Mobilidade Urbana
(MOB), Laewrence Melo, foi o primeiro petista a anunciar apoio à précandidatura de Rubens Júnior.
Apoio evangélico
O deputado estadual Duarte Júnior,
pré-candidato a prefeito de São Luís
pelo Republicanos, anunciou haver
recebido a confirmação do apoio do
secretário de Relações de Estado das
Institucionais do governo Flávio Dino (PCdoB), pastor Enos Ferreira, ao
seu projeto.
A aliança foi firmada após reunião
na sede do partido do parlamentar.
Enos é coordenador da União de Mocidade da Assembleia de Deus em
São Luís/MA (UMADESL) e chegou

Enquanto alguns partidos e
lideranças já decidiram
seus caminhos, pelos
menos três importantes
siglas seguem indefinidas.
O MDB mantém conversas
com quase todos os précandidatos, embora haja
um diálogo mais adiantado
com o DEM - PV, Pros e
Podemos também
pretendem o apoio
emedebista. Já o PSL, que
parecia fechado com o
Republicanos, pode ser
levado a uma composição
com a dupla DEM/PDT. O
PT, por outro lado, ainda
precisa definir se terá
candidato próprio, ou não.
Apenas após isso poderá
conversar mais seriamente
com outras legendas.

a ser cotado como candidato do Cidadania à Prefeitura de São Luís.
O partido da senadora Eliziane Gama, contudo, acabou fechando com
o pré-candidato do PCdoB, deputado federal Rubens Júnior. O pastor,
sabe-se agora, seguiu outro rumo. 

Outro nome do PT – que tem participação na gestão dinista – vai se
posicionar hoje a favor de Rubens Júnior.
Se confirmando, fica cada vez mais certo que o PT vai coligar com o
PCdoB para a Prefeitura da capital.
Em troca, pelo que vem sendo negociado, o comunista vai colocar
um petista como seu companheiro de chapa na vaga de candidato a vice-prefeito.

Jogo combinado

Essa costura de apoio do PT de São Luís ao PCdoB vem sendo feita entre o presidente municipal petista, vereador Honorato Fernandes, e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman.
Gleisi tem organizado as articulações do PT por todo o Brasil pelo
projeto político do partido “linkando” 2020 com 2022.
Na capital maranhense, a direção municipal está de “jogo combinado” com a nacional desde o início das negociações.

DE OLHO

R$ 4,9 MILHÕES

É O VALOR PAGO pelo governo do Maranhão por 380
respiradores, nunca entregues, e que agora a empresa
Biogeoenergy negocia devolver.

Prazo

O ministro Celso de Melo, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o governador Flávio Dino (PCdoB) manifeste-se sobre ação
de aumento de cargos no ministério Público Estadual, no prazo de 10 dias.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade, que tramita no STF, é
contra oito leis do Estado do Maranhão que criaram 548 cargos em
comissão no MP.
O presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto (PCdoB), também deve ser ouvido.

E MAIS
• A empresa responsável pela compra de 380 respiradores, nunca recebidos pelo Maranhão e mais oito estados do Consórcio Nordeste quer devolver o dinheiro.
• A Biogeoenergy protocolou petição no Superior Tribunal de Justiça (STJ)
para negociar a devolução dos valores pagos pela Hempcare na compra dos
aparelhos.

• No Maranhão, ao todo, foram mais de R$ 4 milhões pagos pelos respiradores que nunca chegaram.
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POLÍCIA

Três assassinatos em
uma noite na cidade
de Pindaré-Mirim

Polícia prende
oito integrantes
de quadrilha
Eles são acusados de assaltos a carros-forte e
agências bancárias em vários estados do país

As três mortes, que podem estar relacionadas a uma rivalidade entre facções
criminosas, aconteceram na noite do último dia 7; polícia investiga caso
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

Polícia Civil, até a noite desta quinta-feira, não havia
efetuado a prisão dos suspeitos de terem cometido
três assassinatos, que ocorreram durante a noite do último dia 7, na cidade de Pindaré-Mirim, no interior do
Maranhão. Entre as vítimas estão Carlos Magno Pereira Aguiar, de 31 anos;
e Raimundo Nonato Lobato, de 35
anos. De acordo com a polícia, esse
crime teve a participação de integrantes de uma facção criminosa.
O caso está sendo investigado pela equipe da delegacia desse município, que possuiu um prazo de 30 dias
para encaminhar o inquérito para o
Poder Judiciário. Ainda na quinta-feira (9), algumas testemunhas foram ouvidas pela polícia e ocorreram incursões na localidade, mas os policiais não
conseguiram localizar os acusados.

A

Ação criminosa
A polícia informou que Carlos
Magno estava preso na Unidade
Prisional de Santa Inês acusado de
ter matado um homem, nome não
revelado, que fazia parte de uma
facção criminosa, na cidade de Nova Olinda. Ele, após deixar o presídio, por determinação judicial, foi
morar em Pindaré-Mirim.
Ainda de acordo com a polícia, os
faccionados de Nova Olinda ficaram
sabendo da localização de Carlos
Magno e, na noite do último 7, invadiram a residência do ex-presidiário,
localizada no bairro Alynne Salgado.
Durante a empreitada criminosa,
a esposa de Carlos Magno foi baleada
e veio a falecer. Ainda morreu um dos
faccionados, Raimundo Nonato, após
levar um golpe de faca. Carlos Magno

Delegacia da cidade de Pinheiro investiga os crimes causados por uma rivalidade entre integrantes de facções

foi baleado, mas ainda conseguiu fugir desse local.
O ex-presidiário foi perseguido pelas ruas dessa cidade e acabou sendo
baleado novamente pelos integran-

Uma das vítimas
foi a esposa de
Carlos Magno
Rivalidade de
facções deve ter
motivado crime
tes da facção. Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas encontraram Carlos Magno sem vida.

Os corpos das vítimas foram levados
para o hospital da cidade para serem
autopsiados e, logo após, liberados para os familiares.
Duplo homicídio
A polícia continua investigando um
duplo homicídio ocorrido durante a
noite de quarta-feira, 8, no município
de Santa Inês, e as vítimas foram identificadas como Tiago Bispo Silva, de
21 anos; e Carlos Vinícius Santos Bahia, de 21 anos.
Segundo a polícia, as vítimas chegaram a discutir com um homem, nome não revelado, em um bar, nessa cidade, no último dia 7, e, no dia seguinte, foram mortas a tiros em plena via pública. Os acusados fugiram
em um veículo, de marca e placas não
identificadas. Carlos Vinícius cometeu ato infracional quando era menor
de idade.

7

Prisões
Dois suspeitos de crime de estelionato foram presos ontem e um deles é um idoso, de 77 anos. A polícia
informou que ele foi preso quando
tentava sacar um benefício previdenciário utilizando documentos falsos na Caixa Econômica Federal do
bairro da Cohab.
O outro suspeito de estelionato foi
abordado também na capital. O delegado Ordilado Muniz, da Superintendência Estadual de Investigações
Criminais (Seic), declarou que o detido é acusado de comprar aparelhos
celulares, por meio da internet, utilizando documentos falsos.
Também foi preso ontem um acusado de assalto a residências na Grande Ilha. Uma das ações criminosas
ocorreu no Anjo da Guarda em que
roubaram uma quantia de R$ 30 mil,
veículo e celulares. 

A polícia realizou ontem a segunda etapa da Operação Guerra Justa no Maranhão como ainda nos estados de Pernambuco,
Tocantins e Pará, com o objetivo
de desencadear um bando interestadual especializado em roubo a carro-forte e agências bancárias. Segundo a polícia, esses
quadrilheiros utilizam durante as
ações criminosas metralhadoras
ponto 50, que são capazes de derrubar aviões e perfurar tanques
de guerra.
No decorrer do cerco policial,
foram cumpridos oito mandados
de prisão e quatro mandados de
buscas e apreensões nos três estados. No Maranhão, a polícia
cumpriu uma ordem de pisão e o
criminoso já está preso no Com-

plexo Penitenciário de Pedrinhas.
A Guerra Justa foi coordenada
pela Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado
(Deic do Tocantins) e da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao
Crime Organizado (DRACCO) e
contou com a participação dos
homens da Superintendência Estadual de Investigações Criminais
(Seic), da Delegacia de Repressão
a Roubos ao Banco e Anti-seqüestro (DRRBA) da Polícia Civil
do Pará; e da Polícia Civil de Pernambuco.
A polícia informou que esses
bandidos atacaram um carro-forte, em agosto do ano passado, na
TO-030, entre as cidades de Colinas do Tocantins e Arapoema, na
região norte do Tocantins. 

Desaparecimento
de pescadores
será apurado
Marinha vai investigar desaparecimento de três
pescadores, da cidade de Raposa, desde o dia 25
A Marinha, por meio da Capitânia
dos Portos do Maranhão (CPMA),
vai instaurar inquérito para apurar o desaparecimento dos pescadores Francisco José Pereira de
Araújo, o Gugu do Maranhão; André Veras Silva e Lucas dos Santos
e Santos. Segundo a polícia, eles
estão desaparecidos desde o último dia 25, quando saíram para
pescar no Farol de Santana, na cidade de Humberto de Campos.
A Capitania dos Portos informou que somente no último dia
4 ficou ciente sobre o desaparecimento dos pescadores, que es-

tavam em uma embarcação biana, nas proximidades do Farol de
Santana.
Uma equipe de busca e salvamento já foi enviada para esse local com o objetivo de coletar mais
dados sobre o caso e iniciou as
buscas com os homens do Corpo
de Bombeiros e do Centro Tático
Aéreo (CTA).
A Capitania vai instaurar inquérito para apurar as causas e
responsabilidade do fato. Na quarta-feira (8), os homens do CTA encontraram alguns materiais de
pesca boiando no mar. 

Mundo

OMS cria painel para
revisar conduta na
pandemia de Covid-19
Anúncio foi feito após críticas duras do presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, que acusa a organização de ter viés favorável à China
Ajuntament Barcelona

GENEBRA
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) anunciou nesta quinta-feira
que está montando um painel independente para revisar sua conduta em relação à pandemia de Covid-19 e a resposta dada pelos governos.
O anúncio foi feito após críticas
duras do presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, que acusa
a OMS de ter viés favorável à China,
e da notificação formal do governo
dos EUA na terça-feira de que se
desligará da agência da Organização das Nações Unidas (ONU) dentro de um ano.
A ex-primeira-ministra da Nova
Zelândia Helen Clark e a ex-presidente da Libéria Ellen Johnson Sirleaf concordaram em liderar o painel e escolher seus membros, disse
o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em uma reunião virtual com representantes dos
194 países-membros da organiza-

População voltou às ruas da cidade de Barcelona após fim do isolamento

ção.
“Este é um momento de autorreflexão”, afirmou Tedros, observando que os Estados-membros da
OMS pediram por unanimidade em
maio uma avaliação da resposta glo-

bal à pandemia.
“Este não é um relatório padrão
em que se marca um quadrado e
depois é colocado em uma estante
para acumular poeira. Isto é algo
que levamos a sério”, afirmou Te-

dros, acrescentando que o painel
fornecerá um relatório provisório
em uma reunião anual de ministros
da Saúde que será reconvocada em
novembro.
Falando na reunião, Clark disse
que a atribuição “só pode ser descrita como excepcionalmente desafiadora”.
Transmissão pelo ar
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) divulgou nesta quinta-feira
novas diretrizes sobre a transmissão do novo coronavírus, que reconhecem alguns relatos de transmissão pelo ar do vírus causador
da Covid-19, mas não chegou a
confirmar que o vírus se propaga
pelo ar.
Em suas diretrizes mais recentes
sobre transmissão, a OMS reconheceu que alguns relatos sobre casos
relacionados a espaços fechados lotados sugeriram a possibilidade de
transmissão por aerossol, como restaurantes ou aulas de ginástica.

Reprodução/ YouTube

Park Won-soon estava sendo acusado de assédio sexual por secretária

Prefeito de Seul é
achado morto após
um “testamento”
Filha de Park Won-soon informou que ele havia
deixado uma mensagem “como um testamento”
SEUL
O corpo do prefeito Park Wonsoon foi encontrado no Monte
Bugak, no norte de Seul, por
volta da meia-noite, perto de
onde o sinal do seu celular foi
detectado pela última vez, disse
a Agência da Polícia Metropolitana de Seul. A agência não informou a causa da morte.
A filha do prefeito disse que
ele desapareceu às 17h17 de
quinta-feira (horário local), que
seu telefone estava desligado,
e que deixou uma mensagem
escrita “como um testamento”,

informou a agência de notícias
Yonhap. Centenas de policiais
participaram da busca pelo
prefeito.
Yonhap afirmou que uma exsecretária de Park Won-soon
apresentou uma queixa na
quarta-feira por supostos incidentes de assédio sexual.
A polícia da cidade não respondeu às ligações da Reuters
em busca de comentários, mas
disse em um comunicado que
investigará a causa da morte.
Park Won-soon era um dos
políticos mais influentes da Coreia do Sul. 

O Estado do Maranhão
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Postos terão operação
contra aglomerações

9

Paulo Soares

Ofensiva ocorrerá a partir de hoje, a pedido de empresários de revenda de
combustíveis; ação será repressiva, com apreensão de veículos, se for o caso

T

Divulgação

erá início hoje (10) uma
ofensiva da Polícia Militar
nos postos de combustíveis de São Luís para fiscalizar as aglomerações que vem
acontecendo durante a noite e a
madrugada nas dependências dessess estabelecimentos e entornos.
A ação é resultado de uma reunião
entre representantes da revenda de
combustíveis do Maranhão e o secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, no último dia 8.
Serão realizadas ações preventivas e repressivas para identificar e
inibir as aglomerações com blitz
nos postos da capital, podendo
haver a apreensão de veículos e outras medidas necessárias, de acordo
com o que for identificado. “Nossa
posição é acabar com isso”, anunciou Portela.
Medidas preventivas
Os empresários foram orientados a
intensificar as medidas de segurança, com a retirada de mesas das
áreas externas das lojas de conveniência durante a madrugada, a
realização de demarcações com
cones para limitar o espaço de ocupação de eventuais grupos nos pátios dos postos, bem assim foi reiterada a necessidade de
cumprimento da lei municipal que
proíbe a vende de bebidas alcoólicas de 2h às 6h.
Na referida reunião estiveram
presentes o presidente do Sindcombustíveis, e proprietário da
Rede de Postos Natureza, Leopoldo
Santos, os empresários proprietários de postos de combustíveis Marines Toscatto, Antonio Luís Pereira,
Paulo Maciel e Benedito Colins, e o

Obra na Litorânea
para a rota do BRT
avança com asfalto
Máquinas pesadas são utilizadas no projeto do
prolongamento da via até a praia do Olho d’Água

Posto de combustíveis, localizado na Avenida São Luís Rei de França, registra aglomerações com frequência

representante jurídico do Sindicato,
Sidney Filho Nunes Rocha. Além do
secretário Jefferson Portela, também participaram da reunião o Comandante do Corpo de Bombeiros,
Cel. Célio Roberto, e o Comandante
da Polícia Militar, Cel. Pedro Ribeiro.
Terceiros
O presidente do sindicato, Leopoldo Santos, esclareceu que, em
razão da pandemia causada pela
Covid-19, com o fechamento de
estabelecimentos de lazer (espe-

cialmente no período noturno),
infelizmente, está sendo intensificada a aglomeração de pessoas
nos pátios dos postos, com consumo de bebidas alcoólicas trazidas ou adquiridas de terceiros
após às 2h (vendedores ambulantes), com uso de som automotivo (grave poluição sonora) e causando badernas nos locais. “Além
dos prejuízos materiais e da depredação, os clientes que iriam até
a conveniência para comprar se
sentem inibidos e nem entram

MA receberá R$ 709 mil
para saneamento básico
Estado gasta R$ 24,38 em água e esgoto por habitante, 53% a menos que a
média nacional, de R$ 52,53 por habitante, segundo, aponta levantamento
Milhões de maranhenses ainda não
têm acesso a condições básicas,
como o saneamento. De acordo
com os últimos dados do Sistema
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), ligado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, apenas 11,6% dos habitantes
do estado têm coleta de esgoto. Já
em relação ao abastecimento de
água, só 52,7% da população é atendida. O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) autorizou
o repasse de R$ 30,7 milhões para
ações de saneamento básico em 17
estados brasileiros. O Maranhão é
um entre outros 10 estados que
vão receber repasses que totalizam mais de R$ 4 milhões. Ao
todo, a quantia destinada ao estado será de R$ 709.924,83, distribuída para três municípios: São
Luís
(97.399,40),
Codó
(113.616,96) e Caxias (498.908,47).
Em 2017, os municípios do Maranhão receberam R$ 170 milhões
em investimentos, em serviços de
água e esgoto. Esse valor, no entanto, ainda é baixo quando comparado com a média nacional. No
estado, o aporte representa R$
24,38 por habitante, 53% a menos
que a média nacional de R$ 52,53
por habitante.
Esses valores serão investidos
em obras de abastecimento, esgotamento sanitário, manejo de
águas pluviais e saneamento integrado, além de estudos e projetos para o setor. A maior parte
dos recursos foi destinada às regiões Nordeste (R$ 15,8 milhões)
e Norte (R$ 6,5 milhões), que possuem os índices mais baixos de

Camada asfáltica está sendo aplicada no prolongamento da Litorânea

Arquivo

Nordeste
Na região Nordeste, a capital potiguar contará com R$ 6,5 milhões
para as obras de drenagem urbana

Lançado
o projeto
“Uniti
Virtual”,
na UFMA

sustentável na Arena das Dunas.
Também no Rio Grande do Norte,
a cidade de Mossoró contará com
R$ 382,8 mil para a implantação
de sistema de esgotamento sanitário nos bairros Belo Horizonte,
Lagoa do Mato, Nova Betânia, Redenção, Santo Antônio e Santa
Delmira, além dos conjuntos habitacionais Abolição III e IV.
Em Olinda (PE), o Governo Federal garantiu o aporte de R$ 5 milhões para as obras de retificação e
revestimento de trecho do canal
Bultrins-Fragoso. Na Bahia, as cidades de Camaçari, Itapetinga e
Salvador receberão, somados os repasses, R$ 1,7 milhão para ações de
abastecimento de água e projetos
na área de resíduos sólidos.

Lançado ontem (9), em ato remoto,
o Uniti Virtual, um projeto da Universidade da Terceira Idade (Uniti)
da Pró Reitoria de Extensão e Cultura, da Universidade Federal do Maranhão (UFMA).
A chefe de Divisão da Uniti e coordenadora do Projeto Uniti Virtual,
Maira Teresa Rocha, explicou que o
projeto é uma parceria da UnitiPROEC-UFMA junto à UnitiI de Paço
do Lumiar. “O projeto é voltado a pessoas a partir de 50 anos, em especial
os alunos da Uniti UFMA, que tiveram as suas atividades interrompidas em decorrência da Covid-19,
desde março. Com a necessidade de
isolamento social, os professores da
Uniti de Paço do Lumiar passaram
a produzir e socializar as videoaulas,
para que os alunos não se sentissem
tão isolados”, detalhou.
A primeira etapa ocorrerá por
meio de um curso de extensão online, utilizando videoaulas produzidas por professores da Uniti (unidades de São Luís e de Paço do
Lumiar), que serão publicados no
canal do YouTube - Uniti/Paço do
Lumiar, diariamente, duas vezes ao
dia. Essa etapa será realizada de julho
e dezembro de 2020.
As videoaulas abordam higiene,
alimentação, atividades físicas, fisioterapias, terapias ocupacionais,
arte e atenção emocional, entre outros assuntos. “O projeto pode ser
definido em três palavras-chave: virtualidade, videoaulas e inclusão digital, sendo essa última presente na
virtualidade das videoaulas”, disse
Maira Rocha. 

Íntegra em oestadoma.com/488362

Íntegra em oestadoma.com/488396

Palafitas à margem do Rio Anil escancaram falta de saneamento básico

cobertura dos serviços de água e
esgoto.
A responsabilidade pelas intervenções é dos estados e municípios e os pagamentos são realizados de acordo com a execução
dos serviços. “Estamos mantendo
o aporte em obras importantes e
que vão trazer melhores condições de vida à população brasileira. Com esses recursos e a garantia de continuidade dos
serviços, também conseguimos
assegurar a oferta de empregos na
pandemia”, ressalta o ministro do
Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

nos postos”, disse.
Assim, a referida reunião reforçou a parceria entre o Sindicato dos
Revendedores dos Postos de Combustíveis do Estado do Maranhão,
os proprietários dos Postos de Combustíveis e a Secretaria de Segurança Pública, com o compromisso
de promoção de ações integradas
entre os agentes públicos (especialmente a polícia), para identificar e inibir as aglomerações, com o
objetivo de promover a segurança
da população como um todo. 

O Sistema BRT (Bus Rapid Transit)
será implantado na Grande Ilha,
para interligar os municípios metropolitanos de São Luís, São José
de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Para esse projeto, que é dividido em dois lotes, estão sendo feitos o prolongamento da Avenida
Litorânea e a requalificação da Avenida dos Holandeses. O estabelecimento desse corredor exclusivo de
tráfego binário está promovendo a
extensão da Litorânea em 1.800 metros, que já está recebendo uma camada asfáltica, como verificou o Jornal O Estado.
Segundo observou a reportagem,
várias máquinas pesadas continuam atuando no prolongamento
da Avenida Litorânea, para a implantação do novo corredor de
transporte BRT.
No solo, várias marcas desses veículos da construção civil podem ser
verificados. O terreno está sendo
preparado para receber a pavimentação asfáltica, assim como está
sendo realizado na região do Araçagi, em São José de Ribamar. Antes
dessa etapa, houve a construção do
muro de contenção e o assentamento dos tubos que irão receber

as águas pluviais, com a drenagem
profunda.
E, ainda, a construção da base
dos pilares das pontes na foz do Rio
Claro e do Rio Pimenta. Para essa
etapa, foram colocadas estacas escavadas a 12 metros de profundidade. A previsão de entrega do prolongamento da Litorânea era para
dezembro do ano passado, conforme o cronograma para a primeira
fase da implantação do Sistema BRT.
O projeto
Segundo informações que constam no portal da Agência Estadual
de Mobilidade Urbana e Serviços
Públicos (MOB), o investimento
para o projeto do novo modelo de
transporte público é na ordem dos
R$ 140 milhões.
De acordo com o órgão do Governo do Estado, o sistema está dividido em dois lotes. O Lote 1 compõe o prolongamento da Avenida
Litorânea em 1.800 metros. Além
disso, também estão previstas a requalificação da Avenida São Carlos
e da Litorânea, da foz do Rio Pimenta à foz do Rio Calhau. 
Íntegra em oestadoma.com/488373

Ação de fiscalização
contra a Covid-19
ocorre em Caxias
Atividades não essenciais ficarão suspensas por
11 dias no município para conter o coronavírus
A Secretaria Municipal de Segurança
Pública, a Vigilância Sanitária, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e
equipe da Tributação fizeram uma
fiscalização conjunta ontem, em Caxias para verificar as novas medidas
restritivas adotadas no município
para conter o avanço da Covid-19.
A vistoria teve o objetivo de sensibilizar os proprietários para que
mantenham fechados os estabelecimentos que não prestam serviços
essenciais, como consta no Decreto
Municipal nº 185, de 6 de julho de
2020, que estabelece o funcionamento apenas de serviços essenciais
de 9 a 19 de julho.
O objetivo da ação é reduzir a
disseminação do novo coronavírus
em Caxias. O município, desde que
abriu as atividades comerciais em
3 de junho, tem registrado um crescimento na quantidade de casos
confirmados. Com isso, a gestão
municipal resolveu antecipar os feriados de 1º de agosto (Adesão de
Caxias à Independência do Brasil)
e 4 de outubro (homenagem a São
Francisco) para esta quinta-feira
(9) e sexta-feira (10), respectivamente.
Além da área comercial do Centro de Caxias, a periferia também foi
visitada e as barreiras instaladas na
MA-034 (zona urbana ao Povoado
Baú), MA-127 (Caxias a São João do
Sóter) e MA-349 (que liga Caxias a
Aldeias Altas), onde também contou com a equipe da Secretaria Adjunta de Transportes, por meio dos
agentes de trânsito do município.
“Estamos realizando a fiscalização, trabalhando o decreto e soli-

SAIBA MAIS
Caxias tem 1.492 pessoas
recuperadas, dos atuais
1.996 casos confirmados
da Covid-19, segundo o
último boletim
epidemiológico. Além
disso, 7.790 testes foram
realizados; outros 6.109
casos foram descartados;
419 pessoas estão em
isolamento domiciliar em
tratamento; em internação
hospitalar são 26 pessoas
e já houve 59 óbitos.

citando à população que colabore.
Mas quem não está acatando a
gente está fazendo notificações,
caso necessário”, frisou o secretário
municipal de Segurança Pública,
Sargento Mesquita.
Bancos
Com ia alteração do calendário, até
domingo (12), as atividades comerciais e bancárias não funcionarão. A partir de segunda-feira
(13) até o dia 19 de julho, somente
os serviços essenciais podem funcionar, a exemplo de bancos, farmácias, supermercados, dentre outros, seguindo as orientações de
distanciamento social, uso de máscara, água e sabão ou álcool em gel.
No caso específico dos bancos, a
partir desta segunda-feira até dia
19 de julho, o atendimento será
realizado a cada dia com base nas
iniciais dos nomes. 
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HOJE É DIA
Consumo de pizza
segue alto mesmo
durante a pandemia
e diminui crise

RACHADINHA

Justiça concede
prisão domiciliar a
Queiroz e esposa
PÁGINA 7

PÁGINA 9

Dino admite possível
mudança de partido
Governador do Maranhão foi convidado pelo presidente do PSB nacional, Carlos Siqueira, para mudar de legenda. Em resposta, Flávio Dino admitiu que
pode haver uma "dança das cadeiras" em vários partidos do Brasil depois das eleições municipais de 2020, incluindo a sua própria saída do PCdoB. Além disso, o ainda comunista criticou uma possível candidatura própria do PT para a Presidência da República em 2022 e ressaltou aliança histórica com o PSB.
PÁGINA 5

Pandemia aumenta
mortes por fome
para 12 mil por dia

Laboratório de
Wuhan volta a negar
que liberou vírus

Vírus pode gerar
lesões cerebrais
graves como sequela

PÁGINA 3

PÁGINA 2

"Obras estão com
ritmo acelerado", diz
Edivaldo Holanda Jr.
Ele acompanhou o andamento dos serviços
que são parte de um amplo pacote de ações
de infraestrutura que estão em andamento
em mais de 200 frentes de trabalho por toda a
cidade. A pavimentação na Coheb Sacavém e
implantação de drenagem profunda no Tibiri
e Santa Bárbara, que integram o programa
São Luís em Obras foram vistoriadas ontem.
PÁGINA 6
TEMPO E TEMPERATURA

em cadeia
BASTIDORES
APARTE Reação
Transparentes
A política de desmonte ambiental posta em prática pelo governo
Jair Bolsonaro, detonada pelo ministro da área Ricardo Sales, está
provocando faíscas e labaredas em cadeia tanto dentro do Brasil
quanto globalmente.

PÁGINA 3

VIA INTERNET
Moto quer transmitir
online seus jogos
como mandante
A diretoria do Papão já encaminhou documento endereçado à
FMF, que responde à perguntas feitas pela entidade. A primeira partida
que pode ser transmitida deve ser o
clássico Maremoto, na última rodada da competição. PÁGINA 11
TÁBUA DE MARÉ
SEX 10/07/2020
00H34 ................ 0.8M
06H49 ................ 5.6M
12H53 ................ 1.0M
19H02 ................ 6.0M
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TRANSPARÊNCIA

PANDEMIA

Vírus pode provocar
lesões cerebrais graves
Para entender melhor o cenário, pesquisadores reuniram e analisaram as descobertas
de estudos sobre covid-19 em todo o mundo que relataram complicações neurológicas

C

ientistas do Reino Unido encontraram evidências de que
a covid-19 pode levar a problemas cerebrais graves como sequela. O estudo é mais um que
mostra evidências desse tipo de complicação.
A pesquisa, publicada na revista cientíﬁca Brain, nesta quarta-feira (8),
mostra que os pacientes recuperados
da covid-19 podem ter confusão mental, derrames e danos nos nervos. Os
sintomas foram encontrados, inclusive, em pacientes que não tiveram casos graves da doença. “O que vimos
com alguns desses pacientes de Adem
e em outros pacientes é que você pode ter uma neurologia grave, pode estar bastante doente, mas na verdade
tem uma doença pulmonar trivial”,
disse Michael Zandi, um dos autores
do estudo, ao The Guardian.
O estudo foi feito na University College London (UCL) com 43 pacientes
que tiveram a covid-19 e sofreram de
problemas cerebrais. Desses, nove desenvolveram uma doença rara chamada encefalomielite disseminada
aguda (Adem), que atinge o sistema
nervoso.
Os autores do estudo relataram que
o número de casos de ADem no hospital era de um por mês antes da pandemia. Entre abril e maio, o número
aumentou para dois ou três por semana.
Ainda tiveram sete outros pacientes no estudo que foram diagnosticados com síndrome de Guillain-Barré.
Um outro estudo, publicado na re-

Municípiosdivulgam
gastosapóspedidodoMP
Após ajuizamento de Ações Civis Públicas (ACPs) do
Ministério Público do Maranhão, no mês de junho, os
municípios de Graça Aranha, Arari e São Bento passaram a divulgar os gastos efetuados no combate à pandemia da Covid-19 no Portal da Transparência. Apenas Turiaçu, que também foi alvo de ACP, ainda não disponibilizou as informações. Também foi solicitada a atualização diária nos sites das prefeituras dos novos casos registrados da doença.
A prefeitura de Graça Aranha criou, no Portal da
Transparência do município, uma aba especíﬁca para a
divulgação das despesas realizadas à pandemia. Também consta no portal da transparência três licitações referentes a compra de materiais e um histórico do número de casos da Covid-19.

O ESTUDO É MAIS UM QUE MOSTRA EVIDÊNCIAS DESSE TIPO DE COMPLICAÇÃO
vista The Lancet Neurology, constatou
que derrames, delirium e outras complicações neurológicas são relatados
na maioria dos países em que houve
grandes surtos da covid-19.

nhal e outros tipos de doenças neurológicas.
Para entender melhor o cenário, os
pesquisadores reuniram e analisaram
as descobertas de estudos sobre covid-19 em todo o mundo que relataDerrames
ram complicações neurológicas. A revisão, que incluiu pesquisas da China,
Um estudo publicado na revista da Itália e dos EUA, entre outros, enThe Lancet Neurology constatou que controu quase mil pacientes com doderrames, delirium e outras compli- ença cerebral, medula espinhal e nercações neurológicas são relatados na vosa associadas ao Sars-CoV-2. A pesmaioria dos países em que houve quisadora Suzannah Lant, que partigrandes surtos da covid-19. A pesqui- cipou do projeto, diz: “Embora essas
sa, da Universidade de Liverpool, complicações sejam relativamente inlembra que a doença tem sido associ- comuns, o grande número de casos de
ada principalmente a problemas co- covid-19 signiﬁca globalmente que o
mo diﬁculdade em respirar, febre e número total de pacientes com protosse. No entanto, os cientistas desta- blemas neurológicos provavelmente
cam que se tornou cada vez mais claro será bastante grande”.
que outros problemas podem ocorrer
Uma das complicações encontraem pacientes. Isso inclui confusão, das relacionadas à covid-19 é a enceacidente vascular cerebral (AVC), in- falite, que é a inﬂamação e o inchaço
ﬂamação do cérebro, medula espi- do cérebro.

MUNDO

O município de São Bento disponibilizou os dados
dos gastos durante a pandemia referentes aos dias 29 de
abril a 3 de junho. Já no Portal da Transparência da Prefeitura de Arari, as despesas municipais entre os dias 7
de abril a 22 de junho também já estão disponíveis.
No caso de Turiaçu, consta no site da Prefeitura apenas o boletim epidemiológico com o número de casos
conﬁrmados e o total de óbitos ocasionados pelo coronavírus. A última atualização foi realizada em 30 de junho.
LEI Nº 13.979/2020
A não divulgação das despesas relativas ao enfrentamento da pandemia contraria a Lei 13.979/2020. Sancionada em fevereiro, a referida lei dispõe sobre as medidas que devem ser adotadas na vigência do atual estado
de emergência de saúde pública.
Os gestores públicos não precisam, de acordo com a
lei, realizar licitações para a compra de materiais necessários no combate à pandemia. Porém, a lei estabelece
que todos os gastos realizados no período emergencial
deverão ser divulgados nos sites oﬁciais dos órgãos de
governo responsáveis pelas compras.
Durante todo período da pandemia, o Ministério Público do Maranhão tem atuado na ﬁscalização do uso
dos gastos públicos, assim como na emissão de Recomendações aos gestores públicos, visando a melhoria
dos serviços de saúde prestados à sociedade

COMEÇO

Coronavírus ultrapassa 12 milhões de casos LaboratóriodeWuhan
negaquedeixouvírus sair

LABORATÓRIO DE WUHAN NEGA QUE DEIXOU O VÍRUS ESCAPAR
MAIS DE 12 MILHÕES DE PESSOAS FORAM INFECTADAS PELO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNDO, QUASE METADE DELAS NA AMÉRICA
Cinco milhões de australianos retornaram ao conﬁnamento nesta
quinta-feira, enquanto a pandemia de
coronavírus prossegue em aceleração
nos Estados Unidos, com mais de três
milhões de casos, e Brasil, com 1,7 milhão de infectados, incluindo o presidente Jair Bolsonaro.
Mais de 12 milhões de pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus
no mundo, quase metade delas na
América Latina e Estados Unidos, segundo um balanço da AFP.
Os países mais afetados são Estados Unidos, com 3.055.101 contágios
e 132.309 mortes, e Brasil, com
1.713.160 casos e 67.964 vítimas fatais.
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) advertiu que as “divisões” da
comunidade internacional fazem
com que o vírus ganhe terreno.
“Não poderemos derrotar a pandemia se estamos divididos”, declarou
Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor geral da organização. Diante do
avanço da pandemia, Melbourne, a
segunda maior cidade da Austrália,
decidiu impor novamente o conﬁnamento, poucas semanas depois de
suspender as restrições.
“A ideia de não poder ver as pessoas
que você ama e com as quais está preocupado é realmente angustiante”,

disse, entre lágrimas, Monica
Marshall, moradora de Melbourne
que viu sua mãe de 91 anos passar a
morar recentemente em um casa de
repouso.
Sem vacina ou tratamento efetivo
disponível, os especialistas consideram necessário o distanciamento social para conter o vírus, mas a medidada provoca em várias partes do
mundo, por falta de informação e por
seus custos econômicos.
Em Melbourne, os compradores esvaziaram as prateleiras dos supermercados e a principal rede do país voltou
a impor restrições para a venda de alguns produtos. Na Europa, onde muitos países conseguiram controlar os
focos de epidemia, a França aﬁrmou
que permanece em alerta por um possível novo surto.
O novo primeiro-ministro do país,
Jean Castex, prometeu, no entanto,
que o país não voltará a impor um
conﬁnamento tão severo como o anterior. “Aprendemos que as consequências econômicas e humanas
de uma quarentena total são desastrosas”, declarou.
“Precisamos chorar juntos”
O presidente brasileiro tuitou na
quarta-feira que “com a graça de Deus
viverei ainda por muito tempo”, de-

pois defender mais uma vez o uso da
polêmica hidroxicloroquina para tratar a doença.
No Brasil, a covid-19 coloca os indígenas da Amazônia diante da encruzilhada de permanecer na aldeia, com
poucos recursos médicos, ou ir para a
cidade, arriscando-se ao contágio e ao
desarraigamento cultural.
“Eu quero levar o corpo do meu ﬁlho de volta pra minha aldeia (…),
Precisamos chorar juntos”, disse Lucita Sanoma à AFP através de um intérprete.
Seu bebê de dois meses faleceu e foi
enterrado com suspeita de coronavírus em Boa Vista, a mais de 300 km de
seu lar, sem que ela estivesse ciente,
contrariando sua cultura yanomami,
que crema seus mortos.
Nos Estados Unidos, o presidente
Donald Trump enfrenta os especialistas do próprio governo e critica o Centro para o Controle e Prevenção de
Doenças por recomendar uma reabertura das escolas que o chefe de Estado considera muito restritiva.
Autoridades locais se esforçam para conter a propagação do vírus, que
soma milhares de casos a cada dia.
Muitas cidades e estados americanos
foram obrigados a recuar nas medidas
de reabertura.

O laboratório de virologia de Wuhan, acusado de ter
liberado o vírus que causou a pandemia de covid-19, defendeu suas medidas de segurança em reportagem exibida pela televisão chinesa.
Localizado na cidade onde o vírus apareceu no ﬁnal
do ano passado, o laboratório P4 trabalha com cepas de
vírus particularmente perigosas, e há hipóteses que sugerem que esteve na origem da pandemia.
O diretor do Laboratório Nacional de Biossegurança,
Yuan Zhiming, rebateu essa ideia em uma reportagem
produzida pela televisão estatal CCTV.
“Sem autorização, nenhum mosquito pode entrar no
laboratório”, disse Yuan na matéria que parece ter sido
realizada dentro das instalações, inauguradas em 2017.
“Nenhum dos nossos técnicos de laboratório pode tirar nem uma gota de água, ou um pedaço de papel”, assegurou.
Segundo o diretor, “as pessoas que imaginam que poderíamos tirar animais do laboratório para vendê-los,
ou que poderiam ter escapado, não têm ideia do nosso
funcionamento”.
A teoria de maior consenso é que o vírus teria sua origem em um morcego, ou um pangolim, e que depois
passou para o homem. O provável local de contaminação seria um mercado de Wuhan, onde animais selvagens eram vendidos vivos.
A epidemia já contaminou 12 milhões de pessoas no
mundo, com mais de meio milhão de mortes.
Yuan Zhiming considerou “natural” seu laboratório
despertar suspeita, porque é o mais próximo do epicentro da epidemia. Ele disse, porém, estar conﬁante de que
“os rumores se dissiparão progressivamente”.
“Não houve fuga de patógenos, ou contaminação humana”, no laboratório, construído em colaboração com
a França, frisou o diretor.

VIDA
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IMPERATRIZ

DIA DA PIZZA

Pizzarias não passaram
por crise na pandemia

Câmaraabrevagascom
saláriosdeatéR$5mil

A queridinha dos brasileiros foi e está sendo dos mais consumidos na pandemia. A
receita não é brasileira, mas é uma paixão nacional que cai bem em qualquer situação
das por conta da quantidade de pessoas que estão evitando sair de casa,
especialmente quando em São Luís
la está presente em quase to- foi adotado o período de lockdown.
das as rodas festivas e é difícil Mesmo com a autorização para funciencontrar quem não goste. onamento de bares, lanchonetes e
Neste fatídico ano em que a restaurantes atendendo às regras de
pandemia causada pelo coronavírus decreto estadual, tanto pizzarias de
fez com que o mundo inteiro se reco- bairro quanto alguns restaurantes
lhesse, brasileiros aumentaram o con- ainda estão trabalhando em ritmo
sumo de comidas prontas, tipo fast fo- apenas de delivery ou retirada na loja.
od, e a produção de pizzas aumentou. “Como a gente já operava mesmo
Hoje, dia 10 de julho, o Brasil come- com delivery antes da pandemia, para
mora o Dia da Pizza. Segundo dados a gente não houve problema porque
da Associação Pizzarias Unidas do continuamos trabalhando. Até tiveBrasil, são produzidas por dia cerca de mos que aumentar o número de entregadores porque a demanda tam1 milhão delas.
E se para muitos empreendedores, bém aumentou”, contou o gerente de
a pandemia e suas consequências fo- uma pizzaria na Cohama, André Menram de prejuízo para seus negócios, des.
De acordo com André, seu emprepara o mercado da pizza houve quem
comemorasse. As pizzarias, diante endimento ainda está em expansão e
dessa pandemia, tiveram um aumen- é considerada uma “loja de bairro”. “A
to considerável de pedidos, fazendo gente comemora cada cliente, e quancom que aumentassem as suas ven- do isso passar a gente vai abrir um saPATRÍCIA CUNHA

E

lão para receber o cliente presencialmente. Por enquanto só trabalhamos
com retirada e delivery. Queremos
passar das 30 pizzas que entregamos
em um dia de semana, por exemplo”.

A gente comemora cada
cliente, e quando isso
passar a gente vai abrir
um salão para receber o
cliente presencialmente.
Por enquanto só
trabalhamos com
retirada e delivery

SÃO 50 VAGAS PARA TODOS OS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE
A Câmara de Imperatriz publicou o edital de concurso público que está oferecendo 50 vagas, sendo 33 para
contratação imediata e 17 destinadas à formação de cadastro reserva. A banca organizadora do certame é o
Instituto Coelho Neto.

Vagas

• Nível Fundamental (salários de R$ 1.574)
Agente Patrimonial
Jardineiro
Agente de Serviços Gerais
• Nível médio e técnico
Técnico Legislativo
Agente de Segurança do Legislativo
Intérprete de Libras
Técnico em Comunicação Social
Técnico em Informática
• Nível Superior
Enfermeiro
Assistente Social
Comunicação Social (Habilitação em Jornalismo)
Psicólogo
Procurador Legislativo
Contador
Engenheiro Civil
Analista de Sistemas
Médico
A jornada de trabalho semanal será de 20 horas para o
cargo de Procurador Legislativo e de 30 horas para os demais cargos.
Inscrições
As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de julho
por via internet, no site da banca organizadora.

COHAB

Idoso é preso por fraude
Vendas aumentaram durante momento crítico em banco na Cohab
Para Alzir Duailibe, do Rei da Pizza,
no Calhau, durante o período mais
crítico da pandemia, as vendas aumentaram em 20%. Ele, que ainda
não abriu o salão para consumo presencial, continua operando em
delivery, conta que precisou aumentar em 50% o quadro de proﬁssionais
da pizzaria. “Tivemos que intensiﬁcar
o trabalho para atender a demanda.
Em relação ao período sem pandemia
tivemos acréscimo sim, graças a Deus.
Foi ruim para pizzarias que trabalhavam só com salão, mas para quem já
operava em delivery, não”, disse ele,
que produz em média 2 mil pizzas por
mês.

empreendedores, em que 60% deles
opera apenas através de entrega. Raimundo Santos, de uma pizzaria na Cidade Operária, também é um desses
60%, “Um balcão, três proﬁssionais na
cozinha e dois motoboys. É assim que
a gente trabalha. Começamos pequenos, com preços populares, e quem
sabe a gente cresce, abre um restaurante?”, acredita.

Um balcão, três
profissionais na cozinha
e dois motoboys. É assim
que a gente trabalha.
Começamos pequenos,
com preços populares, e

Calabresa

A Associação Pizzarias Unidas do
Brasil realizou entre março e início de
junho pesquisas entre associados e
não associados, com o objetivo de levantar dados do setor em meio a pandemia. Existem atualmente pouco
mais de 40 mil pizzarias, formais e informais, no país. Com a pandemia, a
palavra da vez foi adaptação. O setor,
que já vem nos últimos anos em crescente expansão para o delivery, assim
como tantos outros da área de foodservice teve que se adaptar, mas visivelmente foi um dos menos afetados.
Pela pesquisa, a pizza de Calabresa foi
eleita a principal paixão dos brasileiros, seguidos pelos sabores Portuguesa, e depois, Frango com Catupiry.
“Com certeza a pizza de calabresa é
preferência nacional e maranhense. É
a mais pedida do cardápio”, disse Alzir Duailibe.

cresce, abre um
restaurante?

Tivemos que intensificar
o trabalho para atender
a demanda
No Brasil existem pelo menos 40
mil pizzarias formais e informais, em
um mercado liderado por pequenos

DA REDAÇÃO
Na manhã de ontem, quinta-feira (9), a Polícia Civil
do Maranhão, por intermédio da Superintendência de
Polícia Civil da Capital (SPCC) e a Seccional Norte, prendeu em ﬂagrante um idoso, de 77 anos, em uma agência
da Caixa Econômica Federal, na Cohab, por tentativa de
estelionato.
De acordo com a polícia, o suspeito foi encontrado
em posse de uma carteira de identidade falsa, tentando
efetuar o saque de um benefício previdenciário.
Em razão dos fatos, foi dado voz de prisão ao conduzido, o qual foi encaminhado à Sede da Polícia Federal
em São Luís, onde foi autuado em ﬂagrante pelo crime
de estelionato na modalidade tentada.

quem sabe a gente

Em uma pesquisa da Associação
Pizzarias Unidas do Brasil publicada
no portal 6minutos, as pizzarias que
se dedicam exclusivamente ao
delivery tiveram uma alta de 10% nas
vendas, em média. Por ser um produto que dá para 3 ou 4 pessoas comerem, acaba sendo uma alimentação
democrática e mais em conta. “Uma
pizza aqui em casa, que somos 3 pessoas, dá para suprir bem a nossa necessidade e não sai caro, contou Luciana Costa. É sempre bom lembrar
que, ao receber alguma entrega, é importante que se lave as mãos com
água e sabão e, se possível, passe um
álcool em gel para garantir a limpeza.

IDOSO DE 77 ANOS FOI PRESO EM UMA AGÊNCIA DA CAIXA

Tentativa de estelionato

Com certeza a pizza de
calabresa é preferência
nacional e maranhense

No dia 3 de junho, a Polícia Civil do Maranhão prendeu em ﬂagrante uma mulher, de 63 anos, em razão de
ter sido encontrada no interior da Caixa Econômica Federal, também na agência da Cohab, em posse de uma
carteira de identidade falsa, tentando efetuar o saque de
um benefício previdenciário.
Em abril, a Polícia Militar predeu dois homens que estavam em posse de 110 cartões de beneﬁciários da Caixa
Econômica Federal nas proximidades da Praça João Lisboa, região central de São Luís.
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OPORTUNIDADES

PESCADORES DESAPARECIDOS

Corpo e vestígios do
barco são encontrados

DPE-MA abre vagas
para processo seletivo

Partes de um cadáver encontrados no Porto do Barbosa, em Ribamar, podem ser de
um dos pescadores desaparecidos. Tábua e isopor foram achados na Ilha de Curupu

N

a manhã de ontem, quintafeira (9), por volta das
10h30, foram encontradas
partes de um corpo, que
ainda não identiﬁcado, ao lado do cais
do Porto do Barbosa, na cidade de São
José de Ribamar, localizada na região
metropolitana de São Luís.
De acordo com informações, equipes do Instituto Médico Legal (IML) e
do Instituto de Criminalística (Icrim)
foram ao local, ﬁzeram os procedimentos de praxe e recolheram as partes do cadáver.
Uma equipe da Superintendência
de Homicídios e Proteção à Pessoa
(SHPP) também esteve no local. Segundo a SHPP a suspeita é que pode
ser de um dos três pescadores que estão desaparecidos há cerca de duas
semana, desde que partiram do Porto
do Braga, no município de Raposa,
que também é localizado na Grande
Ilha.
Vestígios do barco
Nas buscas realizadas na última
quarta-feira (8), o Corpo de Bombeiros e o Centro Tático Aéreo (CTA), localizaram uma tábua e uma tampa de
isopor, que foi encontrada próximo a
Ilha de Curupu, em Raposa. De acordo com pescadores da região, esse
material pode pertencer ao barco que
os homens usavam quando desapareceram.
Os pescadores, identiﬁcados como
Francisco José Pereira de Araújo, de 25
anos, Lucas dos Santos, de 18 anos e
André Veras Silva, de 37 anos, desapareceram há duas semanas, após terem
saído do Porto de Braga, com destino
ao Farol de Santana, no município de

AS INSCRIÇÕES PODERÃO SER FEITAS ATÉ O DIA 17 DE JULHO

EQUIPES DO ICRIM, IML E SHPP ESTIVERAM NO PORTO DO BARBOSA, EM RIBAMAR
Humberto de Campos, onde eram
acostumados a pescar.
De acordo com informações do
chefe de departamento de resgate do
CTA, tenente-coronel Alcir, as buscas
agora vão se intensiﬁcar na Baía de
São José e Baía do Arraial, próximo a
região onde foram encontrados os objetos.
Além do Corpo de Bombeiros e
CTA, também vão participar das buscas equipes do Corpo de Bombeiros
Marítimos e a Marinha.
Entenda
Desde do dia 25 de junho, os três
pescadores desapareceram.
A viagem teria duração cinco dias,
mas caso a pesca fosse boa, a viagem
poderia se estender mais. Por isso, alguns familiares demoraram a registrar

o desaparecimento dos pescadores,
que foi feito somente no último domingo (5).
Desde então, o Corpo de Bombeiros e o Centro Tático Aéreo (CTA) foram acionados para tentar localizar os
três homens, mas parte do material de
pesca das vítimas, como caixas de isopor, redes de pesca, bandeiras e sinalizadores do barco foram achados nas
localidades Sinibutiu e Cararaím foram encontrados.
As equipes do Corpo de Bombeiros
e CTA se reuniram com familiares e
pescadores da região para descobrirem mais detalhes sobre como funcionam as correntes marítimas e assim
concentrar as buscas em um local
mais exato onde possivelmente os
pescadores desapareceram.

VITÓRIA DO MEARIM

O Núcleo Regional da Defensoria Pública, da cidade
de Itapecuru Mirim, anunciou a abertura de vagas para
seu mais novo seletivo de estágio. Estão sendo oferecidas seis vagas (três imediatas e três para formação de cadastro reserva) para graduandos do curso de Direito.
Para participar do processo, é preciso estar cursando
a partir do quinto período em instituições que tenham
convênio com a DPE-MA. Todos os candidatos terão jornadas de quatro horas diárias e bolsas-auxílio no valor
de R$ 1.050.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas provavelmente até o
dia 17 de julho. Basta encaminhar os seguintes documentos digitalizados por e-mail (nucleoitapecuru@ma.def.br):
• CPF e RG
• Comprovante de residência
• Currículo atualizado
• Histórico escolar
• Comprovante de matrícula a partir do quinto período
ou equivalente
A primeira etapa do processo seletivo será virtualmente aplicada no dia 22 de julho de 2020, com duração
máxima de três horas. Os estágios terão validade de um
ano, mas é possível ocorra renovação por igual período.

JUNHO

Polícia apreende 117 kg de maconha 653milpessoasficaramsemempregos
MARCELLO CASAL/AGÊNCIA BRASIL

ENTRE JANEIRO A JUNHO, FORAM CONTABILIZADOS 3.950.606 PEDIDOS DE SEGURO-DESEMPREGO

ALÉM DAS DROGAS E TRÊS ARMAS DE FOGO FORAM APREENDIDAS COM OS SUSPEITOS DE TRÁFICO
BRUNA MONTEIRO TAVARES
A Polícia Civil prendeu cinco homens
suspeitos de tráﬁco de drogas, na cidade de
Vitória do Mearim, distante cerca de 170
km da capital maranhense. Além dos suspeitos, foram apreendidos cinco veículos e
aproximadamente 120 quilos de maconha.
Segundo informações da polícia, foram
feitas denúncias que estaria acontecendo
um grande transporte de drogas na região.
O superintendente da Senarc, o delegado
Breno Galdino, informou que a polícia passou a intensiﬁcar, durante toda a semana,
ações policiais nos povoados São Félix e
São Benedito, zona rural da cidade.
Foi montada uma barreira policial entre
esses povoados da zona rual. Durante a
barreira, quatro motociclistas foram parado, três deles portavam armas de fogo,
além de11 kg de maconha.
A polícia também abordou um veículo

Fiat Strada, que era conduzido por um familiar dos motociclistas, que transportava
mais de cem quilos de maconha.

Os indivíduos receberam voz de prisão e
foram autuados pelos crimes de tráﬁco de
drogas, associação para o tráﬁco e porte
ilegal de arma de fogo.
Os suspeitos foram encaminhados ao
Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde ﬁcarão à disposição da Justiça da Comarca de Vitória do Mearim.

Os pedidos de seguro-desemprego
chegaram a 653.160 em junho, informou o
Ministério da Economia. O resultado representa uma queda de 32% na comparação com maio, em que foram contabilizados 960.309 requerimentos, havendo,
portanto, uma diferença de 307.149. Na
comparação com junho de 2019, com
508.886 pedidos, houve aumento de
28,4%. Do total de pedidos de junho,
443.492 (67,9%) foram realizados via web,
seja por meio do portal gov.br ou por meio
da Carteira de Trabalho Digital.
Os três estados com maior número de
requerimentos foram São Paulo, com
199.066 pedidos; Minas Gerais, com
70.333, e Rio de Janeiro com 52.163 requerimentos. Quanto ao perﬁl dos solicitantes, 39,6% são mulheres e 60,4% homens.
A faixa etária que concentrava a maior
proporção de requerentes é de 30 anos a
39 anos de idade, com 32,1% dos pedidos.
Em termos de escolaridade, 59,9% têm
ensino médio completo.
Em relação aos setores econômicos, os
pedidos estiveram distribuídos entre serviços (41,7%), comércio (25,4%), indústria

(18,7%), construção (10,1%) e agropecuária (4,1%).
Resultado acumulado
No acumulado de janeiro a junho, foram
contabilizados 3.950.606 pedidos de seguro-desemprego. O número representa
aumento de 14,8% em comparação com o
acumulado no mesmo período de 2019,
de 3.442.780 pedidos. Do total de requerimentos em 2020, 53,1%, o equivalente a
2.096.532, foram realizados pela internet,
seja por meio do portal gov.br ou pela Carteira de Trabalho Digital.
No mesmo período de 2019, apenas
1,4% dos pedidos (49.752) foram realizados via internet.
Atendimento
Segundo o Ministério da Economia, as Superintendências Regionais do Trabalho
do Governo Federal ampliaram os esforços para garantir o atendimento não presencial aos cidadãos durante o período da
pandemia da covid-19. Foram disponibilizados canais adicionais de atendimento
remoto. Para dúvidas e esclarecimentos, o
empregado pode acionar as superintendências por meio de formulário online.
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Governador sanciona lei de Daniella que obriga
condomínios a comunicar violência doméstica
PÁG. 3

Em sessão presidida
por Weverton, Senado
adia votação da MP
que altera regras
trabalhistas durante
pandemia
PÁG. 12

Lei garante
testagem
para covid em
profissionais
em contato com
infectados

Interior do
Maranhão
registra
2.216 novos
casos de
coronavírus

PÁG. 7

Reuniões
em Brasília
não definem
posição do PSL
sobre apoio a
Duarte Jr.

PÁG. 12

PÁG. 3

Ao rebater informações repassadas ao Jornal
Pequeno pelo presidente da Abrasel

CABANA DO
SOL DIZ QUE
RESTAURANTE
DA LITORÂNEA
“SERÁ REABERTO
EM BREVE”
mia: Pelo menos 30% dos restaurantes e bares fecharam as portas no Maranhão”, que gerou a manchete
de capa “Cabana do Sol e Veneto entre 30% dos restaurantes e bares que fecharam as portas no MA”.
PÁG. 5

Eleições 2022

PRESIDENTE NACIONAL DO PSB ABRE AS
PORTAS DO PARTIDO PARA FLÁVIO DINO
O presidente nacional do
PSB, Carlos Siqueira, convidou o governador do Maranhão, Flávio Dino, para
se filiar ao partido. Hoje
no PCdoB, Dino pretende
disputar a presidência da
República em 2022 e teria, na nova legenda, mais
possibilidade de atrair
alianças de centro e centro-direita, além de um fundo
eleitoral mais robusto e
mais tempo de televisão.
PÁG. 3

Cabana do Sol disse que o Jornal Pequeno publicou fake news, ao noticiar
que sua unidade da Litorânea está fechada, e, em “Direito de Resposta”,
afirma que o restaurante da Litorânea SERÁ ABERTO EM BREVE.
A.BAETA

O restaurante Cabana do Sol, por meio de sua assessoria jurídica, procurou o Jornal Pequeno, com pedido de direito de resposta para se posicionar sobre
as informações publicadas na edição de quarta-feira
(8), na matéria intitulada “Gosto amargo da pande-

Edivaldo e equipe acompanharam o andamento dos serviços que são
parte de um amplo pacote de ações de infraestrutura em andamento em
mais de 200 frentes de trabalho por toda a cidade.

Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, com o governador Flávio Dino

Edivaldo constata ritmo acelerado
de obras de infraestrutura na Coheb,
Tibiri e Santa Bárbara
PÁG. 9

Cotação – Comercial C. R$ 5,341 V. R$ 5,343 – Turismo C. R$ 5,32 | V. R$ 5,64 – Euro C. R$ 6,0223 V. R$ 6,0251 – Libra C. R$ 6,7279 | V. R$ 6,732 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Preamar –4:09 1,1 m |1ªBaixamar – 10:09 5,3 m 2ªPreamar – 16:37 1,1 m| 2ªBaixamar – 22:37 5,1 m|
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Dupla Sena – 2102 (09/07/2020) – 1º sorteio 07-14-22-29-33-46 | 2º sorteio 03-09-11-29-40-44 |
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK

TEMPO – Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva
a qualquer hora.
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Carlos Siqueira convida governador
Flávio Dino para se filiar ao PSB
O presidente nacional do PSB,
Carlos Siqueira, convidou
o governador do Maranhão,
Flávio Dino, para se filiar ao
partido. Hoje no PCdoB, Dino
pretende disputar a presidência
da República em 2022 e teria, na
nova legenda, mais possibilidade
de atrair alianças de centro e
centro-direita, além de um fundo
eleitoral mais robusto e mais
tempo de televisão.
“Abri as portas do PSB para o
Flávio Dino, que é um ótimo
nome. Mas se ele aceitar e vier,
tem que ser porque se reconhece
alinhado com as propostas do
partido. E não por um projeto
presidencial. O nome do partido
para 2022 ainda será discutido
internamente”, disse Siqueira.
Procurado, o governador Flávio
Dino afirmou que um ‘rearranjo’
nos partidos políticos é esperado
após as eleições municipais,
previstas para novembro deste
ano. Segundo ele, a aglutinação é
uma tendência que acompanhará
não só a esquerda, pois, com as
mudanças nas regras eleitorais,
como o fim da coligação
proporcional, candidatos de
partidos menores terão muita
dificuldade de se eleger para a
Câmara dos Deputados.

Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, com o governador Flávio
Dino
“Minha relação com o PSB vem
de antes do Eduardo Campos. Fui
vice-líder do bloco PSB-PCdoB
na Câmara. Temos uma trajetória
em comum e, por isso mesmo,
te diria que, nesse processo de
reaglutinação da esquerda, o PSB
é um parceiro preferencial do
PCdoB. Tenho uma ótima relação
com o PSB, que integra o nosso
governo aqui no Maranhão. É um
diálogo muito provável que se

estreite. No que isso vai resultar,
é como o próprio Siqueira disse:
‘Temos que ver mais para frente’.
Eu jamais colocaria sobre a mesa
a candidatura de 2022 para ir
para o PSB. Seria desrespeitoso”,
observou o governador
maranhense.
Flávio Dino minimizou a
necessidade de deixar o PCdoB
(Partido Comunista do Brasil)
para conseguir atrair aliados e

eleitorado de centro e centrodireita. “No Maranhão, fui eleito
pelo PCdoB duas vezes no
primeiro turno. Em 2014, meu
vice era do PSDB. Em 2018, 16
partidos me apoiaram. Eu te diria
que a questão partidária não é a
que decide o tamanho da aliança.
O que decide o tamanho da
aliança é a sua atitude”, ressaltou.
Dino, que tem participado de
conversas públicas na internet
com Lula (PT) e Ciro Gomes
(PDT) – o petista e o pedetista não
conversam entre si –, defende uma
candidatura única da esquerda
para 2022, mas, ao mesmo tempo,
afirma não ver viabilidade em
um nome do PT para encabeçar a
chapa, como defende Lula.
“Olhando o Lula que governou
o Brasil, não consigo imaginar
que ele só veja esse caminho
do isolacionismo. Falar em
candidatura própria do PT em
2022 é só um movimento inicial,
feito para resgatar a imagem do
PT hoje. Mas isso não se sustenta
até 2022. Seja pelo amor, seja
pela dor. Contudo, o principal é
compreender que, num país como
o Brasil, só é possível a esquerda
ganhar e governar fazendo
alianças para além da esquerda”,
concluiu Dino. (COM O GLOBO)

Sancionada lei que obriga condomínios
a comunicar violência doméstica
O governador Flávio Dino
sancionou lei aprovada pela
Assembleia Legislativa obrigando
condomínios residenciais a
comunicar à polícia casos de
violência doméstica contra
mulheres, crianças, adolescente e
idosos.
A lei, de autoria da deputada
Daniella Tema, vale para os
condomínios residenciais em
todo o Maranhão. A comunicação
deve ser feita pelos síndicos ou
administradores. O relato deve
ser realizado sempre que houver
ocorrência ou indício de violência
doméstica ou familiar.
A comunicação deve ser feita até
24 horas após a ciência do fato.
Os condomínios deverão afixar
cartazes, placas ou comunicados
divulgando a obrigatoriedade de

fazer a denúncia.
O descumprimento da lei inclui
advertência e, em caso de
reincidência, multa entre R$ 500 e
R$ 10 mil.
Congresso
Enquanto no Maranhão essa
obrigatoriedade já virou lei,
o Congresso Nacional está
analisando uma lei com o mesmo
sentido. A matéria foi aprovada
em votação simbólica no Senado e
ainda precisa passar pela Câmara,
para depois ser sancionada.
Denúncia
As denúncias de violência
doméstica podem ser feitas pelo
telefone 100, pelo telefone 180,
pelo telefone 190 e pela Delegacia
Online (https://delegaciaonline.
ssp.ma.gov.br), entre outros
canais.

de dezembro de 2020. E, se o
Congresso Nacional não se juntar,
não protagonizar, a gente não tem
uma ação por parte do governo
federal. E será ferir de morte a
educação brasileira”, afirmou a
senadora.
Eliziane disse também que a
educação brasileira vive ‘tempos
sombrios’, seja no aspecto
gerencial como de resultado em
índices de aprendizagem.
“A gente viu, no ano passado,
nos dados do PISA [Programa
Internacional de Avaliação de

Projeto de lei da deputada Daniella Tema foi sancionado nessa
quinta-feira

Estudantes], uma redução, uma
regressão do Brasil em matérias
que são muito fundamentais para
o ensino, como matemática, por
exemplo. E nós temos vários
outros retrocessos”, destacou.
O novo Fundeb, a volta às aulas
e o acesso à internet foram temas
da audiência pública virtual da
Comissão que analisa os gastos do
governo para o enfrentamento ao
novo coronavírus, com a presença
de dirigentes de educação e de
especialista em contas públicas.

Eliziane Gama: “O governo
federal não assumiu até hoje o
controle e o debate em relação
à questão do Novo Fundeb”.

O vice-governador Carlos
Brandão e o deputado estadual
Duarte Júnior, ambos do
Republicanos, tiveram duas
reuniões, quarta e quinta, 9, em
Brasília, com dirigentes do PSL,
para definir o apoio do partido ao
pré-candidato do Republicanos a
prefeito de São Luís.
A aliança PSL-Republicanos
havia sido sacramentada em
São Luís, com a declaração de
apoio a Duarte Júnior feita pelo
presidente estadual do PSL,
vereador Francisco Carvalho. As

Diálogo
Carlos Lula destacou o quanto
é importante manter o diálogo
entre o Ministério da Saúde e as
secretarias estaduais e, assim,
promover o desenvolvimento
de plataformas que dialogam
entre si.
Isso facilita a exportação
dos dados, o monitoramento
e ações estratégicas para o
enfrentamento da pandemia no
país.
Sobre o Maranhão, Lula
ressaltou que a taxa de
contágio da covid-19 mantém
queda no estado.

Experiência exitosa
Ele apresentou ao plenário da
comissão a experiência exitosa
do estado com o planejamento
por região, assim como a
construção de 13 hospitais na
capital e no interior.
Oito desses hospitais serão
permanentes, configurando um
legado da Saúde para rede de
atendimento da população.
Carlos Lula acrescentou
que o Maranhão instalou
rede exclusiva destinada ao
tratamento ambulatorial e
hospitalar dos pacientes com
Covid-19.

O presidente da Agência
Estadual de Trânsporte e
Mobilidade Urbana (MOB),
Lawrence Melo, declarou
apoio, ontem, à pré-candidatura
de Rubens Júnior a prefeito de
São Luís, nas eleições de 2020.
“Considero que Rubens Jr.
tem excelente perfil técnico
e político para realizar uma
excelente gestão em nossa
cidade”, disse Lawrence.

O presidente da MOB também
ressaltou a experiência
administrativa adquirida por
Rubens Júnior no comando da
Secretaria das Cidades.
“Com destaque para políticas
públicas de acesso e dignidade
habitacional como o Moradia
Digna, Regularização Fundiária
e o Cheque Minha Casa,
dentre outros programas de
revitalização de São Luís, como
o Nosso Centro”, enfatizou.

“Combustível legal”

Reuniões em Brasília não definem
posição do PSL sobre apoio a Duarte
ENTENDA

A Comissão Externa da Câmara dos Deputados que acompanha
o Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 no Brasil reuniu por
videoconferência, nessa quinta-feira (9), com o presidente do
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e secretário
de Estado da Saúde do Maranhão, Carlos Lula.
Participaram, também, o presidente do Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), Wilames Freire; o
secretário Executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco e equipe,
além de deputados federais.
O colegiado é coordenado pelo deputado Luiz Antônio Teixeira
Júnior, e a relatora Carmen Zanotto.
O Ministério da Saúde mostrou dados sobre a Covid-19. No debate,
a comissão e convidados abordaram a divergências de dados entre
Ministério da Saúde e estados. O resultado do diálogo apontou para
implementação das estratégias para o aprimoramento do sistema de
informação do MS, bem como o fornecimento regular dos dados
sobre a taxa de ocupação de leitos de covid-19 para o Ministério da
Saúde. O objetivo é assegurar uma melhor distribuição de insumos e
equipamentos para todo o país.

Rubens ganha apoio
de Lawrence (II)

ELEIÇÕES 2012

O PSL não se definiu
nacionalmente se vai manter
o apoio ao deputado estadual
Duarte Júnior para a Prefeitura de
São Luís, conforme decisão do
diretório estadual, presidido pelo
vereador Francisco Carvalho.
Depois de duas longas reuniões,
anteontem e ontem, 9, à tarde,
entre dirigentes do partido e o
vice-governador Carlos Brandão,
que estava acompanhado de
Duarte, o martelo não chegou
a ser batido. Carlos Brandão
informou que o partido ficou de
fazer novas avaliações para então
dar uma posição definitiva.

Carlos Lula na Câmara

Rubens ganha apoio
de Lawrence (I)

Congresso tem de liderar debate sobre
novo Fundeb, defende Eliziane Gama
A líder do Cidadania no
Senado, Eliziane Gama (MA),
defendeu na Comissão Mista
da Covid-19, nessa quinta-feira
(9), que o Congresso Nacional
lidere o debate sobre o Novo
Fundeb (Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação
Básica) diante da falta de
protagonismo do governo para
fazer a proposta avançar.
“O governo federal não
assumiu até hoje o controle e
o debate em relação à questão
do Novo Fundeb, que acaba 31

Informe JP

conversas, inclusive, resultaram
na nomeação de Lorena Macedo,
esposa do deputado estadual Fábio
Macedo (Republicados) para
presidente do diretório municipal
do PSL de São Luís. No entanto,
uma movimentação, em Brasília,
do PDT, presidido no Maranhão
pelo senador Weverton Rocha,
e do DEM, comandado pelo
deputado federal Juscelino Filho,
levaram a direção nacional do
PSL a intervir para que o partido
fechasse o apoio ao pré-candidato
Neto Evangelista, do DEM. O
vice-governador Carlos Brandão
decidiu ir com Duarte Júnior

pessoalmente a Brasília para
resolver a situação.
Na quarta-feira, os dois tiveram
uma primeira reunião com os
dirigentes do PSL, mas nada
foi decidido. Ontem, à tarde,
houve nova e longa reunião,
mas a questão não chegou a ser
resolvida.
Segundo apurou o INFORME JP,
o PSL vem sofrendo uma grande
pressão por parte do DEM, do
presidente da Câmara, Rodrigo
Maia, presidido no Maranhão
por Juscelino Filho, para que o
ex-partido de Jair Bolsonaro apoie
Neto Evangelista.

A Secretaria de Fazenda
realizará, dia 15 de julho, o
Webinar “Combustível Legal:
Principais Ilícitos e Soluções”,
das 9h30 às 11h.
O mercado de combustíveis
tem se mostrado desafiador
aos órgãos de controle
governamentais, com alto
número de fraudes que resultam
em sonegações tributárias,

adulteração de produtos e
concorrências desleais.
Diante deste cenário, o Webinar
tem por objetivo apresentar
o mercado de combustíveis
do Estado do Maranhão e as
especificidades desse segmento,
bem como as principais
fraudes identificadas e algumas
sugestões de enfrentamento
sugeridas pelo Combustível
Legal.

Operação contra
baladas em postos (I)
Reunião entre representantes
da revenda de combustíveis e
o secretário Jefferson Portela
(Segurança), quarta-feira, 8,
definiu que serão realizadas
operações, pela Polícia Militar,
em postos de combustíveis.
O objetivo é fiscalizar
aglomerações que vêm sendo
registradas nesses locais nos
finais de semana, à noite e de
madrugada.
Segundo Portela, serão
feitas blitzen preventivas e
repressivas para identificar e
evitar as aglomerações nos
postos.
Pode, inclusive, haver
apreensão de veículos e outras
medidas necessárias, de
acordo com o que for flagrado.
“Nossa posição é acabar com
isso”, ressaltou o secretário da
Segurança.

Operação contra
baladas em postos (II)
A SSP orientou os empresários
para intensificar as medidas de
segurança, com a retirada de
mesas das áreas externas das
lojas de conveniência durante a
madrugada.
Além disso, terão que demarcar
com cones para limitar
o espaço de ocupação de
eventuais grupos nos pátios dos
postos.
Foi reiterada, ainda, a
necessidade de cumprimento
da Lei Municipal que proíbe a
vende de bebidas alcoólicas de
2h às 6h.

Pré-candidatura de
Unillar
O empresário Marcos Unillar
anunciou sua pré-candidatura a
prefeito de Barra do Corda com
o apoio do Republicanos
Unullar é presidente do
diretório Municipal do
Republicanos e conta com o
apoio do presidente do partido,
deputado Cleber Verde, e
do vice governador Carlos
Brandão.

Miudinhas
• O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Juventude
(Seejuv), realizou reunião virtual nesta quinta-feira (9) com o Comitê
Gestor Intersetorial do Plano Juventude Viva do Estado do Maranhão.
• Em seu primeiro contato, alinhou formas de monitoramento das
ações governamentais voltadas para a juventude negra maranhense.
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Obras avançam para a
conclusão do novo mercado
da Cidade Operária
Quem passa pelo local onde
funcionava a antiga feira da
Cidade Operária comemora
de perto um sonho realizado,
tanto para os feirantes, quanto
para a comunidade que mora no
bairro. A reforma e adaptação da
feira, realizada pelo governo do
Maranhão, através dos serviços
da Secretaria de Estado da
Infraestrutura (Sinfra), trouxe um
ambiente totalmente revitalizado,
dentro dos padrões técnicos de
segurança sanitária.
O antes e depois da obra revela
o compromisso em transformar
a área, levando mais dignidade
para a comunidade. A estrutura foi
dividida em duas etapas e compõe
dois grandes galpões. Um deles
foi totalmente demolido para que
pudesse ser executada uma nova
construção que envolve boxes,
piso, teto e banheiros. O espaço
também recebeu adequação de
toda a infraestrutura de esgoto,
água, energia e a criação de
nova estrutura de esgoto e águas
pluviais.
Clayton Noleto, secretário de
Estado Sinfra, destacou que
essa é uma obra histórica para a
comunidade, que trabalhava em
condições totalmente insalubres,

DIVULGAÇÃO

Novo Mercado da Cidade Operária está em fase de finalização da obra, e em breve será entregue à comunidade
colocando inclusive suas vidas
em risco, visto que área era
muito vulnerável à proliferação
de bactérias. “Temos um novo
mercado, com um ambiente
totalmente higiênico, oferecendo
condições necessárias para
se trabalhar com a venda e

a manipulação de carnes e
verduras. Estamos com a obra
90% finalizada e, em breve, será
utilizada pela população da Cidade
Operária”, reforçou.
Para a execução do projeto, a
Sinfra também conta com uma
comissão gestora que envolve

Nova operadora do Tegram
visita o Porto do Itaqui
Nesta semana, o Porto do
Itaqui recebeu a visita do
economista HelcioTokeshi,
diretor administrativo da IG4
Capital, nova sócia-operadora
do Consórcio Tegram, formado
por outras três operadoras. No
encontro com o presidente do
Itaqui, Ted Lago, e equipes
técnicas da Empresa Maranhense
de Administração Portuária
(Emap) e do Tegram, ele
conheceu o modelo de gestão
do porto público do Maranhão,
além de conferir de perto a fase
final das obras de expansão do
terminal, que a partir de agosto
passa a operar com o dobro de
capacidade.

“Apresentamos as potencialidades
do Porto do Itaqui e a
expectativa de futuro dentro
de um modelo alinhado com
a visão do governador Flávio
Dino de ser um porto moderno,
comercial e, dentro dessa linha,
cumprir o papel de atrair novos
investimentos para o Maranhão”,
afirmou Ted Lago ao final da
visita.
O diretor administrativo da IG4
Capital destacou positivamente a
visita. “Estamos muito contentes
por estar aqui, podendo investir
no Porto do Itaqui, no Tegram, e
o plano é continuar contribuindo
para ampliação da capacidade
aqui do porto”, disse Toksehi.

A expansão do Tegram vai elevar
a movimentação de grãos a um
novo patamar – com capacidade
para movimentar 19 milhões de
toneladas por ano – o que torna
o Itaqui e o estado do Maranhão
cada vez mais competitivos para o
agronegócio.
O primeiro semestre do ano teve
alta de 21% na movimentação
de soja em relação ao mesmo
período do ano passado.
Foram exportadas 5,7 milhões
de toneladas (3,7 milhões de
toneladas pelo Tegram e o restante
pela VLI). E a previsão é fechar
2020 com recorde histórico na
movimentação dessa carga.
DIVULGAÇÃO

Representante da IG4 Capital, nova sócia-operadora do Consórcio Tegram, em visita ao Porto do Itaqui

a Secretaria de Agricultura
Pecuária e Pesca (Sagrima),
Secretaria de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano (Secid),
Maranhão Parcerias (Mapa) e a
Secretaria de Estado de Governo
(Segov), que, juntas, conduziram o
trabalho de cadastro dos feirantes.

Seinc viabiliza
com a Suzano
doação de mais
10 respiradores
para Imperatriz
A Secretaria de Indústria,
Comércio e Energia (Seinc) segue
dialogando com empresas que
estão participando de uma rede
solidária, para ajudar o Maranhão
na luta contra o coronavírus.
Nos próximos dias, mais dez
respiradores, que serão doados
pela empresa Suzano Papel e
Celulose, devem ser entregues
ao governo do Maranhão e
vão auxiliar no tratamento de
pacientes na cidade de Imperatriz.
O secretário da Seinc, Simplício
Araújo, explicou que os aparelhos
chegaram nessa quinta-feira (9)
em Salvador, e foram recebidos
pelo técnico da empresa, e
em breve estarão em solo
maranhense.
“Os aparelhos serão todos
destinados para a cidade de
Imperatriz e serão entregues nos
próximos dias. Com mais esse
reforço, vamos contribuir para o
tratamento de pessoas tanto em
Imperatriz, como em toda região
Tocantina. Nosso agradecimento
a mais essa empresa”, pontuou
Simplício Araújo.
Além da doação desses aparelhos,
outros 187 respiradores foram
comprados da China por meio
de doações da classe empresarial
em uma verdadeira operação de
guerra para ajudar o Maranhão no
tratamento de pacientes. Foram
doados ainda, máscaras cirúrgicas,
termômetros, álcool 70 e em gel,
testes rápidos e serviços gratuitos
a profissionais de saúde locais.
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KOTHE LOGISTICA LTDA | CNPJ/MF 04.972.349/0017-03 | NIRE 21.900.584.138 | ATO Nº 01 DE 13 DE ABRIL DE 2020: O
Procurador - MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS torna público o MEMORIAL DESCRITIVO DE ARMAZÉM GERAL em ANEXO.
MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS | MEMORIAL DESCRITIVO DE ARMAZÉM GERAL: Declarações do Artigo 1º Decreto
Lei 1.102/1903: CAPITAL SOCIAL: R$ R$ 3.000.000,00. CAPACIDADE: A área para estocagem e movimentação de produtos
acabados é de 1.010,35m², a área de escritórios é de 17,50m², a capacidade de armazenagem é de 3.031,05 toneladas
em área coberta. COMODIDADE: A unidade armazenadora apresenta condições satisfatórias no que se refere à estabilidade
estrutural e funcional, com condições de uso imediato, segundo o laudo técnico aprovado pelo profissional competente.
SEGURANÇA: De acordo com as normas técnicas do armazém, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem
como com os serviços propostos no regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo técnico de vistoria. NATUREZA
E DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS: O Armazém Geral se destina à guarda de mercadorias gerais e secas, nacionais e/ou
já nacionalizadas, inclusive medicamentos e mercadorias perigosas, inflamáveis ou que necessitem de precaução especial,
ficando a sociedade responsável pela obtenção das licenças necessárias. EQUIPAMENTOS: Os equipamentos do armazém são
2 empilhadeiras a combustão Still RC 44-25 C 4775 (triplex) com capacidade de 2.500 KG, 2 empilhadeiras Still FM-X 17 NG
com capacidade de 1.700 KG e 5 Transpaleteiras Manuais Still TX 25 com capacidade de 2.500 KG. SERVIÇOS: Armazenagem,
movimentação de entrada e saída de mercadorias, paletização de mercadorias, embalagem e reembalagem de mercadorias,
lonamento e deslonamento de veículos, conferência de mercadorias, emissão de conhecimento de depósito e warrants. Filial
localizada na Rua Três, BR 135, Galpão 11, KM 6 e 7, ALM F, nº 01, Distrito Industrial, São Luís - MA, CEP 65090- 280, inscrita
no CNPJ sob o nº 04.972.349/0017-03 e registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21.900.584.138, como armazém geral, para tanto
apresenta as declarações descritas do artigo 1º do Decreto Lei 1.102/1903.
REGULAMENTO INTERNO: 1. DAS MERCADORIAS: 1.1. O Armazém Geral se destina à guarda de mercadorias gerais e secas,
nacionais e/ou já nacionalizadas, inclusive medicamentos e mercadorias perigosas, inflamáveis ou que necessitem de
precaução especial, ficando a sociedade responsável pela obtenção das licenças necessárias para o armazenamento de tais
produtos, excluem-se as mercadorias de natureza agropecuária. 1.2. Os depósitos poderão ser recusados se a mercadoria não
for tolerada pelo regulamento interno, se não houver espaço para a sua acomodação e/ou se, em virtude das condições em
que ela se achar, puder danificar as já depositadas. 2. OPERAÇÕES E SERVIÇOS: 2.1. Procedimento: 2.1.1. No recebimento
a empresa fará contar e pesar a mercadoria, registrando em documento específico a sua quantidade e peso, bem como os
serviços a serem efetuados para seu perfeito armazenamento. 2.1.2. A empresa emitirá recibo de depósito, especificando
os dados do depositante e da mercadoria depositada, bem como a quantidade e peso. 2.1.3. As saídas ou devoluções de
mercadorias somente serão efetuadas quando for reconhecido o pedido de liberação pelo armazém. 2.1.4. Quando solicitado
pelo depositante a empresa emitirá dois títulos unidos, mas separáveis à vontade, denominamos conhecimento de depósito
e warrant, em que constarão as designações, para sua validade, e identificações nos termos da legislação vigente, devendo,
ambos, serem assinados por um fiel depositário do armazém e por sócio da empresa depositária, podendo este último ser
representado por procurador. 2.2. Prazo: 2.2.1. O prazo de depósito será de 6 meses a contar da data da entrada da mercadoria
no armazém, podendo ser prorrogado livremente por acordo entre as partes. 2.2.2. Vencido o prazo de depósito, a mercadoria
reputar-se-á abandonada e o armazém geral dará aviso ao depositante, marcando o prazo de 8 dias improrrogáveis para a
retirada da mercadoria contra a entrega do recibo ou dos títulos emitidos. 2.2.3. Findo este prazo, que correrá do dia em que
o aviso for registrado no correio, o armazém geral mandará vender a mercadoria por corretor ou leiloeiro, em leilão público,
anunciado com antecedência de três dias pelo menos, observando-se as disposições do art. 28, §§ 3º, 4º, 6º e 7º do decreto
lei 1.102 de 1.903. 2.3. Seguro: 2.3.1. O Armazém fará em seu nome seguro das mercadorias depositadas, e em caso de
sinistro será indenizado pelo valor declarado na apólice, tendo que ressarcir o depositante conforme preço de mercado na
data de sinistro. 2.4. Restrições Legais: 2.4.1. O Armazém não pode estabelecer preferência entre os depositantes a respeito
de qualquer serviço. 2.4.2. O Armazém não pode emprestar ou fazer, por conta própria ou alheia, qualquer negociação sobre
os títulos que emitir. 2.5. Horário de funcionamento: 2.5.1. As mercadorias deverão ser manuseadas em dias úteis no horário
comercial das 8h00m às 17h00m. 2.6. Responsabilidade: 2.6.1. O Armazém é responsável pela mercadoria depositada,
obrigando-se ao ressarcimento indenizatório caso ocorram danos inerentes à má conservação, manipulação e sinistro
ocorrido durante a vigência do contrato de armazenagem. 2.6.2. O direito de indenização prescreve em 3 meses, contados
do dia em que a mercadoria foi ou devia ser entregue. 2.7. Inadimplência: 2.7.1. O Armazém tem o direito de retenção
para garantia do pagamento das armazenagens e despesas com a conservação e com as operações, benefícios e serviços
prestados às mercadorias, a pedido do dono; dos adiantamentos feitos com fretes e seguro, e das comissões e juros, quando
as mercadorias lhes tenham sido remetidas em consignação. 2.7.2. O Inadimplemento do pagamento da armazenagem ou
serviços acarretará o vencimento antecipado do prazo de depósito e se adotarão os procedimentos previstos nos itens 2.2.2.
e 2.2.3. 3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 3.1. Os seguros e emissões, circulação e extinção dos títulos emitidos pela empresa, bem
como os casos omissos neste regulamento, serão regidos pelas disposições do Decreto Federal 1.102 de 21/11/1903. TARIFA
REMUNERATÓRIA
Serviço
Armazenagem

Descrição
Armazenagem por período de 30 dias ou fração.

Base de Cálculo
Tarifa R$
Tonelada
54,60
M²
49,14
Seguro
Seguro contra danos às mercadorias (período de 15 dias)
“Ad Valorem”
0,20%
Movimentação
Mercadoria Paletizada
Tonelada
35,15
Mercadoria não paletizada
M³
75,92
Tonelada
70,13
Paletização
Paletização de mercadorias
M³
13,50
Tonelada
30,00
Outros Serviços Embalagem ou reebalagem
Por Milheiro
780,00
Lonamento e deslonamento de veículos
Por Milheiro
115,00
Valores extraordinários a serem cobrados para operações realizadas fora do expediente de funcionamento
(08h00m às 17h00m de segunda a sexta feira)
Conferência
Conferência de Mercadorias
Hora
23,20
Movimentação
Operação de Empilhadeira
Hora
25,40
São Luís/MA, 13/04/2020. JUCEMA registro 03/07/2020 sob registro 20200463004 protocolo 200463004

Prefeitura de Itinga do Maranhão
TERMO DE RATIFICAÇÃO
EVENTO: JULGAMENTO DE RECURSO. DATA DO
EVENTO: 06/07/2020. A autoridade Superior torna
público o julgamento do recurso da licitante L. P. ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI. RATIFICANDO a decisão da Pregoeira, conforme consta na respectiva ata de 03/07/2020
e informa que os fundamentos encontram-se nos
autos do Pregão Eletrônico n. 01/20, e do julgamento final proferido pela Pregoeira, nos termos: julgar
improcedente o recurso e manter INABILITADA a licitante L. P. ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI. Francisco Jairo Queiroz - Secretária Municipal de Administração
Vendo Apartamento no Vivare Turu de 52m² com 2 quartos sendo uma semi-suite, no primeiro andar nascente,
todo no porcelanato, com moldura em gesso em todos
os cômodos. 1 vaga de garagem. Apartamento com todo
infraestrutura de lazer, piscina, quadra e parquinho para
crianças. Segurança 24hrs com vigias e sistema de video
monitoramento. Fones 984441966 / 991862024
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Caso dos pescadores desaparecidos

Pedaços de corpo achado em São José de
Ribamar pode não ser humano, diz perícia
FOTOS: DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

A Polícia Civil informou que a
perícia descartou, a princípio, que
os pedaços de um corpo achados
na manhã de ontem (9), ao lado
do cais do Porto do Barbosa, na
cidade de São José de Ribamar,
seja de um humano. Assim que
foi registrado o caso, houve a
suspeita de que poderia se tratar de
um dos três pescadores que estão
desaparecidos há 15 dias, após
saírem de Raposa para pescar.
De acordo com o delegado George
Marques, daSuperintendência de
Homicídios e Proteção à Pessoa
(SHPP), a equipe de plantão que
esteve no local acredita que o
material encontrado pertença a um
animal. “Há muita probabilidade
de ser de animal, mas só o IML
dará a resposta definitiva”, frisou.
Nessa quinta-feira, equipes do
Centro Tático Aéreo (CTA) e do
Corpo de Bombeiros voltaram
a realizar buscas na região em
que os pescadores saíram para
realizar atividade pesqueira. A
concentração das buscas foi feita
na Baía de São José e na Baía do
Arraial, na Ilha de São Luís.
Conforme o delegado Marcone
Caldas, titular da delegacia de
Raposa, uma tampa de isopor, um
saco e dois pedaços que seriam

Os três pescadores que saíram da cidade de Raposa para alto mar no dia 25, do mês passado, seguem desaparecidos
supostamente da embarcação
foram encontrados no fim da tarde
de quarta-feira (8). Os objetos,
que estavam na Ilha de Curupu, no
litoral da cidade de Raposa,foram
capturados pelo Centro Tático
Aéreo (CTA), mas ainda não foi
confirmado se o material édos
pescadores.

O CASO
Três pescadores, identificados
como Francisco José Pereira de
Araújo, de 30 anos; Lucas dos
Santos, 18; e André Veras Silva,

37, desapareceram na cidade de
Raposa, após saírem para pescar,
no dia 25 do mês passado. Os
homens saíram do Porto do Braga,
numa canoa do tipo biana, que
também ainda não foi localizada.
De acordo com o delegado
da Raposa, Marcone Caldas,
os familiares registraram o
Boletim de Ocorrência sobre o
desaparecimento, no domingo
(5), após terem sido encontrados
materiais que pertenciam ao grupo.
Caixas de isopor, redes de pesca,

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Gari é executado a
tiros logo após almoçar
em Imperatriz
No final da manhã de ontem (9),
o gari Wallisson Lima Silva, 23
anos, foi executado a tiros na
cidade de Imperatriz, logo após ele
ter terminado de almoçar. O crime
ocorreu na Rua Frei Damião, no
bairro Parque Alvorada II, e foi
cometido por um suspeito que
estava em uma motocicleta.
A Polícia Civil, por meio do
Departamento de Homicídios
de Imperatriz,já deu início às
investigações, a fim de identificar
o autor dos disparos e a motivação
do assassinato.
De acordo com o delegado
Praxísteles Martins, que apura
o caso, até o momento não há

informações sobre a motivação
do crime nem do autor. “O que
sabemos é que o gari estava com
outros três ou quatro colegas de
trabalho sentados, quando um
homem se aproximou dele e
efetuou os disparos”, explicou.
No local, testemunhas relataram
à Polícia Militar que o suspeito
chegou em uma motocicleta,
quefoi deixada na esquina da
rua onde ocorreu o crime. A
vítima, que morreu no local, tinha
acabado de almoçar quando foi
surpreendida pelos seis tiros que o
acertaram na cabeça e no braço.
(AIDÊ ROCHA)

O Senado adiou a votação da MP que altera as regras trabalhistas
durante a pandemia do coronavírus. Em sessão presidida pelo senador
Weverton (PDT-MA), os parlamentares pediram o adiamento por se
tratar de um assunto complexo.
“Esse texto requer mais aprofundamento. Pessoalmente, vejo muitos
problemas nessa MP. Há aspectos positivos, mas o governo aproveitou
para fazer uma minirreforma trabalhista em pleno período de pandemia,
com muitos itens que prejudicam fortemente os trabalhadores”, declarou
Weverton.
Antes de chegar ao Senado, a matéria foi aprovada pela Câmara dos
Deputados na forma de um projeto de lei de conversão (PLV 18/2020); a
ou seja, o texto foi aprovado pelos deputados com mudanças.
Entre as medidas previstas na proposta estão a adoção do teletrabalho,
a antecipação de férias e de feriados e a concessão de férias coletivas.
A MP prevê, por exemplo, que o acordo individual entre empregado
e empregador deve se sobrepor a leis e acordos coletivos até o fim do
estado de calamidade pública decorrente da covid-19.
O texto aprovado prevê ainda a suspensão do cumprimento de acordos
trabalhistas em andamento quando houver paralisação total ou parcial
das atividades da empresa por determinação do poder público. Os
deputados incluíram no texto algumas emendas, como a permissão do
desconto de férias antecipadas e usufruídas das verbas rescisórias no
caso de pedido de demissão se o período de aquisição não tiver sido
cumprido pelo trabalhador.
A MP deve ser analisada na próxima semana. A matéria é relatada pelo
senador Irajá (PSD-TO).

FÉRIAS E FERIADOS
Outros artigos flexibilizam as regras para aquisição e parcelamento
de férias e permitem o pagamento do adicional de férias até 20 de
dezembro, mas submetendo à concordância do empregador a conversão
parcial de férias em dinheiro.
Em caso de regime de banco de horas, o trabalhador que estiver
devendo tempo de expediente poderá usar feriados antecipados para
quitar o saldo negativo, e, se as atividades da empresa forem suspensas,
será criado um banco de horas a ser compensado em até 18 meses após
o encerramento da calamidade pública.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE

As férias ou licenças dos profissionais de saúde poderão ser suspensas
pelo empregador. Os estabelecimentos de saúde também poderão,
mediante acordo, prorrogar a jornada de trabalho até o total de 12 horas
diárias e adotar escalas de horas suplementares sem penalidade. Durante
a calamidade pública, trabalhadores fora da área de saúde não precisarão
realizar exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares,
exceto os demissionais. Porém, no caso de contratos de trabalho de curta
duração e de safra, serão dispensados todos os exames, inclusive os
demissionais.

TELETRABALHO

Interior do Maranhão registra
2.216 novos casos da covid
Wallison Lima estava descansando, após o almoço, quando foi
surpreendido pelos disparos

DIVULGAÇÃO

Maconha e outros materiais apreendidos pelos policiais civis, na
cidade de Timon
procedimentos de praxe, foi
encaminhado ao presídio, onde

Em sessão presidida por Weverton,
Senado adia votação da MP que altera
regras trabalhistas durante pandemia

O texto ainda regulamenta os termos do expediente a distância, sobre o
qual não serão aplicadas as regras da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) sobre jornada de trabalho. Mas os acertos sobre cessão de
equipamentos e reembolso de despesas deverão constar em contrato. O
uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada normal
não poderá ser considerado tempo à disposição, regime de prontidão ou
de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo.

Polícia prende suspeito de tráfico e
apreende 6kg de maconha em Timon
Nessa quinta-feira (9), a Polícia
Civil, por meio da Delegacia
de Narcóticos (Denarc) e do
Departamento de Homicídios
e Proteção à Pessoa (DHPP),
prendeu um homem suspeito
de tráfico de drogas na cidade
de Timon. Com ele, foram
apreendidos seis quilos de
maconha.
De acordo com a Polícia
Civil, ele foi capturado no
bairro Centro Operário, onde
denúncias apontaram sobre a
comercialização de drogas. No
local, os policiais encontraram
os tabletes de maconha
prensada.
O preso foi autuado na
Central de Flagrantes da 18ª
Delegacia Regional e, após os

sinalizadores do barco e garrafas
de café foram alguns dos itens
localizados por outro pescador,
um dia depois de os três saírem do
porto. A região na qual o trio foi
realizar a atividade pesqueira não
possui sinal de celular e também já
era conhecida por eles, conforme
a polícia.
Desde a segunda-feira (6), o
Centro Tático Aéreo (CTA) e o
Corpo de Bombeiros realizam
buscas na região à procura dos
pescadores.

Últimas Notícias

permanecerá à disposição da
justiça. (AR)

Cumpridos mandados
de prisão contra casal
de assaltantes em SL
Um casal foi preso, em
cumprimento a mandados de
prisão preventiva, na manhã de
ontem(9), pelo crime de roubo
majorado pelo concurso de
pessoas, ocorrido em maio deste
ano, no Residencial Primavera,
na região do Cohatrac. O homem
de 28 anos e a mulher de 30 não
tiveram os nomes divulgados.
De acordo com a Polícia Civil,
durante a investigação do caso,
os dois foram identificados e
reconhecidos pelas vítimas, e
tiveram os pedidos de prisões
representadas. Ainda segundo a
polícia, ambos vinham praticando
diversos assaltos a residências e
comércios na região do Cohatrac e
Parque Vitória.
Após as formalidades legais,
os presos foram encaminhados
ao Complexo Penitenciário de
Pedrinhas, onde permanecerão à
disposição da Justiça. (AR)

O interior do Maranhão registrou
2.216 novos casos da Covid-19:
a Ilha de São Luís, 109 novos
casos e Imperatriz, 59. As
informações foram divulgadas,
nessa quinta-feira (9), pela
Secretaria de Estado da Saúde.
Com isso, o número de casos
ativos voltou a subir em todo
o estado. Agora são 19.119
pessoas infectadas. 2.357 pessoas
já faleceram e 73.847 estão
recuperadas.
199.226 testes já foram
realizados. São 6.822 casos
suspeitos e 102.974 descartados.
2.588 profissionais de saúde
já foram infectados. Destes,
2.445 estão recuperados e 50
faleceram.
Trinta e três novos óbitos estão
registrados no boletim dessa
quinta. Destes, três aconteceram

nas últimas 24h. Os demais
são de dias/semanas anteriores
e aguardavam o resultado do
exame. Foram nove óbitos em
São Luís; 4 em Caxias e Coelho
Neto; 2 em Esperantinópolis e 1
óbito registrado nos municípios
de Balsas, Cantanhede,
Chapadinha, Coroatá, Cururupu,
Godofredo Viana, Lagoa
Grande do Maranhão, Lago dos
Rodrigues, Santa Helena, São
José de Ribamar, Palmeirândia,
Presidente Vargas, Paulo Ramos
e Vitorino Freire, cada um.
Em isolamento domiciliar estão
18.325 pessoas: 458 pacientes
estão em enfermarias, sendo 62
na rede particular e 396 na rede
pública de saúde. 336 pacientes
estão em UTIs, sendo 48 na rede
particular e 288 na rede pública.

ALERTA GOLPE!

A Empresa, PURA AGUA, CENTRAIS DE TRATAMENTO.
Comunica a todos os seus clientes que criminosos estão usando o nome
da empresa PURA AGUA para executarem golpes como: Troca do
Elemento Filtrante fora da validade de uso.
Sempre que precisarem dos nossos serviços liguem para os números: 098
8735- 0434, 098 3246-0934 e o nosso Zapp, 098 98819-4687 e também
pelo nosso Email : puraagua024@gmail.com.
João de Deus Fonseca Queiroz.
Proprietário da Empresa - Pura Água.

Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore.
Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores.
Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande
chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem
sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor.
E a oração feita com fé curará o doente; o Senhor o
levantará. E se houver cometido pecados, ele será
perdoado.
TIAGO 5:13-15
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

