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Segundo o secretário municipal de Educação, Moacir Feitosa, o retorno dos
mais de 85 mil estudantes será gradual, iniciando pelo 8º e 9º anos.

Jesuíno Cordeiro e Maria da Graça
Cordeiro foram mortos em sua fazenda, em Turiaçu, por um bando
comandado por Fábio da Conceição Andrade. POLÍCIA 7
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Arcangeli diz
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ligadas a Dino
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ao capitalismo
Candidato do PSTU à Prefeitura de
São Luís diz que existem “pré-candidaturas” ligadas ao Palácio dos
Leões geradas por desentendimentos internos. POLÍTICA 3

Restaurantes se adequam a normas sanitárias
Proprietários de restaurante na Rua da Estrela (foto) instalou uma pia do lado de fora do estabelecimento, além de ter tomado outras medidas para
cumprir protocolos exigidos pelos órgãos de saúde; quem descumprir as normas pode ter o alvará de funcionamento cancelado. CIDADES 5
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Roberto Costa conversa com
Roseana após falar com
pré-candidatos a Prefeitura
de São Luís. POLÍTICA 3
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Divulgação

Aulas na rede municipal
de SL serão retomadas
somente em setembro
Em audiência pública com vereadores de São Luís, o secretário de Educação,
Moacir Feitosa, disse que protocolos sanitários ainda estão sendo elaborados
Câmara Municipal de São
Luís realizou, ontem, sessão extraordinária remota
com o secretário municipal de Educação, Moacir Feitosa,
para debater o retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino.
O gestor anunciou que as aulas presenciais deverão ser retomadas de
maneira gradual somente em setembro. Os alunos do 9º e 8º anos
serão os primeiros a retornar.
A proposta apresentada por Moacir Feitosa aos vereadores prevê o retorno gradual dos mais de 85 mil estudantes mediante a adoção de
medidas sanitárias rígidas, tais como
distribuição de kits individuais com
máscara, disponibilização de álcool
em gel em todas as unidades, controle de temperatura e demarcação
de lugares visando o distanciamento.
“Fizemos uma parceria com infectologistas da UFMA para elaborar os protocolos sanitários para ser
implantados na rede de ensino municipal, que atinge direto as 98 escolas da educação infantil, 201 escolas de ensino fundamental e 56
anexos”, afirmou o secretário.

Divulgação

A

Equipe
A Secretaria Municipal de Educação
(Semed) está também com uma
equipe pedagógica organizando o
redomínio, que nada mais é que
reorganizar o cronograma de aulas
dentro a realidade de perdas em
conteúdo devido a pandemia do
novo coronavírus.
De acordo com Gleise Sales, representante do Sindicato dos Profissionais do Magistério de São Luís,
a entidade defende que as aulas
não tenham início em setembro,
mas que a Prefeitura invista na formação continuada dos professores

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

MAIS

Recusa

Moacir Feitosa apresentou plano de estratégia para o município retomar as aulas presenciais em setembro

e que as aulas sejam feitas de forma
remota para preservar a saúde dos
docentes, alunos e os servidores
das escolas.
Proposta
Para Osmar Filho, a Câmara se
mantém disposta a construir um
diálogo para atender aos anseios
da população.
“Estamos irmanados no sentido
de ampliar o diálogo e construir
uma metodologia segura que permita o reinício do ano letivo. Afinal,
a saúde das pessoas sempre estará
em primeiro lugar”, disse.
Raimundo Penha apresentou várias propostas ao gestor, dentre elas
que pense em um horário alternativo para os alunos.
“Saímos com a certeza que as
aulas presenciais só retornam no
mês de setembro, o que nos dá um
tempo maior para avaliamos todas
as medidas que a Prefeitura está pla-

MAIS

Presenças
A sessão, comandada por
Osmar Filho (PDT), presidente
da Casa, foi proposta por
Raimundo Penha (PDT) dos
vereadores Marquinhos (DEM),
Genival Alves (Republicanos),
César Bombeiro (Podemos),

nejando. O retorno das aulas tem
um impacto muito grande, a exemplo do transporte público, que ficaria mais lotado; por isso, sugeri ao
secretário que pense no horário diferenciado, para evitar utilizar o
transporte no mesmo horário da
classe trabalhadora. É um tema
complexo, que merece uma análise
e um debate amplo para que tenhamos um retorno garantido”, co-

Honorato Fernandes (PT),
Pavão Filho (PDT), Umbelino
Júnior (PRTB), Fátima Araújo
(PC do B), Ivaldo Rodrigues
(PDT), Marcial Lima (Podemos),
Chaguinhas (Podemos) e Nato
Júnior (PDT).

mentou Penha.
Já o vereador Pavão Filho sugeriu a testagem de todos os funcionários da Educação antes do retorno
das aulas.
“Deixo minha sugestão a administração municipal que, além
das medidas prevista pela vigilância sanitária, que faça a testagem
em todos os funcionários”, salientou Pavão. 

Proposta do deputado Adriano Sarney propõe que seja incluído no calendário oficial do estado a Semana
Estadual de Segurança nas Escolas a ser realizada, anualmente, na segunda semana do mês de outubro
Divulgação

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

Interação
O projeto busca maior interação
entre a escola e os órgãos de segurança pública, tornar o am-

Roberto Costa e
Roseana discutem
os rumos do MDB
Deputado afirmou que o objetivo foi posicionar a
legenda na disputa eleitoral marcada para novembro

Projeto sobre segurança nas
escolas é aprovado na AL
A Assembleia Legislativa aprovou,
na sessão desta quarta-feira (15),
o Projeto de Lei (PL) nº 338/2019
de autoria do deputado Adriano
Sarney (PV), para que seja incluído
no calendário oficial do Estado do
Maranhão a Semana Estadual de
Segurança nas Escolas, a ser realizada, anualmente, na segunda semana do mês de outubro.
Por conta de algumas situações
de violência dentro das escolas,
como as tragédias que ocorreram
em Suzano-SP e em MedianeiraPR, o parlamentar apresentou este
projeto para que o Estado tenha
uma política de prevenção da violência e da criminalidade no ambiente escolar.

Roseana e Roberto se encontraram e conversaram sobre eleições

Adriano Sarney teve proposta aprovada na sessão de ontem da AL

biente escolar mais seguro para
alunos e professores, difundir os
programas da polícia militar do
maranhão, como o programa rede
de segurança escolar e programa
educacional de resistência às drogas e à violência (PROERD), bem
como o Projeto Ronda Escolar, por
meio do Grupo Especial de Apoio

às Escolas (Geape), orientar alunos e professores sobre como agir
diante de situações de violência
nas dependências escolares e a
criação de novos projetos e ações
voltados a prevenção de quaisquer
formas de violência nas escolas,
são ações destacadas na propositura da semana de segurança nas

escolas.
“Para enfrentar esse problema,
o debate no âmago da sociedade
civil, bem como a aproximação
dos órgãos de segurança pública
com o ambiente escolar podem
contribuir significativamente para
reduzir esse drama que já afeta as
famílias brasileiras. O aumento de
ataques violentos nas escolas, inclusive com vítimas fatais, sugere
que sejam tomadas medidas de
enfrentamento a um problema
que assusta e deixa perplexa a sociedade brasileira.”, declarou
Adriano.
Adriano também reforça a condição de somação de medidas já
existentes.
“Nesse sentido, a meu ver, qualquer medida que venha somar-se
às já existentes é bem-vinda e deve
ser objeto de atenção de todos, do
Poder Público e da sociedade Maranhense”, salienta.
O projeto foi aprovado em segundo turno e segue, agora, para
sanção do governo. 

A ex-governador do Maranhão,
Roseana Sarney (MDB) e o deputado estadual Roberto Costa, vicepresidente do MDB no Maranhão,
se reuniram na tarde da última
terça-feira na capital para discutir os rumos da legenda nas eleições deste ano em São Luís e nos
demais municípios do estado.
No encontro, realizado na residência de Roseana, foram analisados os panoramas e conjunturas dos municípios maranhenses
nos quais já existem pré-candidatos pelo partido.
Em alguns cenários, Roseana e
Roberto apontaram também a necessidade de construção de alianças em outros colégios eleitorais
com a indicação de pré-candidatos a vice prefeito. Na capital, Roberto voltou a consultar Roseana
sobre a qual será a posição do partido, e assegurou que a legenda
deve priorizar também a disputa
eleitoral de 2022, quando haverá
sucessão no Governo do Estado e

Por meio de sua conta na
rede social Instagram, a
ex-governadora Roseana
Sarney se manifestou
sobre a sucessão em São
Luís. Ela explicou o
motivo de ter rejeitado
disputar o pleito desse
ano na capital.

na Presidência da República.
Costa destacou a importância
da liderança política de Roseana
no partido e falou sobre a força da
sigla no estado.
“Nós estamos pensando também nessa representatividade do
partido aqui em São Luís, já que
nosso foco é também nas eleições
de 2022. Por isso, é importante
desde já traçarmos esses caminhos, pensando nas estratégias
mais favoráveis para o MDB futuramente”, disse o deputado. 

MA entre os piores
no indicador de
previdência
Secretaria Especial de Previdência mostrou que
o Maranhão tem nota D no ranking nacional
GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

A situação do regime de Previdência dos servidores públicos do Maranhão é considerada “bastante
preocupante” pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia, informa
reportagem do jornal Valor Econômico divulgada nesta semana.
Segundo o levantamento, o Estado aparece entre os piores no
recém-criado Indicador da Situação
Previdenciária de Estados e Municípios. O ranking elenca os entes por
notas, de A a D. A nota do Maranhão
é D, a pior de todas.
No Indicador da Situação Previdenciária, apenas o Estado do Amazonas registrou a nota máxima (A).
Por outro lado, nove estados —

Bahia, Maranhão, Minas Gerais,
Mato Grosso, Piauí, Paraná, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul
e Sergipe — tiveram o pior desempenho (nota D).
A avaliação, divulgada na semana
passada, utilizou dados do ano-base
de 2018, que foram enviados até
julho de 2019, pelos entes federativos.
Rombo
Apesar de ainda não computado
para a construção do índice, o resultado previdenciário de 2019 do
Maranhão não foi muito diferente
do de 2018: déficit de R$ 1 bilhão,
antes R$ 1,1 bilhão no ano anterior.
O valor corresponde ao rombo
de R$ 377 milhões do chamado
“Plano Previdenciário”, somado ao
de R$ 628 milhões do “Plano Financeiro”. 
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Umes convoca jovens
para renovar suas
carteiras de estudante
Serviços na unidade foram retomados no último dia 6, mas poucas
pessoas já foram até o local regularizar suas carteiras estudantis
Divulgação

mente ao local, ele pode consultar se o seu cadastro no sistema
do Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros em
São Luís (SET), está atualizado,
ou seja, além de otimizar esse
serviço, o aluno também evita de
se encaminhar até a Umes sem o
cadastro pronto. O número de
contato é: (98) 98409-9030. O serviço funciona de segunda a
sexta-feira, de 9h às 17h.
A estudante de enfermagem,
Suzana Rodrigues de 19 anos,
não estava sabendo da reabertura da Umes, e conta que existe
falta de comunicação entre as
instituições de ensino e os alunos. “Nada é informado com antecedência, as informações só
chegam em cima da hora, isso
nos prejudica. Já que não sabemos sobre o bloqueio, a carteira
pode parar de funcionar a qualquer momento, e se a pessoa es-

Serviço funciona
de segunda a
sexta-feira
tiver na rua e não conseguir
pegar o coletivo?”, pergunta a estudante.

Na sede da Umes a estrutura está preparada para o atendimento dos estudantes obedecendo as regras sanitárias para evitar contaminação

A

União Municipal dos
Estudantes Secundaristas (Umes), retornou com suas atividades desde o dia 6 de julho, no
entanto, a quantidade de alunos
que se dirigiu até o local para
fazer ou renovar sua carteira de
estudante é muito pequena. De
130 mil estudantes, apenas, cerca
de 500 renovaram seus cartões.
O presidente da Umes, Marcelo
Matos, em entrevista a O Estado,

convocou todos os estudantes
que precisam renovar ou emitir
sua carteira de estudante pela
primeira vez, entrem em contato
pelo WhatsApp da instituição.
Aqueles que emitiram suas
carteiras de estudante em 2019,
tiveram prorrogação no prazo de
expiração do cartão estudantil
– que seria originalmente em
março de 2020 –, a Umes afirma
que ainda não tem uma data específica para o bloqueio do do-

cumento, mas que esse será feito
de forma gradual. “A medida tomada foi prorrogação da validade do cartão estudantil, sendo
assim, em março desse ano, não
foi feito bloqueio. Então, o estudante que tirou a carteira em
2019, ainda está usando sem ser
lesado”, explica, Marcelo Matos.
Medidas Sanitárias
Como forma de minimizar aglomerações na sede da Umes, lo-

calizada no Apeadouro, o órgão
adotou todas as medidas necessárias de distanciamento social.
“Distanciamento das cadeiras de
1,5 metro, álcool em gel na entrada da entidade, medição de
temperatura corporal, e claro, só
entra quem estiver usando máscara”, ressalta o presidente da
Umes. Outra maneira de evitar
tumultos na unidade, foi adotar
o serviço por Whatsapp, em vez
de o estudante se dirigir direta-

Operações do BPA se mantêm
intensificadas na pandemia
Militares do Batalhão de Polícia Ambiental, e a polícia do Tocantins, realizaram neste mês
a Operação Terra Prometida, no Bico do Papagaio, e também apreenderam armamento
Divulgação

As operações do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) continuam
sendo realizadas de forma intensificada em todo o Maranhão,
mesmo durante o período de pandemia da Covid-19, o novo coronavírus. A corporação concede,
ainda, apoio nas incursões das polícias dos estados vizinhos, com o
objetivo de combater o crime ambiental e a criminalidade em geral
Os homens do BPA participaram
da Operação “Terra Prometida”, na
região do Bico do Papagaio, localizada entre os estados do Maranhão,
Tocantins e Pará, com os militares
do Tocantins, no último dia 11. Segundo o tenente-coronel da PM do
Tocantins, Valdemir Silva Reis, no
decorrer deste cerco foram abordados vários veículos e pessoas.
Ainda de acordo com Valdemir
Reis, o trabalho resultou em 24 notificações de trânsito, 10 veículos
apreendidos e apreensão de uma
motoserra. “O policiamento ostensivo visa a ordem pública e paz
social na região”, destacou o tenente-coronel.
Os militares desse batalhão também realizaram barreiras sanitárias
em terras Indígenas, no Maranhão,
no último dia 28, em conjunto com

Armas foram apreendidas em barreira realizada em terra indígena, usadas na caça ilegal de animais silvestres

BATALHÃO DE POLÍCIA AMBIENTAL
O Batalhão de Polícia Ambiental foi criado no ano de 1991 e tem a missão de executar ações
de policiamento ostensivo florestal, lacustre, fluvial e de mananciais em todo o Estado do
Maranhão como ainda concede apoio nas incursões das policias dos estados vizinhos.
O BPA atua de forma integrada com órgãos ambientais, colaborando na fiscalização das
florestas, rios, estuários e diversas ações de combates a crimes ambientais, ações que
contribuem para a preservação do meio ambiente e garantem um futuro melhor e saudável
para o homem e a natureza. A sede do batalhão está localizado no bairro Coroadinho,
Parque Estadual do Bacanga.

Falta de dados
Segundo o presidente da Umes,
Marcelo Matos, as escolas e universidades – públicas ou privadas – devem manter os dados dos
estudantes atualizados. “Porque
tem estudante que sai do 3° ano,
tem estudante que termina a faculdade, aqueles que não estão
mais em cursinhos pré-vestibular. Então, a instituição manda os
dados para o SET, que por sua
vez, faz o confrontamento dos
dados, ou seja, o estudante que
terminou, sai automaticamente
do banco de dados”, afirma.
Porém, de acordo com ele, escolas e faculdades estão atrasa-

a equipe da Fundação Nacional do
Índio (Funai), que resultou na
apreensão de 13 espingardas, quatro armas do tipo badoque e um revólver calibre 38. A polícia informou
que esse armamento era usado
para a caça ilegal de animais silvestres nessa região. O nome da
Operação é em alusão ao Assentamento "Terra Prometida", localizado na região de São Bento, local
de grande incidência de crimes.
Ainda no dia 8 do mês passado,
os homens do BPA apreenderam
um caminhão carregado de madeira
ilegal, na Vila Sarney. Segundo a polícia, o caminhão foi abordado em
uma barreira e na carroceria foi encontrado o produto de origem florestal. O motorista não possuía o Documento de Origem Florestal (DOF).
Fiscalização
O BPA também continua realizando fiscalização no interior do
estado para evitar as queimadas em
companhia da Secretaria Estadual
do Meio Ambiente (Sema), Corpo
de Bombeiros, Prefeituras, Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis
(Ibama), Secretaria de Estado da
Agricultura, Pecuária e Pesca (SAGRIMA), Secretaria de Agricultura
Familiar (SAF).
O chefe do Escritório Regional
da Sema, Ribamar Cruz, disse que
as queimadas causam sérios prejuízos à fauna e à flora, reduzindo
a vegetação, diminuindo a fertilidade do solo e comprometendo a
qualidade do ar, além de provocar vários tipos de doenças à
saúde humana, principalmente
respiratórias..

das no envio do nome do estudante. “Hoje o universo de estudante é em torno de 320 mil e
nem metade está informada no
banco de dados”, diz. O Estado
entrou em contato com instituições públicas e privadas de ensino superior para questionar
sobre essa demora no envio de
dados, mas até o fechamento
dessa edição, não obteve resposta.
Volta às aulas
O Governo do Estado publicou,
no dia 30 de junho, o decreto n°
35.897, que autoriza o retorno
das aulas presenciais nas instituições de ensino em todo Maranhão, a partir do dia 3 de
agosto. O documento mantém as
aulas presenciais suspensas até
dia 2 de agosto e aponta as diretrizes para o retorno das atividades presenciais, das diversas instituições de ensino. Nesse
contexto, é esperado que o número de pessoas saindo de casa
aumente consideravelmente, e o
risco de contrair o novo coronavírus é maior, principalmente
nos coletivos – principal meio de
transporte dos estudantes.
A Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes (SMTT)
informa em nota, que manterá
todas as medidas sanitárias de
proteção à Covid-19, tanto dentro dos coletivos quanto nos terminais de integração da capital.
“A SMTT ressalta, ainda, que
também vai intensificar a higienização dos veículos e a fiscalização quanto à obrigatoriedade
do uso de máscaras, além de
manter todos os coletivos circulando com ar condicionado desligados e vidros abertos”, diz.
“Quanto à frota, a Secretaria
comunica que irá readequar o
número de coletivos em operação, a fim de atender à demanda
de usuários do transporte público de São Luís”, afirmou a secretaria em nota.

Autorização
de viagens é
retomada
em postos
Os postos de autorização de viagem
da 1ª Vara da Infância e da Juventude
de São Luís, que funcionam no Fórum
Des. Sarney Costa e no Aeroporto Marechal Cunha Machado, retomaram o
atendimento presencial, observando
as normas de prevenção ao contágio
pelo novo coronavírus (Covid-19).
Pedidos de autorização de viagem
dentro do território nacional para menores de 16 anos que precisarem viajar sozinhos ou acompanhados de
pessoas que não sejam seus familiares podem ser solicitados na Divisão
de Proteção Integral (DPI), localizada
no Fórum Des. Sarney Costa (Calhau),
de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.
No posto instalado no Aeroporto Marechal Cunha Machado os pedidos
devem ser feitos das 14h às 18h.
Nos fins de semana e feriados, os
atendimentos devem ser agendados
por (98) 98483-8867 e 3194-5707. 
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Pais do deputado Cleber
Verde foram vítimas de
latrocínio, diz secretário
Jefferson Portela afirmou que o casal, assassinado dentro de sua fazenda, foi
vítima de um bando criminoso que atua em várias cidades do interior do MA
De Jesus

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

O

secretário de Segurança
Pública, Jefferson Portela, afirmou ontem durante entrevista coletiva
que os pais do deputado federal Cleber Verde, Jesuíno Cordeiro Mendes
e Maria da Graça Cordeiro Mendes,
foram vítimas de crime de latrocínio (roubo seguido de morte), cometido por um bando criminoso,
que era chefiado por Fábio da Conceição Andrade, o Fabinho, que foi
morto durante confronto policial.
Os genitores do parlamentar foram
assassinados dentro da fazenda onde moravam, no povoado Limão,
em Turiaçu, no último dia 14.
“Os criminosos invadiram a fazenda das vítimas para roubar uma
arma de fogo e ainda levaram celulares”, declarou Jefferson Portela. Ele
ainda informou que Fabinho é chefe de uma quadrilha especializada
em assalto e tráfico de entorpecentes, que atua em Turiaçu e outros
municípios adjacentes.
Portela disse que Fabinho, em companhia de dois homens e uma mulher, invadiu a fazenda dos pais do
deputado federal. Eles primeiramente abordaram Jesuíno Cordeiro,
que estava consertando uma cerca.
A vítima foi esfaqueada e alvejada nas
costas. O corpo da vítima somente
foi encontrado na madrugada de ontem em uma área de matagal.
Maria Graça foi morta a pauladas e, sendo golpeada na sala da fazenda. Ainda de acordo com Portela, os acusados fugiram levando
uma arma de fogo e um celular. Segundo o secretário, o ex-caseiro da
fazenda não tem envolvimento no
crime. “As vítimas residiam sozinhas
e o ex-caseiro deixou a fazenda de

O secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, falou sobre o crime em entrevista coletiva ontem

forma amigável”, explicou.
O confronto
O comandante da Polícia Militar,
coronel Pedro Ribeiro, contou que,
após o crime, os militares realizaram um cerco na localidade para
prender os acusados. Na manhã de
ontem, a polícia conseguiu localizar Fabinho, na zona rural de Turiaçu. Houve troca de tiros. Uma das
balas atingiu o criminoso, que morreu no hospital da cidade.
Ainda nessa cidade, os militares
prenderam um homem, de nome
não revelado, e apreendeu um adolescente. O coronel disse que eles fazem parte do bando de Fabinho e
não participaram diretamente do duplo latrocínio, mas são suspeitos de
terem dando apoio aos envolvidos.
Em poder deles, os militares apreenderam uma arma de fogo e drogas.
Pedro Ribeiro declarou que as incursões na região continuam sendo realizadas pela Polícia Militar .

SAIBA MAIS

Lamentação
No site da Câmara Federal,
vários parlamentares
lamentaram ontem o
assassinato dos pais de Cleber
Verde. O deputado Hildo
Rocha (MDB-MA) destacou
que Cleber Verde é querido
por toda a bancada estadual.
“Eles foram assassinados de

“Estamos realizando uma perseguição continuada para que esses
criminosos possam ser presos ainda em flagrante”, frisou o coronel.
Perícia
A equipe da Superintendência de
Homicídio e Proteção a Pessoas
(SHPP) e os peritos do Instituto de
Criminalística (Icrim) estiveram on-

forma brutal, fruto de uma
tentativa de assalto
frustrada”, disse.
O deputado Bira do Pindaré
(PSB-MA) disse que a notícia
trouxe profunda dor.
Márcio Jerry (PCdoB-MA)
afirmou que a polícia do
estado já investigava o crime.

tem no local do crime. O perito Miguel Alves disse que eles colheram
vestígios e os corpos das vítimas foram autopsiados.
Alves declarou que a perícia vai
informar como ocorreu o crime e
individualizar os procedimentos cometidos pelos envolvidos. 
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Dois assassinatos
em um intervalo
de 24 horas na Ilha
Um dos assassinatos ocorreu na área da Estiva,
enquanto a outra morte foi na Cidade Operária
Duas pessoas foram assassinadas
em menos de 24 horas na Ilha e
uma das vítimas foi identificada
como Lindiomar Carvalho Pinheiro, de 51 anos. Segundo a polícia, o crime ocorreu durante a
noite do último dia 14, no Novo
Horizonte, área da Estiva.
A vítima foi morta a tiros em plena via pública e os acusados fugiram
em uma motocicleta, de marca e placa não identificadas. Os militares foram acionados e isolaram a área até
a chegada dos peritos do Instituto de
Criminalística (Icrim).
O corpo da vítima foi removido
para o Instituto Médico Legal (IML),
no Bacanga, para ser autopsiado e,
na manhã de ontem,e liberado em
seguida para os familiares. O caso está sendo investigado pela equipe da

Superintendência de Homicídio e
Proteção a Pessoas (SHPP), mas, até
o momento, não existe registro de
prisão dos suspeitos.
Outro assassinato
Ontem, foi assassinado João Vitor
Sousa, idade não revelada, na Cidade Operária. Os populares encontram o corpo da vítima com marcas
de violência em uma área de matagal e chamaram os militares. Há informações que esse crime foi cometido por integrantes de uma facção.
Também ontem foi achado um
feto em um banheiro de um estabelecimento comercial, localizado
na Vila Cafeteira, em Paço do Lumiar. A equipe da SHPP e peritos do
Icrim estiveram no local e o feto foi
levado para o IML. 

PM acusado de dois
assassinatos passa
por audiência em SL
Carlos Eduardo Nunes é acusado de assassinar
a ex-companheira e um suposto amante dela
O soldado da Polícia Militar, Carlos
Eduardo Nunes Pereira, de 31 anos,
participou ontem da primeira audiência de instrução ocorrida na sede
do fórum do Calhau. De acordo com
a polícia, o militar é suspeito de assassinar a tiros a ex-companheira,
Bruna Lícia Fonseca Pereira, de 23
anos; e o suposto amante dela, José
William dos Santos Silva, de 24 anos.
O crime ocorreu no dia 25 de janeiro
deste ano, no apartamento de Bruna,
no Vicente Fialho.
A audiência foi presidida pelo juiz
da 4ª Vara do Tribunal do Júri, José Ribamar Heluy Júnior, enquanto a acu-

sação foi feita pelo promotor de Justiça Samaroni Maia, assistido pelos advogados Paulo Henrique dos Santos
e Olívia Castro, que também atuaram
na acusação contra o policial.
A defesa do acusado foi feita pelos advogados Adriano Araújo, Clauber Costa e Aldair Nunes.
Na audiência, foram ouvidas cinco testemunhas arroladas pelo Ministério Público do Maranhão, enquanto as testemunhas de defesa e o
acusado serão ouvidos pelo magistrado na próxima audiência, que está prevista para ocorrer no dia 20 de
agosto deste ano. 

Trump
tenta
“esconder”
dados de
promotor

Situação
“bastante
grave” leva
Tóquio
a alerta

WASHINGTON

TÓQUIO

O presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, planeja apresentar
ainda mais obstáculos para os esforços de um promotor de Manhattan que busca acesso a seus registros financeiros, apesar de uma
decisão da Suprema Corte que autorizou o acesso.
De acordo com uma petição dos
advogados de Trump, o presidente
quer registrar até 27 de julho uma
queixa levantando argumentos contra a intimação do procurador distrital de Manhattan Cyrus Vance a
um júri.
Vance rebateu dizendo que a
maioria desses argumentos já foi rejeitada no processo, e que Trump não
merece tratamento especial por ser
presidente. O procurador distrital
concordou em não fazer cumprir sua
intimação até o dia 27 de julho.
O juiz distrital em Manhattan Victor Marrero marcou uma audiência
sobre a questão para a próxima
quinta-feira.
O caso diz respeito a uma intimação à empresa de contabilidade
de Trump pedindo os registros de
oito anos de declarações de impostos pessoais e corporativos. 

Tóquio elevou nesta quarta-feira o
alerta de coronavírus para o nível
vermelho, o mais alto, diante de
altas recordes em novos casos diários, e a governadora da região, Yuriko Koike, descreveu a situação na
capital japonesa como “bastante
grave”.
O ressurgimento do vírus em Tóquio pode aumentar a pressão crescente por medidas de apoio à terceira maior economia do mundo,
que analistas disseram estar prestes a encolher no ritmo mais rápido
em décadas no ano fiscal atual por
causa da pandemia.
“Estamos em uma situação na
qual deveríamos emitir alertas aos
cidadãos e negócios”, disse Koike
em uma coletiva de imprensa, exortando os moradores a evitarem viagens desnecessárias.
A taxa de infecção em Tóquio
pela covid-19 se encontra no estágio “vermelho”, o maior de quatro
níveis do sistema metropolitano,
disse Koike, citando uma análise de
especialistas de saúde que no início
do dia alertaram que as infecções
estão subindo consideravelmente
e “ultrapassando picos”. 

Íntegra em oestadoma.com/488634

Mundo

Revista anuncia data para
divulgação sobre vacina
Segundo a revista médica Lancet, no dia 20 deste mês será publicado um
artigo sobre testes para vacina contra Covid-19, desenvolvida por Oxford
Divulgação

LONDRES

Vacina está sendo
desenvolvida pela
AstraZeneca

A publicação médica Lancet informou nesta quarta-feira que irá
publicar os dados muito aguardados dos testes clínicos da Fase
1 de uma potencial vacina para
Covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de
Oxford em 20 de julho.
“Esperamos que este artigo, que
está passando por edição e preparação final, seja publicado na segundafeira, 20 de julho, para divulgação
imediata”, disse uma porta-voz da
publicação.
Casos nos EUA
O Centro para Controle e Prevenção
de Doenças (CDC) dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira
3.416.428 casos do novo coronavírus, um aumento de 60.971 casos em
relação à contagem anterior, e disse
que o número de mortes aumentou
em 773, para 135.991.
O CDC divulgou sua contagem de
casos da doença, conhecida como
Covid-19, causada pelo novo coronavírus, com base em dados levantados até o fim da tarde do dia an-

Possível vacina para a Covid-19 vai ter seus testes divulgados em breve

terior. Os números do CDC não refletem necessariamente casos relatados por Estados individualmente.
Catalunha isolada
Cerca de 160 mil pessoas na região

espanhola da Catalunha voltaram à
quarentena nesta quarta-feira, conforme as autoridades se esforçam
para conter uma nova onda de infecções por coronavírus apenas algumas semanas após a suspensão

de um lockdown nacional.
Um juiz aprovou a ordem de
confinamento em casa do governo
regional para os moradores da cidade de Lleida e seis cidades próximas na noite de terça-feira, após
vários dias de disputas legais e tensões políticas sobre o assunto.
Sob as novas regras, as pessoas
só podem deixar suas casas para atividades essenciais, como trabalhar
ou comprar suprimentos, enquanto
hotéis, restaurantes e bares terão de
fechar as portas, exceto para coleta
ou entrega de alimentos.
As autoridades regionais também incentivaram os moradores
de três bairros de L’Hospitalet, um
subúrbio de Barcelona que abriga
cerca de 260 mil pessoas, a ficarem em casa, mas de forma não
obrigatória. Outro juiz se recusou
a aprovar uma proposta de restrição a reuniões. 
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Parlamentares
lamentam a morte
dos pais do deputado
federal Cleber Verde

Polícia está atrás de
três suspeitos de
participar de morte
dos pais de deputado

Vários parlamentares lamentaram o
assassinato dos pais do deputado Cleber Verde
(Republicanos-MA). O crime ocorreu em Turiaçu,
no interior do Maranhão. Assembleia Legislativa
fez um minuto de silêncio durante a sessão em
homanegem aos mortos. PÁGINA 5

Uma mulher e dois homens estão sendo
procurados pela morte dos pais do deputado
federal Cleber Verde que aconteceu na última
terça-feira (14) no Povoado Nova Caxias, em
Turiaçu. Um quarto suspeito foi morto após
confronto com os policiais. PÁGINA 9

SEM EDUCAÇÃO

Maranhão tem mais de
820 mil analfabetos entre
adolescentes e adultos
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Educação 2019, desenvolvida pelo IBGE e divulgada ontem
(15), no Maranhão existem 823 mil pessoas com 15 anos ou mais de idade analfabetas, o equivalente a uma taxa de analfabetismo de 15,6%.
Essa é a 4ª maior taxa de analfabetismo dentre os estados. Em relação a 2018, houve uma redução de 0,7 pontos percentuais. PÁGINA 10

Sem vacina, Carnaval do Rio de Janeiro não ocorre

Afinal, a quarentena acabou na Ilha de São Luís?

Enquanto não houver vacina para combater a doença, as datas previstas
dos desfiles do ano que vem (14 e 15 de fevereiro) podem não ser mantidas. A
Liesa aguarda a posição das autoridades e a evolução científica na busca por
medicamento ou desenvolvimento da vacina. PÁGINA 12

O passeio na praia voltou, a ida ao shopping ficou mais frequente, o centro
comercial de São Luís está lotado e as praças voltaram a ser tomadas por famílias
de crianças cheias de energias. Depois de quase 4 meses “convivendo” com a
pandemia, em quarentena, os maranhenses começam a voltar à rotina. PÁGINA 2

CASO DIOGO SARNEY

Um mês após o crime,
suspeitos ainda
seguem foragidos

DINHEIRO NA CONTA

Prefeito Edivaldo paga
13º salário amanhã

Até o momento, algumas diligências
ainda não foram concluídas e
questionamentos continuam. Onde foi
parar a arma utilizada no homicídio?
Quem é o verdadeiro dono do revólver
calibre 38 usada na morte? Onde estão
esses companheiros do suspeito preso?.
PÁGINA 9
TEMPO E TEMPERATURA

Os servidores municipais têm acesso
às informações dos seus vencimentos em
todos os terminais de autoatendimento
do Banco do Brasil pelo contracheque.
PÁGINA 6

pacotaço de Guedes
BASTIDORES
APARTE OTransparentes
O trabalhador que estiver esperando completar tempo de aposentadoria, ou começando a contar tempo no emprego formal pode ter surpresa em breve. Um pacotaço de medidas que afetam o trabalhador está na
fornalha do Ministério da Economia.
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Julho Laranja

Turismo em baixa

A campanha Julho Laranja, criada em
2019, faz um alerta para a importância dos
cuidados com a saúde bucal de crianças,
pré-adolescente e adolescentes com idade
entre 6 e 12 anos, ainda em fase em desenvolvimento.
Dentistas chamam a atenção de pais para
a prevenção ortodôntica precoces e os problemas de oclusão dentária, a forma como
os dentes e maxilares se encaixam.

O faturamento do Turismo nacional caiu
54,2% em maio deste ano na comparação
com o quinto mês do ano passado. O setor
arrecadou R$ 5,66 bilhões neste que foi o pior mês na série histórica, iniciada em 2011.
Resultado: prejuízo de R$ 6,7 bilhões em relação a maio de 2019. Os dados são do Conselho de Turismo da FecomercioSP, baseado
em números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE).

Pra curtir
Se depender de vacina, para que o Carnaval 2021 possa acontecer em fevereiro,
podem ir logo tirando o cavalinho da
chuva.

Depois de brilhar no “ Arraial
Bumba Minha Casa”, que teve o patrocínio da Equatorial Maranhão, a
inﬂuenciadora digital Thaynara OG
será uma das atrações de estreia do
“OtaLab”, que será apresentado por
Otaviano Costa. no YouTube do UOL,
nesta quinta-feira. O programa OtaLab, começa as 15h, com muita diversão e entrevistas com famosos. A
vida de Thaynara Oliveira Gomes, 28
anos, começou a mudar em 2015. Foi
a partir daquele ano que ela deixou o
anonimato para se tornar personalidade no mundo on-line. Depois disso, estreou programas na televisão e
se tornou garota-propaganda de
grandes marcas. Hoje, Thay OG soma mais de 4,2 milhões de seguidores no Instagram.

Acaba de sair nos jornais que a vacina
contra o novo coronavírus, desenvolvida
pela Universidade de
Oxford, no Reino Unido, e que está sendo
testada no Brasil, só
será liberada em junho de 2021.

Rosane Maciel (foto),
sócia-proprietária dos
Salões L´Unique WDW
e Beauty Lounge WDW
comemora mais um
ano de vida nesta
quinta-feira. Mesmo
sem poder realizar um
evento para comemoração, por conta da Covid-19, Rosane vive um
dos momentos mais
felizes da sua vida, e
com ajuda de sua sócia, vem administrando com excelência os
novos negócios da família.

O empresário Jorge
Maciel, da Impacto
Outdoor, junta-se hoje
a Karina Vieira, CEO da
Mídia Maior, para discutir o tema “Mídia,
Use Esse Poder ao Seu
favor”. A live será
transmitida pelas redes sociais dos apresentadores, a partir
das 19h30. A pandemia
da Covid-19 vem ocasionando mudanças signiﬁcativas na audiência bem como no comportamento do consumidor em plataformas
digitais.

Sem instrução

Vacinação no MPMA

Sobre o cotidiano

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua: Educação 2019, desenvolvida pelo IBGE e divulgada nessa quarta-feira,
15, apontam que o Maranhão apresentava o
maior percentual do país de pessoas sem instrução em 2019: 16,6% da população do estado
com 25 anos ou mais de idade.
Em termos absolutos, eram 661 mil maranhenses sem instrução.
O estado do Rio Grande do Sul apresentava o
menor percentual: 2,3%. Para Brasil, esse percentual era de 6,4%.

O Ministério Público do Maranhão realizou
nesta quarta-feira, 15, uma ação de vacinação
destinada a membros, servidores, estagiários e
dependentes para imunização de sarampo e
H1N1. Com o objetivo de garantir um retorno
mais seguro às atividades presenciais, a ação foi
organizada pela Seção de Saúde Funcional do
MPMA, em parceria com a Prefeitura de São
Luís, a campanha disponibilizou 400 doses de
cada vacina. O agendamento foi realizado pela
internet e garantiu o atendimento por hora marcada, evitando aglomerações.

Carlos Eduardo Marques Mendes, estudante
do quinto período do curso de Licenciatura em
Teatro e membro do Programa de Educação Tutorial (PET) Conexões de Saberes Comunidades
Populares da Universidade Federal do Maranhão, está lançando o podcast “Cotidiane-se”.
O principal objetivo do projeto é levantar reﬂexões do cotidiano das pessoas e de tudo que
está ao seu redor. O “Cotidiane-se” está disponível nas plataformas do Spotify, Anchor, Breaker, CastBox, Pocket Casts, RadioPublic e Stitcher.

Foi aberto ontem, pelo Governo do Maranhão, por meio da
Secretaria de Estado
da Educação (Seduc),
o Processo Seletivo
Simpliﬁcado para
contratação temporária de professores
para atuarem na
Educação Básica.
Eles atuarão nos Centros de Ensino Médio
em Tempo Integral da
rede pública estadual, situados nos municípios e zonas urbana e rural das Unidades Regionais de
Educação do Maranhão.
Oferecendo refeições
balanceadas e saudáveis, o Restaurante
do Sesc Deodoro voltou ao funcionamento com refeições na
modalidade prato comercial e atendimento reduzido, em cumprimento ao Decreto
Municipal nº 35.831.
O valor do almoço
para trabalhadores
do comércio é R$ 5,00
e para clientes das
demais categorias é
R$ 12,00. O atendimento é de 11h30 às
13h30

oimparcial.com.br
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CRIME BÁRBARO

Morte do pais de
Cleber Verde repercute
Vários parlamentares lamentaram o assassinato dos pais do deputado Cleber Verde
(Republicanos-MA). O crime ocorreu em Turiaçu, no interior do Maranhão

O

deputado Hildo Rocha
(MDB-MA) destacou que
Cleber Verde é querido por
toda a bancada estadual.
“Quero lamentar muito e dizer que todos estamos muito tristes. Eles foram
assassinados de forma brutal, fruto de
uma tentativa de assalto frustrada”,
disse. Segundo o deputado Bira do
Pindaré (PSB-MA), a notícia trouxe
profunda dor. “Toda a nossa solidariedade em razão de perdas irreparáveis,
do pai e da mãe, de maneira trágica e
criminosa.” O deputado Márcio Jerry
(PCdoB-MA) aﬁrmou que a polícia do
Maranhão investiga o crime com várias equipes. “Falei com o secretário [de
Segurança] Jefferson Portela, que já
está em vias de elucidação completa
desse bárbaro crime.”

Nota

A assessoria de imprensa de Cleber
Verde publicou uma mensagem de luto nas redes sociais do parlamentar.
“É difícil encontrar palavras que
traduzam a tristeza e a indignação
que todos nós, amigos da família Cordeiro Mendes, estamos sentindo neste
momento. Dona Maria Graça Cordeiro Mendes e Sr. Jesuino Cordeiro Mendes eram pessoas de bem, que lutaram
muito para criar seus filhos com dignidade, fé e resiliência. Eles não mereciam receber tamanha violência, quando tudo o que propagavam era paz, generosidade e amor ao próximo”, diz o
comunicado.
“O assassinato brutal e covarde de
dois idosos indefesos é algo que causa
revolta e não pode ficar impune. Consternados e solidários, unimo-nos em

UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DOS PAIS DO DEPUTADO CLÉBER VERDE
oração para que Deus coloque sua
mão misericordiosa e de amor para
amenizar a dor dessa perda irreparável”, conclui a nota.
Deputados estaduais fazem
um minuto de silencio
Na sessão plenária realizada nesta
quarta-feira (15), os parlamentares ﬁzeram um minuto de silêncio pelo falecimento dos pais do deputado federal Cléber Verde (Republicanos) e do
ex-deputado estadual Júnior Verde,
Jesuíno Cordeiro e Maria da Graça
Cordeiro, assassinados na terça-feira
(14), no povoado Limão, município de
Turiaçu (MA).
A homenagem póstuma foi solicitada pelo deputado Zé Inácio (PT).
“Eu queria aproveitar este momento
de muita tristeza para pedir um minuto de silêncio pelo falecimento dos
pais do nosso amigo, ex-deputado estadual Júnior Verde e, também, do
nosso amigo Cleber Verde, deputado
federal”.
Welligton do Curso (PSDB) também externou suas condolências, em

nome de todos os parlamentares que,
na legislatura passada, atuaram no
Parlamento Estadual ao lado do então
deputado Júnior Verde. “Por diversas
vezes, ele abrilhantou esta Casa, subindo a essa tribuna para defender o
povo do Maranhão. As nossas condolências, o nosso pesar à família do deputado federal Cleber Verde e do nosso amigo Júnior Verde”, disse Wellington.
Dr. Yglésio (PROS) lamentou a morte do casal, classiﬁcando o ato como
“um assassinato bárbaro, muito provavelmente um latrocínio, fruto, também, da falta de oportunidade e de
justiça social que, infelizmente, levam
os jovens a enveredar pelos caminhos
das drogas e da criminalidade”.
Glalbert Cutrim (PDT) prestou
condolências aos irmãos Cléber e Júnior Verde, lamentando o trágico incidente. “Foi uma perda terrível ter os
pais assassinados dessa maneira. Ofereço meus pêsames, em nome da minha família, em nome de todos nós,
deputados. Peço que Deus os dê forças por esse momento difícil e complicado que eles estão passando”

EFEITO CORONAVÍRUS

Lei amplia benefícios da “Lei das Mensalidades”

O pacotaço de
Guedes
O trabalhador que estiver esperando completar tempo de aposentadoria, ou começando a contar tempo no emprego formal
pode ter surpresa em breve. Um pacotaço de medidas que afetam
o trabalhador está na fornalha do Ministério da Economia, para
chegar ao ponto tão logo a pandemia do coronavírus dê sinal de
abrandamento. O ministro Paulo Guedes quer provocar uma revolução no regime de trabalho no país e inaugurar o modo de contratação por hora trabalhada, acabando com o salário mensal. Se
bem sucedido, os trabalhadores serão tão precarizados quanto os
de delivery e taxistas de aplicativos. Segundo matéria do jornalista
Antônio Temóteo, do UOL, o pacote em alinhavo na equipe
econômica chegará ao Congresso no segundo semestre. Seria deﬁnido um valor por hora trabalhada, com base no salário mínimo.
Abre brechas para uma regulação “selvagem”, sem qualquer garantia aos empregados. Hoje já existe o trabalho intermitente, pago por hora, resultante da reforma trabalhista do governo Temer.
Já a mudança de Guedes, com a hora trabalhada, poria ﬁm o direito a férias remuneradas, 13º salário e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Porém, a trava a tais medidas estaria no Congresso e no Judiciário. Por isso, técnicos da equipe econômica têm alertado que
esses benefícios são constitucionais, com difícil aprovação no
parlamento. Para esses os técnicos, os valores de férias, 13º e FGTS
devem ser calculados proporcionalmente, com base nas horas
trabalhadas. Portanto, após as turbulências da pandemia do coronavírus, Paulo Guedes voltará à carga com seu programa de reformas trabalhistas e tributárias.
O ministro insiste na capitalização da Previdência, com a iniciativa privada. O trabalhador tem que poupar para a aposentadoria. Um texto assim foi rejeitado no debate da reforma da Previdência, mas ele que quer tributar as transações digitais, nos moldes da extinta CPMF. O objetivo, segundo o ministro da economia,
é incluir no mercado de trabalho os 38 milhões de brasileiros considerados invisíveis socialmente e que fazem bicos e não trabalham com carteira assinada.
Quanto aos programas sociais, Guedes diz querer garantir renda para os mais pobres. O Bolsa-Família será uniﬁcado a outros
benefícios que cairão no “Renda Brasil”. Esse programa será voltado para a educação e a ascensão social das famílias de baixa renda. Elas passarão por cursos de capacitação para reforçar o ensino
fundamental, com por formação técnica e aulas de português e
matemática. A capacitação deve ser oferecida pelo governo e o
Sistema S (Senac, Senai, Sesi, Sesc, Senat, etc.).

Voto à antiga…
A nova resolução do Tribunal Superior Eleitoral deve trazer a
decisão do presidente Luiz Roberto Barroso, de seguir recomendação de médicos e técnicos da corte para retirar a biometria das
eleições municipais deste ano.

…sem biometria.
O objetivo de vetar a biometria é reduzir ﬁlas e aglomerações
nas seções eleitorais, em meio à pandemia. Barroso vai submeter
a decisão ao plenário do TSE, que retorna em agosto. O voto voltará ao caderno de assinatura.

Esvaziados
O deputado federal Ildo Rocha (MDB) comentou no twitter: “O
Governo do Maranhão festejou o fechamento de 70 leitos de enfermagem e 12 leitos de UTI, que atendiam pacientes acometidos
pela Covid-19, do Hospital Dr. Carlos Macieira”.

“O nosso Exército se orgulha desse nobre
soldado”.

Do presidente Jair Bolsonaro, rasgando seda ao ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, no momento em que é
pressionado a mandá-lo de volta à caserna, ou ao pijama da aposentadoria.

LEI QUE REDUZ AS MENSALIDADES É DE AUTORIA DO DEPUTADO ESTADUAL, DR. YGLÉSIO (PROS )
Após ter sido aprovada em dois turnos na Assembleia Legislativa, foi promulgada, a chamada “Lei das Mensalidades”, que trata dos descontos a serem concedidos pelas instituições
privadas sobre os valores pagos mensalmente pelos alunos.

Os descontos são
proporcionais à
quantidade de alunos:
até 200 alunos, 10%; de
200 a 400 alunos, 20%,
mais de 400 alunos,
30%.

que, mesmo que a lei tenha sido publicada depois do Decreto 35.662 (que
A emenda inclui o ensino infantil, reconhece o estado de emergência na
atendendo às necessidades de pais de saúde pública do Maranhão, por conalunos que cumprem isolamento so- ta da pandemia), as instituições são
cial e estão tendo aulas a distância, obrigadas a devolver o dinheiro ou
mas que não estavam sendo beneﬁci- transformar a diferença em descontos
ados com os descontos. As institui- nas mensalidades seguintes, até o ﬁm
ções alegavam que não eram obriga- deste ano.
das por lei a concedê-los.
O deputado justiﬁca a inclusão
Além da educação infantil, o depu- dessas alterações. “A situação não está
tado incluiu no texto da medida a sendo fácil para ninguém e é preciso,
concessão de descontos de 100% com essa lei, abraçar o máximo de
aos alunos com Transtorno do Espec- pessoas possível para que os efeitos
tro Autista (TEA), TDAH e com outras negativos da pandemia sejam amenicondições que os impossibilitem de zados.
acompanhar as aulas a distância, a
Por isso, as alterações que nós proexemplo da Síndrome de Down.
pomos são uma resposta à negligênConsta na nova versão da “Lei das cia de muitas instituições que não esMensalidades” a questão da retroati- tavam concedendo descontos aos
vidade nos descontos. Isso signiﬁca alunos”, disse.

Na sessão plenária de ontem, da Alema, os deputados os
ﬁzeram um minuto de silêncio pelo falecimento dos
pais do deputado federal Cléber Verde (Republicanos)
e do ex-deputado estadual Júnior Verde, Jesuíno Cordeiro e Maria da Graça Cordeiro.

1

2

O casal foi brutalmente assassinado por bandidos, na
terça-feira (14), no povoado Limão, município de Turiaçu (MA), na fazenda da família. A homenagem póstuma foi solicitada pelo deputado Zé Inácio (PT), apoiado por Iglesio Moisés, Wellington do Curso e Glaubert Cu-

trim.

Ônus do cargo
O governador Flávio Dino resolveu entrar de peito aberto na
polêmica entre o ministro Gilmar Mendes (STF) e os militares do
governo Bolsonaro, que estariam associados ao “genocídio” da
pandemia: “Os militares não aceitam críticas e precisam arcar
com ônus de cargos públicos”.

Militarização da saúde
Mais à diante, Dino enfatizou ainda que Gilmar Mendes “apontou um problema grave que temos no Brasil: é essa altíssima ocupação do serviço público por militares”. Só no escalão superior do
Ministério da Saúde, são 26 fardados.

VIDA

oimparcial.com.br

Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br
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São Luís, quinta-feira, 16 de julho de 2020

CASO BRUNA LÍCIA

PAIS DE CLEBER VERDE

Três suspeitos de
crime estão foragidos

PM Carlos Eduardo vai
ser ouvido em agosto

Uma mulher e dois homens estão sendo procurados pela morte dos pais do deputado
federal Cleber Verde que aconteceu ontem (14) no Povoado Nova Caxias, em Turiaçu
DA REDAÇÃO

T

rês pessoas, entre elas uma
mulher e dois homens, estão
foragidas da polícia suspeitas
de participação no assassinato de Maria da Graça Cordeiro Mendes e Jesuíno Cordeiro Mendes, pais
do deputado Cléber Verde, ocorrido
nessa terça-feira (14) na fazenda do
casal, no Povoado Nova Caxias, em
Turiaçu. A Delegacia Regional de Pinheiro com apoio da Superintendência de Homicídios preside a investigação do caso.
De acordo com Jefferson Portela,
Secretário de Segurança Pública do
Maranhão (SSP), um homem, identiﬁcado como Fábio da Conceição,
mais conhecido como “Fabinho”, foi
morto em confronto com a polícia.
Ele era suspeito de ser chefe do grupo
organizado faccionado que invadiu a
casa dos pais do deputado.
Ainda conforme as informações do
secretário, os suspeitos foram à casa
de Maria da Graça e Jesuíno Cordeiro
em busca de uma arma. Ao chegar ao
local da propriedade, uma fazenda,
encontraram Jesuíno trabalhando em
um reparo de uma cerca. Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo e
também por golpes de arma branca.
Após o ocorrido, segundo Jefferson
Portela, os suspeitos se encaminharam a residência em busca da arma e
encontraram Maria da Graça na casa.
Ela foi atingida por um objeto de madeira e também por golpes de arma
branca.
Ainda de acordo com as informações do secretário de Segurança Pública, assim que tomaram conhecimento dos crimes, equipes de peritos

OS PAIS DO DEPUTADO FEDERAL CLÉBER VERDE FORAM BRUTALMENTE ASSASSINADOS
O crime
A mãe do deputado federal Cléber
Verde, identiﬁcada como Maria da
Graça Cordeiro Mendes, de 70 anos,
foi encontrada morta dentro de casa,
no povoado Limão, na Zona Rural de
Turiaçu, na tarde desta terça-feira
(14).
Prisão
De acordo com informações preliO secretário de Segurança Pública, minares, um grupo de criminosos inJefferson Portela, informou que du- vadiu a fazenda e desferiu golpes de
rante as investigações sobre o assassi- arma branca contra a Maria da Graça,
nato dos pais do deputado Cléber Ver- que também foi ferida na cabeça e
de, uma pessoa foi presa e outra apre- morreu no local do crime. A proprieendida por porte de arma de fogo, es- dade foi isolada por policiais para intojo para depósito de drogas e suspei- vestigações. O objetivo era evitar que
tos de tráﬁco de drogas. Ambos são o local de crime tivesse vestígios resuspeitos de participarem do grupo movidos, o que diﬁcultaria os trabacriminoso comandado por “Fabinho”, lhos para a elucidação do caso.
mas não têm ligação direta com os asUm carro que teria sido usado pesassinatos.
los envolvidos no crime foi apreendiAinda foi enfatizado pelo secretário do pela polícia para perícia.
que não existe qualquer indício de
Policiais Civis, Militares e o Centro
que o ex-caseiro da fazenda tenha li- Tático Aéreo (CTA), se dirigiram ao logação com o duplo homicídio. A infor- cal e ﬁzeram uma varredura em toda a
mação da SSP é de que foi amigável o região para encontrar os suspeitos. As
desligamento do caseiro com a pro- principais saídas da cidade no sentido
priedade.
a Governador Nunes Freire e Cândido
Mendes foram fechadas.
e policiais se deslocaram para Turiaçu. Conforme o Superintendente de
Polícia Técnico Cientíﬁca do Maranhão, perito criminal Miguel Alves,
foram realizados exames tanto na residência dos mortos quanto no local
onde Jesuíno foi encontrado.

CASO DIOGO SARNEY

Após 30 dias do crime, polícia ainda busca suspeitos

CARLOS EDUARDO TERIA ASSASSINADO A EX-COMPANHEIRA
Na primeira audiência de instrução do caso Bruna Lícia, foram ouvidas cinco testemunhas do crime que
chocou a capital maranhense, em janeiro deste ano.
Uma audiência de continuação foi marcada para o dia
20 de agosto, às 8h30, para ouvir as testemunhas da defesa e o policial militar suspeito do crime. A primeira audiência de instrução foi iniciou às 9h de ontem, quartafeira (15), e terminou por volta das 13h30. A audiência
do processo contra o soldado da Polícia Militar do Maranhão, Carlos Eduardo Nunes Pereira, 31 anos, foi presidida pelo juiz titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri, José
Ribamar Goulart Heluy Júnior.
O PM é suspeito de feminicídio contra ex-companheira Bruna Lícia Fonseca Pereira e de homicídio de José Willian dos Santos Silva, crimes ocorridos no dia 25 de
janeiro, por volta 13h30, em um apartamento localizada, no bairro Vicente Fialho, em São Luís. Atuaram na
acusação o promotor de Justiça Samaroni Maia, assistido pelos advogados Paulo Henrique dos Santos Ferreira
e Olívia Castro Santos. A defesa ﬁcou sob a responsabilidade do advogado Adriano Wagner Araújo Cunha, Clauber Augusto Costa Pereira e Aldair Nunes. (S.D)

TEMPO INTEGRAL

Vagas para professores
estão abertas na Seduc

FOTOS: DIVULGAÇÃO

AS INSCRIÇÕES DO SELETIVO COMEÇAM HOJE E VÃO ATÉ 21

O PUBLICITÁRIO DIOGO SARNEY FOI ASSASSINADO NA LAGOA DA JANSEN, NO FIM DA MANHÃ DO DIA 16 DE JUNHO DESTE ANO
THALIA LEMOS

ouvidas”, aﬁrma.

Após um mês da morte do publicitário Diogo Sarney, ocorrido no dia 16
de junho, no bairro da Lagoa da Jansen, a Polícia Civil, por meio da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), segue investigando o caso em busca dos comparsas do suspeito de ter assassinado Diogo. Até o momento, algumas diligências ainda não foram concluídas e
questionamentos continuam, como:
Onde foi parar a arma utilizada no homicídio? Quem é o verdadeiro dono
do revólver calibre 38 usada na morte?
Onde estão esses companheiros do
suspeito preso?
Segundo o delegado Wang Chao
Jen, responsável por presidir o inquérito policial, as informações que faltam em relação ao caso devem surgir
após a apreensão desses companheiros do suspeito preso. “Assim que a
gente prender os comparsas vamos
saber a localização da arma e também
as versões deles sobre o crime. Em relação às testemunhas, todas já foram

Reconstituição do crime

Até a última terça-feira (14), a polícia ainda aguardava os laudos periciais referentes à reconstituição do assassinato do publicitário Diogo Costa,
na Rua Frei Antônio, na Ponta d’Areia,
realizada no dia 29 de junho pela Polícia Civil e o Instituto de Criminalística
(Icrim). A operação aconteceu por
volta das 11h17, horário que segundo
a polícia é aproximado do que ocorreu o crime.
De acordo com Robson Mourão, diretor do Icrim, o exame realizado foi
de alta complexidade e permite veriﬁcar e confrontar as versões apresentadas. O perito criminal informou ainda
que até o momento quatro laudos já
estão prontos, sendo eles dois da informática, um retrato falado e um do
setor de identiﬁcação veicular. Devem
estar prontos nos próximos dias os
laudos de vistorias realizadas em Santa Helena, São Luís e também o de local, feito na capital maranhense. O
laudo mais complexo, segundo Rob-

son, é o da reprodução simulada. Este
deve estar pronto na próxima semana.

Entenda o caso

Diogo Adriano Costa Campos, o Diogo Sarney, foi morto com um tiro no
pescoço após uma discussão no trânsito, no dia 16 de junho, na Lagoa da
Jansen. Após investigações, a polícia,
com ajuda de câmeras de segurança,
identiﬁcou o carro conduzido pelo
suspeito, um Fiat Argo, de cor vermelha. No dia 26 de junho, foi preso o
suspeito de assassinar o publicitário.
Ele contou detalhes que ajudaram a
polícia a entender a dinâmica do homicídio. Conforme as informações, o
Argo utilizado no momento do crime
foi tomado de assalto três dias antes
do assassinato, no bairro do Calhau,
em São Luís. Além disso, segundo o
suspeito, ele estava acompanhado de
mais duas pessoas, indo praticar crimes, quando ocorreu a discussão no
trânsito. Após a discussão, ele teria
pegado a arma, que não era dele, e atirado no publicitário.

Está aberto o Processo Seletivo Simpliﬁcado para
contratação temporária de professores para atuarem na
Educação Básica, nos Centros de Ensino Médio em
Tempo Integral da rede pública estadual, situados nos
municípios e zonas urbana e rural das Unidades Regionais de Educação do Maranhão. As inscrições começam
hoje, quinta-feira (16) e vão até o dia 21, exclusivamente
pela internet, por meio do site da Secretaria de Estado
da Educação (Seduc). Ao todo, estão sendo ofertadas 60
vagas para contratação imediata, mais cadastro de reserva, conforme edital. As vagas são para professores
com formação e atuação nas áreas de: Língua Portuguesa, Arte, Língua Inglesa, Educação Física, Matemática,
Física, Química, Biologia, História, Geograﬁa, Sociologia, Filosoﬁa, Intérprete de Libras e Atendimento Educacional (AEE), conforme quadro de vagas constante
em Edital disponível no site da Secretaria de Estado da
Educação (Seduc).
O Processo Seletivo será constituído de duas etapas:
avaliação curricular de títulos e experiência proﬁssional
docente, de caráter eliminatório e classiﬁcatório. O candidato que desejar interpor recurso terá o prazo de 24h,
contados a partir das 00h00 do dia subsequente ao da
publicação do resultado preliminar, conforme cronograma disponível no site da Seduc, sendo esse recurso
interposto, exclusivamente, via internet.
Inscrições
Através do site da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), ao efetuar o preenchimento da Ficha de Inscrição,
os candidatos deverão anexar, obrigatoriamente, os
comprovantes dos documentos relacionados no edital
referente a esse Processo Seletivo. O resultado preliminar do seletivo será divulgado no portal da Secretaria,
no dia 30 de julho. Já o resultado tem previsão para divulgação no dia 5 de agosto, também pelo site da Seduc.

Paula Azevedo e procurador-geral de Justiça dialogam
para ampliar serviços à população de Paço do Lumiar
15 de julho de 2020

Maramais Deixar Comentário

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, recebeu na manhã desta quarta-feira, 15, em
seu gabinete, em São Luís, a visita da prefeita de Paço do Lumiar, Paula Azevedo. O objetivo foi
tratar de assuntos institucionais a fim de ampliar o atendimento à população mais vulnerável do
município.
“Temos um projeto de descentralizar o atendimento do Ministério Público com o objetivo de ficar
mais próximos da população mais pobre dos quatro municípios da Ilha de São Luís, inicialmente.
Portanto, solicitamos o apoio do Município de Paço do Lumiar para nos ceder um terreno onde
pretendemos construir um espaço de atendimento em parceria com a Defensoria Pública
Estadual”, afirmou Nicolau.
A chefe do Poder Executivo de Paço do Lumiar recebeu a solicitação e afirmou que irá se
empenhar para atender o pleito do MPMA. “Nosso objetivo é o mesmo do Ministério Público:
ampliar o atendimento aos cidadãos”, destacou Paula Azevedo.

Também participaram do encontro o promotor de justiça Joaquim Ribeiro Souza Júnior
(secretário para Assuntos Institucionais em exercício), a secretária-adjunta de Planejamento,
Luana Peixoto, e a chefe de gabinete da Prefeitura de Paço do Lumiar, Gracilda Silva.

Prefeitura Paula Azevedo visita procurador geral
de Justiça
Publicado em 15 de julho de 2020

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, recebeu na manhã desta quarta-feira, 15, em seu gabinete, em São Luís,
a visita da prefeita de Paço do Lumiar, Paula Azevedo.
O objetivo foi tratar de assuntos institucionais a fim de ampliar o atendimento à população mais vulnerável do município.
“Temos um projeto de descentralizar o atendimento do Ministério Público com o objetivo de ficar mais próximos da
população mais pobre dos quatro municípios da Ilha de São Luís, inicialmente. Portanto, solicitamos o apoio do Município
de Paço do Lumiar para nos ceder um terreno onde pretendemos construir um espaço de atendimento em parceria com a
Defensoria Pública Estadual”, afirmou Nicolau.
A chefe do Poder Executivo de Paço do Lumiar recebeu a solicitação e afirmou que irá se empenhar para atender o pleito
do MPMA. “Nosso objetivo é o mesmo do Ministério Público: ampliar o atendimento aos cidadãos”, destacou Paula
Azevedo.
Também participaram do encontro o promotor de justiça Joaquim Ribeiro Souza Júnior (secretário para Assuntos
Institucionais em exercício), a secretária-adjunta de Planejamento, Luana Peixoto, e a chefe de gabinete da Prefeitura de
Paço do Lumiar, Gracilda Silva.

PODER

Promotoria recomenda
anulação de licitação em
Passagem Franca
15/07/2020 18h30

0

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) encaminhou, em 8 de
julho, ao prefeito de Passagem Franca, Marlon Torres,
Recomendação solicitando a anulação de um procedimento
licitatório para contratar serviços de consultoria e assessoria
jurídicas para o Município.
Formulada pelo promotor de justiça Carlos Allan da Costa Siqueira,
a manifestação foi motivada por representação da empresa Setton
& Carvalho Sociedade de Advogados, que aponta ilegalidades na
tomada de preços nº 08/2020, no valor de R$ 301.920,00, aberta
em 19 de junho.
Análise da unidade de Timon do Núcleo de Assessoria Técnica
Regional (Natar/Timon), do MPMA, constatou inconsistências,
como contratação de serviços de terceiros (em detrimento de
realização de concurso público para assessor jurídico), falha na
pesquisa de preços e inexistência de comprovante de publicação
do aviso de licitação na internet. Também foi verificada a presença
de cláusulas restritivas no edital.
RESTRIÇÕES
Para credenciar os licitantes, o documento exige a apresentação de procuração por instrumento
particular, com firma de assinatura devidamente reconhecida, e de, pelo menos, uma nota fiscal que
comprove prestação de serviços compatíveis com o objeto da tomada de preços.
Entretanto, segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), estas exigências configuram restrições ao
caráter competitivo do procedimento licitatório.
Como prova para habilitação jurídica, é exigida a apresentação de cópias dos RGs e CPFs dos
sócios das empresas participantes. A imposição não é prevista pela Lei de Licitações (Lei nº
8.666/1993), que dispõe sobre a obrigatoriedade desses itens somente quando os licitantes são
pessoas físicas.

O edital requer, ainda, declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação. Porém, de acordo
com a mesma lei, os participantes da licitação devem apresentar tal declaração somente nos casos
de existência destes fatos.
Chama a atenção uma cláusula que condiciona a obtenção do edital à entrega de duas resmas de
papel A4, apesar do documento possuir somente 32 páginas. Para o MPMA, a exigência faz com que
os interessados tenham que se deslocar até a sede do município para obter o edital, onerando ainda
mais os custos de aquisição do instrumento.
COMPROVAÇÃO
Sob pena de tomada de medidas legais cabíveis, a Prefeitura de Passagem Franca deve encaminhar,
em 10 dias, ao Ministério Público a comprovação das medidas para cumprir a Recomendação.

quarta-feira, 15 de julho de 2020

Recomendação do MP-MA solicita anulação de
procedimento licitatório em Passagem Franca
O Ministério Público do Maranhão (MPMA) encaminhou, em 8 de julho, ao
prefeito de Passagem Franca, Marlon
Torres, Recomendação solicitando a
anulação de um procedimento licitatório
para contratar serviços de consultoria e
assessoria jurídicas para o município.
Formulada pelo promotor de Justiça
Carlos Allan da Costa Siqueira, a
manifestação foi motivada por
representação da empresa Setton & Carvalho Sociedade de Advogados, que aponta
ilegalidades na tomada de preços nº 08/2020, no valor de R$ 301.920, aberta em 19 de
junho.
Análise da unidade de Timon do Núcleo de Assessoria Técnica Regional (Natar/Timon),
do MP-MA, constatou inconsistências, como contratação de serviços de terceiros (em
detrimento de realização de concurso público para assessor jurídico), falha na pesquisa
de preços e inexistência de comprovante de publicação do aviso de licitação na “internet”.
Também foi verificada a presença de cláusulas restritivas no edital.
Restrições
Para credenciar os licitantes, o documento exige a apresentação de procuração por
instrumento particular, com firma de assinatura devidamente reconhecida, e de, pelo
menos, uma nota fiscal que comprove prestação de serviços compatíveis com o objeto
da tomada de preços.
Entretanto, segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), estas exigências configuram
restrições ao caráter competitivo do procedimento licitatório.
Como prova para habilitação jurídica, é exigida a apresentação de cópias dos RGs e
CPFs dos sócios das empresas participantes. A imposição não é prevista pela Lei de
Licitações (Lei nº 8.666/1993), que dispõe sobre a obrigatoriedade desses itens somente
quando os licitantes são pessoas físicas.

O edital requer, ainda, declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação.
Porém, de acordo com a mesma lei, os participantes da licitação devem apresentar tal
declaração somente nos casos de existência destes fatos.
Chama a atenção uma cláusula que condiciona a obtenção do edital à entrega de duas
resmas de papel A4, apesar do documento possuir somente 32 páginas. Para o MP-MA,
a exigência faz com que os interessados tenham que se deslocar até a sede do
município para obter o edital, onerando, ainda mais, os custos de aquisição do
instrumento.
Comprovação
Sob pena de tomada de medidas legais cabíveis, a Prefeitura de Passagem Franca deve
encaminhar, em 10 dias, ao Ministério Público a comprovação das medidas para cumprir
a Recomendação.
(Informações do MP-MA)

