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AULAS PRESENCIAIS

Roberto Costa conversa com
Roseana após falar com
pré-candidatos a Prefeitura
de São Luís.  POLÍTICA 3
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Divulgação

102.469 casos confirmados da Covid-19 no Maranhão
oestadoma.com/488642

Jesuíno Cordeiro e Maria da Graça
Cordeiro foram mortos em sua fa-
zenda, em Turiaçu, por um bando
comandado por Fábio da Concei-
ção Andrade.  POLÍCIA 7

Pais do
deputado
Cleber Verde
foram vítimas
de latrocínio

Crime bárbaro

PNAD Contínua revela que 16,6%
da população do estado com 25
anos ou mais representam a quan-
tidade de pessoas sem instrução, ou
seja, 661 mil maranhenses .  GERAL 11

Percentual
de pessoas
sem instrução
é o maior do
país, diz IBGE

Maranhão

Candidato do PSTU à  Prefeitura de
São Luís diz que existem “pré-can-
didaturas” ligadas ao Palácio dos
Leões geradas por desentendimen-
tos internos.  POLÍTICA 3

Arcangeli diz
que siglas
ligadas a Dino
são atreladas
ao capitalismo

Segundo o secretário municipal de Educação, Moacir Feitosa, o retorno dos
mais de 85 mil estudantes será gradual, iniciando pelo 8º e 9º anos. POLÍTICA 2

Volta da rede municipal
somente em setembro
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1.002 NOVOS
casos do coronavírus
foram registrados nas
últimas 24 horas 

2.710
CASOS 
confirmados da Covid-
19 entre profissionais
de saúde no Maranhão

2.572
ÓBITOS
registrados no
Maranhão desde o
início da pandemia

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 

Restaurantes se adequam a normas sanitárias

Divulgação

Alternativo

Mostra “Art 120” do
Centro Cultural Vale
Maranhão segue com
programação PÁGINA 10

Exercício
aumenta
renovação 
de células-
tronco
musculares
oestadoma.com/488605
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RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

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 reali-
zada, anualmente, na segunda se-
mana do mês de outubro.

Por conta de algumas situações
de violência dentro das escolas,
como as tragédias que ocorreram
em Suzano-SP e em Medianeira-
PR, o parlamentar apresentou este
projeto para que o Estado tenha
uma política de prevenção da vio-
lência e da criminalidade no am-
biente escolar.

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

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 dro-
gas e à violência (PROERD), bem
como o Projeto Ronda Escolar, por
meio do Grupo Especial de Apoio

às Escolas (Geape), orientar alu-
nos 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 proposi-
tura 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, in-
clusive com vítimas fatais, sugere
que sejam tomadas medidas de
enfrentamento a um problema
que assusta e deixa perplexa a so-
ciedade brasileira.”, declarou
Adriano. 

Adriano também reforça a con-
dição de somação de medidas já
existentes. 

“Nesse sentido, a meu ver, qual-
quer 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 Ma-
ranhense”, salienta.

O projeto foi aprovado em se-
gundo turno e segue, agora, para
sanção do governo. �

Projeto sobre segurança nas
escolas é aprovado na AL
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

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

A
Câmara Municipal de São
Luís realizou, ontem, ses-
são extraordinária remota
com o secretário munici-

pal de Educação, Moacir Feitosa,
para debater o retorno das aulas pre-
senciais na rede municipal de ensino.
O gestor anunciou que as aulas pre-
senciais deverão ser retomadas de
maneira gradual somente em se-
tembro. Os alunos do 9º e 8º anos
serão os primeiros a retornar.

A proposta apresentada por Moa-
cir Feitosa aos vereadores prevê o re-
torno gradual dos mais de 85 mil es-
tudantes mediante a adoção de
medidas sanitárias rígidas, tais como
distribuição de kits individuais com
máscara, disponibilização de álcool
em gel em todas as unidades, con-
trole de temperatura e demarcação
de lugares visando o distanciamento.

“Fizemos uma parceria com in-
fectologistas da UFMA para elabo-
rar os protocolos sanitários para ser
implantados na rede de ensino mu-
nicipal, que atinge direto as 98 es-
colas da educação infantil, 201 es-
colas de ensino fundamental e 56
anexos”, afirmou o secretário.

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, re-
presentante do Sindicato dos Pro-
fissionais do Magistério de São Luís,
a entidade defende que as aulas
não tenham início em setembro,
mas que a Prefeitura invista na  for-
mação continuada dos professores

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 per-
mita o reinício do ano letivo. Afinal,
a saúde das pessoas sempre estará
em primeiro lugar”, disse.

Raimundo Penha apresentou vá-
rias propostas ao gestor, dentre elas
que pense em um horário alterna-
tivo 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-

nejando. O retorno das aulas tem
um impacto muito grande, a exem-
plo do transporte público, que fica-
ria mais lotado; por isso, sugeri ao
secretário que pense no horário di-
ferenciado, 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 te-
nhamos um retorno garantido”, co-

mentou Penha.
Já o vereador Pavão Filho suge-

riu a testagem de todos os funcio-
nários da Educação antes do retorno
das aulas.

“Deixo minha sugestão a ad-
ministração municipal que, além
das medidas prevista pela vigilân-
cia sanitária, que faça a testagem
em todos os funcionários”, salien-
tou Pavão. �

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Roseana e Roberto se encontraram e conversaram sobre eleições

Adriano Sarney teve proposta aprovada na sessão de ontem da AL

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

A ex-governador do Maranhão,
Roseana Sarney (MDB) e o depu-
tado estadual Roberto Costa, vice-
presidente do MDB no Maranhão,
se reuniram na tarde da última
terça-feira na capital para discu-
tir os rumos da legenda nas elei-
ções deste ano em São Luís e nos
demais municípios do estado. 

No encontro, realizado na resi-
dência de Roseana, foram anali-
sados os panoramas e conjuntu-
ras dos municípios maranhenses
nos quais já existem pré-candi-
datos pelo partido. 

Em alguns cenários, Roseana e
Roberto apontaram também a ne-
cessidade de construção de alian-
ças em outros colégios eleitorais
com a indicação de pré-candida-
tos a vice prefeito. Na capital, Ro-
berto voltou a consultar Roseana
sobre a qual será a posição do par-
tido, e assegurou que a legenda
deve priorizar também a disputa
eleitoral de 2022, quando haverá
sucessão no Governo do Estado e

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 tam-
bém 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 cami-
nhos, pensando nas estratégias
mais favoráveis para o MDB futu-
ramente”, disse o deputado. �

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

GILBERTO LÉDA
Da editoria de Política

A situação do regime de Previdên-
cia dos servidores públicos do Ma-
ranhão é considerada “bastante
preocupante” pela Secretaria Espe-
cial de Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia, informa
reportagem do jornal Valor Econô-
mico divulgada nesta semana.

Segundo o levantamento, o Es-
tado aparece entre os piores no
recém-criado Indicador da Situação
Previdenciária de Estados e Muni-
cípios. 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 Previ-
denciária, apenas o Estado do Ama-
zonas 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 desem-
penho (nota D).

A avaliação, divulgada na semana
passada, utilizou dados do ano-base
de 2018, que foram enviados até
julho de 2019, pelos entes federati-
vos.

Rombo
Apesar de ainda não computado
para a construção do índice, o re-
sultado 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 Fi-
nanceiro”. �

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

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

MAIS

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.

Recusa

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),

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).



Divulgação

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

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

Serviços na unidade foram retomados no último dia 6, mas poucas
pessoas já foram até o local regularizar suas carteiras estudantis

Umes convoca jovens
para renovar suas
carteiras de estudante

6 CIDADES São Luís, 16 de julho de 2020. Quinta-feira  O Estado do Maranhão

A
União Municipal dos
Estudantes Secunda-
ristas (Umes), retor-
nou com suas ativida-

des 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 es-
pecífica para o bloqueio do do-

cumento, mas que esse será feito
de forma gradual. “A medida to-
mada foi prorrogação da vali-
dade do cartão estudantil, sendo
assim, em março desse ano, não
foi feito bloqueio. Então, o estu-
dante que tirou a carteira em
2019, ainda está usando sem ser
lesado”, explica, Marcelo Matos.

Medidas Sanitárias
Como forma de minimizar aglo-
merações na sede da Umes, lo-

calizada no Apeadouro, o órgão
adotou todas as medidas neces-
sárias de distanciamento social.
“Distanciamento das cadeiras de
1,5 metro, álcool em gel na en-
trada da entidade, medição de
temperatura corporal, e claro, só
entra quem estiver usando más-
cara”, 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-

mente ao local, ele pode consul-
tar 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 ser-
viço funciona de segunda a
sexta-feira, de 9h às 17h.

A estudante de enfermagem,
Suzana Rodrigues de 19 anos,
não estava sabendo da reaber-
tura da Umes, e conta que existe
falta de comunicação entre as
instituições de ensino e os alu-
nos. “Nada é informado com an-
tecedência, as informações só
chegam em cima da hora, isso
nos prejudica. Já que não sabe-
mos sobre o bloqueio, a carteira
pode parar de funcionar a qual-
quer momento, e se a pessoa es-

tiver na rua e não conseguir
pegar o coletivo?”, pergunta a es-
tudante.

Falta de dados
Segundo o presidente da Umes,
Marcelo Matos, as escolas e uni-
versidades – públicas ou priva-
das – devem manter os dados dos
estudantes atualizados. “Porque
tem estudante que sai do 3° ano,
tem estudante que termina a fa-
culdade, aqueles que não estão
mais em cursinhos pré-vestibu-
lar. 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, es-
colas e faculdades estão atrasa-

das no envio do nome do estu-
dante. “Hoje o universo de estu-
dante é em torno de 320 mil e
nem metade está informada no
banco de dados”, diz. O Estado
entrou em contato com institui-
ções públicas e privadas de en-
sino superior para questionar
sobre essa demora no envio de
dados, mas até o fechamento
dessa edição, não obteve res-
posta.

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 insti-
tuições de ensino em todo Ma-
ranhão, a partir do dia 3 de
agosto. O documento mantém as
aulas presenciais suspensas até
dia 2 de agosto e aponta as dire-
trizes para o retorno das ativida-
des presenciais, das diversas ins-
tituições de ensino. Nesse
contexto, é esperado que o nú-
mero de pessoas saindo de casa
aumente consideravelmente, e o
risco de contrair o novo corona-
vírus 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 den-
tro dos coletivos quanto nos ter-
minais de integração da capital.
“A SMTT ressalta, ainda, que
também vai intensificar a higie-
nização dos veículos e a fiscali-
zação quanto à obrigatoriedade
do uso de máscaras, além de
manter todos os coletivos circu-
lando com ar condicionado des-
ligados e vidros abertos”, diz.

“Quanto à frota, a Secretaria
comunica que irá readequar o
número de coletivos em opera-
ção, a fim de atender à demanda
de usuários do transporte pú-
blico de São Luís”, afirmou a se-
cretaria em nota.�

As operações do Batalhão de Polí-
cia Ambiental (BPA) continuam
sendo realizadas de forma intensi-
ficada em todo o Maranhão,
mesmo durante o período de pan-
demia da Covid-19, o novo coro-
navírus. A corporação concede,
ainda, apoio nas incursões das po-
lícias dos estados vizinhos, com o
objetivo de combater o crime am-
biental e a criminalidade em geral

Os homens do BPA participaram
da Operação “Terra Prometida”, na
região do Bico do Papagaio, locali-
zada entre os estados do Maranhão,
Tocantins e Pará, com os militares
do Tocantins, no último dia 11. Se-
gundo o tenente-coronel da PM do
Tocantins, Valdemir Silva Reis, no
decorrer deste cerco foram abor-
dados vários veículos e pessoas.

Ainda de acordo com Valdemir
Reis, o trabalho resultou em 24 no-
tificações de trânsito, 10 veículos
apreendidos e apreensão de uma
motoserra. “O policiamento os-
tensivo visa a ordem pública e paz
social na região”, destacou o te-
nente-coronel.

Os militares desse batalhão tam-
bém realizaram barreiras sanitárias
em terras Indígenas, no Maranhão,
no último dia 28, em conjunto com

a equipe da Fundação Nacional do
Índio (Funai), que resultou na
apreensão de 13 espingardas, qua-
tro armas do tipo badoque e um re-
vólver calibre 38. A polícia informou
que esse armamento era usado
para a caça ilegal de animais sil-
vestres nessa região. O nome da
Operação é em alusão ao Assenta-
mento "Terra Prometida", locali-
zado 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 po-
lícia, o caminhão foi abordado em
uma barreira e na carroceria foi en-
contrado o produto de origem flo-
restal. O motorista não possuía o Do-
cumento de Origem Florestal (DOF).

Fiscalização
O BPA também continua reali-
zando 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 (SA-
GRIMA), Secretaria de Agricultura
Familiar (SAF).

O chefe do Escritório Regional
da Sema, Ribamar Cruz, disse que
as queimadas causam sérios pre-
juízos à fauna e à flora, reduzindo
a vegetação, diminuindo a fertili-
dade do solo e comprometendo a
qualidade do ar, além de provo-
car vários tipos de doenças à
saúde humana, principalmente
respiratórias..�

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.

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 

Serviço funciona
de segunda a

sexta-feira

Divulgação

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 Ma-
rechal 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 me-
nores de 16 anos que precisarem via-
jar sozinhos ou acompanhados de
pessoas que não sejam seus familia-
res 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 Ma-
rechal 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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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

Pais do deputado Cleber
Verde foram vítimas de
latrocínio, diz secretário

Duas pessoas foram assassinadas
em menos de 24 horas na Ilha e
uma das vítimas foi identificada
como Lindiomar Carvalho Pi-
nheiro, de 51 anos. Segundo a po-
lícia, o crime ocorreu durante a
noite do último dia 14, no Novo
Horizonte, área da Estiva.

A vítima foi morta a tiros em ple-
na via pública e os acusados fugiram
em uma motocicleta, de marca e pla-
ca não identificadas. Os militares fo-
ram 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 es-
tá 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 Cida-
de Operária. Os populares encon-
tram o corpo da vítima com marcas
de violência em uma área de mata-
gal e chamaram os militares. Há in-
formações que esse crime foi come-
tido por integrantes de uma facção. 

Também ontem foi achado um
feto em um banheiro de um esta-
belecimento comercial, localizado
na Vila Cafeteira, em Paço do Lu-
miar. A equipe da SHPP e peritos do
Icrim estiveram no local e o feto foi
levado para o IML. �

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

O soldado da Polícia Militar, Carlos
Eduardo Nunes Pereira, de 31 anos,
participou ontem da primeira au-
diência de instrução ocorrida na sede
do fórum do Calhau. De acordo com
a polícia, o militar é suspeito de as-
sassinar 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 Ri-
bamar Heluy Júnior, enquanto a acu-

sação foi feita pelo promotor de Justi-
ça Samaroni Maia, assistido pelos ad-
vogados Paulo Henrique dos Santos
e Olívia Castro, que também atuaram
na acusação contra o policial. 

A defesa do acusado foi feita pe-
los advogados Adriano Araújo, Clau-
ber Costa e Aldair Nunes.

Na audiência, foram ouvidas cin-
co testemunhas arroladas pelo Mi-
nistério Público do Maranhão, en-
quanto as testemunhas de defesa e o
acusado serão ouvidos pelo magis-
trado na próxima audiência, que es-
tá prevista para ocorrer no dia 20 de
agosto deste ano. �

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 

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 

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado

O
secretário de Segurança
Pública, Jefferson Porte-
la, afirmou ontem du-
rante entrevista coletiva

que os pais do deputado federal Cle-
ber Verde, Jesuíno Cordeiro Mendes
e Maria da Graça Cordeiro Mendes,
foram vítimas de crime de latrocí-
nio (roubo seguido de morte), co-
metido por um bando criminoso,
que era chefiado por Fábio da Con-
ceição Andrade, o Fabinho, que foi
morto durante confronto policial.
Os genitores do parlamentar foram
assassinados dentro da fazenda on-
de moravam,  no povoado Limão,
em Turiaçu, no último dia 14.

“Os criminosos invadiram a fa-
zenda das vítimas para roubar uma
arma de fogo e ainda levaram celu-
lares”, declarou Jefferson Portela. Ele
ainda informou que Fabinho é che-
fe de uma quadrilha especializada
em assalto e tráfico de entorpecen-
tes, que atua em Turiaçu e outros
municípios adjacentes.

Portela disse que Fabinho, em com-
panhia de dois homens e uma mu-
lher, invadiu a fazenda dos pais do
deputado federal. Eles primeira-
mente 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 on-
tem em uma área de matagal.

Maria Graça foi morta a paula-
das e, sendo golpeada  na sala da fa-
zenda. Ainda de acordo com Porte-
la, os acusados fugiram levando
uma arma de fogo e um celular. Se-
gundo o secretário,  o ex-caseiro da
fazenda não tem envolvimento no
crime. “As vítimas residiam sozinhas
e o ex-caseiro deixou a fazenda de

forma amigável”, explicou. 

O confronto
O comandante da Polícia Militar,
coronel Pedro Ribeiro, contou que,
após o crime, os militares realiza-
ram um cerco na localidade para
prender os acusados. Na manhã de
ontem, a polícia conseguiu locali-
zar Fabinho, na zona rural de Turia-
çu. Houve troca de tiros. Uma das
balas atingiu o criminoso, que mor-
reu no hospital da cidade.

Ainda nessa cidade, os militares
prenderam um homem, de nome
não revelado, e apreendeu um ado-
lescente. O coronel disse que eles fa-
zem parte do bando de Fabinho e
não participaram diretamente do du-
plo latrocínio, mas são suspeitos de
terem dando apoio aos envolvidos.
Em poder deles, os militares apreen-
deram uma arma de fogo e drogas.

Pedro Ribeiro declarou que as in-
cursões na região continuam sen-
do realizadas pela Polícia Militar .

“Estamos realizando uma perse-
guição continuada para que esses
criminosos possam ser presos ain-
da 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-

tem no local do crime. O perito Mi-
guel Alves disse que eles colheram
vestígios  e  os corpos das vítimas fo-
ram autopsiados.

Alves declarou que a perícia vai
informar como ocorreu o crime e
individualizar os procedimentos co-
metidos pelos  envolvidos. �

De Jesus

LONDRES 

A publicação médica Lancet infor-
mou nesta quarta-feira que irá
publicar os dados muito aguar-
dados dos testes clínicos da Fase
1 de uma potencial vacina para
Covid-19 desenvolvida pela As-
traZeneca e pela Universidade de
Oxford em 20 de julho.

“Esperamos que este artigo, que
está passando por edição e prepara-
ção final, seja publicado na segunda-
feira, 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 Uni-
dos informou nesta quarta-feira
3.416.428 casos do novo coronaví-
rus, 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 coro-
navírus, com base em dados levan-
tados até o fim da tarde do dia an-

terior. Os números do CDC não re-
fletem necessariamente casos rela-
tados por Estados individualmente.

Catalunha isolada 
Cerca de 160 mil pessoas na região

espanhola da Catalunha voltaram à
quarentena nesta quarta-feira, con-
forme as autoridades se esforçam
para conter uma nova onda de in-
fecções por coronavírus apenas al-
gumas semanas após a suspensão

de um lockdown nacional.
Um juiz aprovou a ordem de

confinamento em casa do governo
regional para os moradores da ci-
dade de Lleida e seis cidades pró-
ximas na noite de terça-feira, após
vários dias de disputas legais e ten-
sões políticas sobre o assunto.

Sob as novas regras, as pessoas
só podem deixar suas casas para ati-
vidades 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 tam-
bém incentivaram os moradores
de três bairros de L’Hospitalet, um
subúrbio de Barcelona que abriga
cerca de 260 mil pessoas, a fica-
rem em casa, mas de forma não
obrigatória. Outro juiz se recusou
a aprovar uma proposta de restri-
ção a reuniões. � 

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

SAIBA MAIS 

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

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. 

Lamentação

Divulgação

WASHINGTON 

O presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, planeja apresentar
ainda mais obstáculos para os es-
forços de um promotor de Ma-
nhattan que busca acesso a seus re-
gistros financeiros, apesar de uma
decisão da Suprema Corte que au-
torizou o acesso.

De acordo com uma petição dos
advogados de Trump, o presidente
quer registrar até 27 de julho uma
queixa levantando argumentos con-
tra a intimação do procurador dis-
trital de Manhattan Cyrus Vance a
um júri.

Vance rebateu dizendo que a
maioria desses argumentos já foi re-
jeitada 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 Vic-
tor Marrero marcou uma audiência
sobre a questão para a próxima
quinta-feira.

O caso diz respeito a uma inti-
mação à empresa de contabilidade
de Trump pedindo os registros de
oito anos de declarações de impos-
tos pessoais e corporativos.  �

Trump
tenta
“esconder”
dados de
promotor

TÓQUIO 

Tóquio elevou nesta quarta-feira o
alerta de coronavírus para o nível
vermelho, o mais alto, diante de
altas recordes em novos casos diá-
rios, e a governadora da região, Yu-
riko Koike, descreveu a situação na
capital japonesa como “bastante
grave”.

O ressurgimento do vírus em Tó-
quio pode aumentar a pressão cres-
cente por medidas de apoio à ter-
ceira maior economia do mundo,
que analistas disseram estar pres-
tes 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, exor-
tando os moradores a evitarem via-
gens desnecessárias.

A taxa de infecção em Tóquio
pela covid-19 se encontra no está-
gio “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”. �

Situação
“bastante
grave” leva
Tóquio 
a alerta 

Íntegra em oestadoma.com/488634

Vacina está sendo
desenvolvida pela

AstraZeneca

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



Maranhão tem mais de 
820 mil analfabetos entre 

adolescentes e adultos
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TEMPO  E TEMPERATURA TÁBUA DE MARÉ

w w w. o i m p a rc i a l . c o m . b r

APARTE       Transparentes         BASTIDORES
QUI 16/07/2020

04H26 ................ 0.5M

10H39 ................ 6.0M

16H51 ................ 0.7M

23H02 ................ 6.0M

O trabalhador que estiver esperando completar tempo de aposentado-
ria, ou começando a contar tempo no emprego formal pode ter surpre-
sa em breve. Um pacotaço de medidas que afetam o trabalhador está na 
fornalha do Ministério da Economia.

O pacotaço de Guedes

SEM EDUCAÇÃO 

Parlamentares 
lamentam a morte 

dos pais do deputado 
federal Cleber Verde

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

Sem vacina, Carnaval do Rio de Janeiro não ocorre

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

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

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

Polícia está atrás de 
três suspeitos de 

participar de morte 
dos pais de deputado
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

Afinal, a quarentena acabou na Ilha de São Luís?
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

Um mês após o crime, 
suspeitos ainda

seguem foragidos DINHEIRO NA CONTA
Prefeito Edivaldo paga 

13º salário amanhã
Os servidores municipais têm acesso 

às informações dos seus vencimentos em 
todos os terminais de autoatendimento 
do Banco do Brasil pelo contracheque.

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

CASO DIOGO SARNEY

PÁGINA 6
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Julho Laranja

A cam pa nha Ju lho La ran ja, cri a da em
2019, faz um aler ta pa ra a im por tân cia dos
cui da dos com a saú de bu cal de cri an ças,
pré-ado les cen te e ado les cen tes com ida de
en tre 6 e 12 anos, ain da em fa se em de sen-
vol vi men to. 

Den tis tas cha mam a aten ção de pais pa ra
a pre ven ção or todôn ti ca pre co ces e os pro-
ble mas de oclu são den tá ria, a for ma co mo
os den tes e ma xi la res se en cai xam.

Turismo em baixa

O fa tu ra men to do Tu ris mo na ci o nal caiu
54,2% em maio des te ano na com pa ra ção
com o quin to mês do ano pas sa do. O se tor
ar re ca dou R$ 5,66 bi lhões nes te que foi o pi-
or mês na sé rie his tó ri ca, ini ci a da em 2011.
Re sul ta do: pre juí zo de R$ 6,7 bi lhões em re- 
la ção a maio de 2019. Os da dos são do Con- 
se lho de Tu ris mo da Fe co mer ci oSP, ba se a do
em nú me ros di vul ga dos pe lo Ins ti tu to Bra si-
lei ro de Ge o gra fia e Es ta tís ti ca (IB GE).

De pois de bri lhar no  “ Ar rai al
Bum ba Mi nha Ca sa”, que te ve o pa -
tro cí nio da Equa to ri al Ma ra nhão, a
in flu en ci a do ra di gi tal  Thaynara OG
se rá uma das atra ções de es treia do
“Ota Lab”,  que se rá apre sen ta do por
Ota vi a no Cos ta. no YouTube do UOL,
nes ta quin ta-fei ra. O pro gra ma Ota -
Lab, co me ça as 15h, com mui ta di -
ver são e en tre vis tas com fa mo sos. A
vi da de Thaynara Oli vei ra Go mes, 28
anos, co me çou a mu dar em 2015. Foi
a par tir da que le ano que ela dei xou o
ano ni ma to pa ra se tor nar per so na li -
da de no mun do on-li ne. De pois dis -
so, es tre ou pro gra mas na te le vi são e
se tor nou ga ro ta-pro pa gan da de
gran des mar cas. Ho je, Thay OG so -
ma mais de 4,2 mi lhões de se gui do -
res no Ins ta gram.

Ro sa ne Ma ci el (fo to),
só cia-pro pri e tá ria dos
Sa lões L´Uni que WDW
e Beauty Loun ge WDW
co me mo ra mais um
ano de vi da nes ta
quin ta-fei ra. Mes mo
sem po der re a li zar um
even to pa ra co me mo -
ra ção, por con ta da Co -
vid-19, Ro sa ne vi ve um
dos mo men tos mais
fe li zes da sua vi da, e
com aju da de sua só -
cia, vem ad mi nis tran -
do com ex ce lên cia os
no vos ne gó ci os da fa -
mí lia.

O em pre sá rio Jor ge
Ma ci el, da Im pac to
Out do or, jun ta-se ho je
a Ka ri na Vi ei ra, CEO da
Mí dia Mai or, pa ra dis -
cu tir o te ma “Mí dia,
Use Es se Po der ao Seu
fa vor”. A li ve se rá
trans mi ti da pe las re -
des so ci ais dos apre -
sen ta do res, a par tir
das 19h30. A pan de mia
da Co vid-19 vem oca si -
o nan do mu dan ças sig -
ni fi ca ti vas na au di ên -
cia bem co mo no com -
por ta men to do con su -
mi dor em pla ta for mas
di gi tais.

Sem instrução

Da dos da Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra de
Do mi cí li os Con tí nua: Edu ca ção 2019, de sen vol-
vi da pe lo IB GE e di vul ga da nes sa quar ta-fei ra,
15, apon tam que o Ma ra nhão apre sen ta va o
mai or per cen tu al do país de pes so as sem ins tru- 
ção em 2019: 16,6% da po pu la ção do es ta do
com 25 anos ou mais de ida de. 

Em ter mos ab so lu tos, eram 661 mil ma ra-
nhen ses sem ins tru ção. 

O es ta do do Rio Gran de do Sul apre sen ta va o
me nor per cen tu al: 2,3%. Pa ra Bra sil, es se per- 
cen tu al era de 6,4%.

Vacinação no MPMA

O Mi nis té rio Pú bli co do Ma ra nhão re a li zou
nes ta quar ta-fei ra, 15, uma ação de va ci na ção
des ti na da a mem bros, ser vi do res, es ta giá ri os e
de pen den tes pa ra imu ni za ção de sa ram po e
H1N1. Com o ob je ti vo de ga ran tir um re tor no
mais se gu ro às ati vi da des pre sen ci ais, a ação foi
or ga ni za da pe la Se ção de Saú de Fun ci o nal do
MP MA, em par ce ria com a Pre fei tu ra de São
Luís, a cam pa nha dis po ni bi li zou 400 do ses de
ca da va ci na. O agen da men to foi re a li za do pe la
in ter net e ga ran tiu o aten di men to por ho ra mar- 
ca da, evi tan do aglo me ra ções.

Sobre o cotidiano

Car los Edu ar do Mar ques Men des, es tu dan te
do quin to pe río do do cur so de Li cen ci a tu ra em
Te a tro e mem bro do Pro gra ma de Edu ca ção Tu- 
to ri al (PET) Co ne xões de Sa be res Co mu ni da des
Po pu la res da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra- 
nhão, es tá lan çan do o pod cast “Co ti di a ne-se”. 

O prin ci pal ob je ti vo do pro je to é le van tar re- 
fle xões do co ti di a no das pes so as e de tu do que
es tá ao seu re dor. O “Co ti di a ne-se” es tá dis po ní- 
vel nas pla ta for mas do Spotify, An chor, Bre a- 
ker, Cast Box, Poc ket Casts, Ra di o Pu blic e Stit- 
cher.

Pra curtir

Se de pen der de va ci -
na, pa ra que o Car na -
val 2021 pos sa acon -
te cer em fe ve rei ro,
po dem ir  lo go ti ran -
do o ca va li nho da
chu va.

Aca ba de sair nos jor -
nais que a va ci na
con tra o no vo co ro -
na ví rus, de sen vol vi da
pe la Uni ver si da de de
Ox ford, no Rei no Uni -
do, e que es tá sen do
tes ta da no Bra sil, só
se rá li be ra da em ju -
nho de 2021.

Foi aber to on tem, pe -
lo Go ver no do Ma ra -
nhão, por meio da
Se cre ta ria de Es ta do
da Edu ca ção (Se duc),
o Pro ces so Se le ti vo
Sim pli fi ca do pa ra
con tra ta ção tem po -
rá ria de pro fes so res
pa ra atu a rem na
Edu ca ção Bá si ca.

Eles atu a rão nos Cen -
tros de En si no Mé dio
em Tem po In te gral da
re de pú bli ca es ta du -
al, si tu a dos nos mu -
ni cí pi os e zo nas ur ba -
na e ru ral das Uni da -
des Re gi o nais de
Edu ca ção do Ma ra -
nhão.

Ofe re cen do re fei ções
ba lan ce a das e sau -
dá veis, o Res tau ran te
do Sesc De o do ro vol -
tou ao fun ci o na men -
to com re fei ções na
mo da li da de pra to co -
mer ci al e aten di men -
to re du zi do, em cum -
pri men to ao De cre to
Mu ni ci pal nº 35.831.

O va lor do al mo ço
pa ra tra ba lha do res
do co mér cio é R$ 5,00
e pa ra cli en tes das
de mais ca te go ri as é
R$ 12,00. O aten di -
men to é de 11h30 às
13h30

São Luís, quinta-feira, 16 de julho de 2020
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Vários parlamentares lamentaram o assassinato dos pais do deputado Cleber Verde
(Republicanos-MA). O crime ocorreu em Turiaçu, no interior do Maranhão 

CRIME BÁRBARO

Morte do pais de 
Cleber Verde repercute

No ta

O
de pu ta do Hil do Ro cha 
(MDB-MA) des ta cou que 
Cle ber Ver de é que ri do por 
to da a ban ca da es ta du al. 

“Que ro la men tar mui to e di zer que to- 
dos es ta mos mui to tris tes. Eles fo ram 
as sas si na dos de for ma bru tal, fru to de 
uma ten ta ti va de as sal to frus tra da”, 
dis se.    Se gun do o de pu ta do Bi ra do 
Pin da ré (PSB-MA), a no tí cia trou xe 
pro fun da dor. “To da a nos sa so li da ri e- 
da de em ra zão de per das ir re pa rá veis, 
do pai e da mãe, de ma nei ra trá gi ca e 
cri mi no sa.”   O de pu ta do Már cio Jerry 
(PC doB-MA) afir mou que a po lí cia do 
Ma ra nhão in ves ti ga o cri me com vá ri- 
as equi pes. “Fa lei com o se cre tá rio [de 
Se gu ran ça] Jef fer son Por te la, que já 
es tá em vi as de elu ci da ção com ple ta 
des se bár ba ro cri me.”

A as ses so ria de im pren sa de Cle ber 
Ver de pu bli cou uma men sa gem de lu- 
to nas re des so ci ais do par la men tar.

“É di fí cil en con trar pa la vras que 
tra du zam a tris te za e a in dig na ção 
que to dos nós, ami gos da fa mí lia Cor- 
dei ro Men des, es ta mos sen tin do nes te 
mo men to. Do na Ma ria Gra ça Cor dei- 
ro Men des e Sr. Je sui no Cor dei ro Men- 
des eram pes so as de bem, que lu ta ram 
mui to pa ra cri ar seus fi lhos com dig ni- 
da de, fé e re si li ên cia. Eles não me re ci- 
am re ce ber ta ma nha vi o lên cia, quan- 
do tu do o que pro pa ga vam era paz, ge- 
ne ro si da de e amor ao pró xi mo”, diz o 
co mu ni ca do.

“O as sas si na to bru tal e co var de de 
dois ido sos in de fe sos é al go que cau sa 
re vol ta e não po de fi car im pu ne. Cons- 
ter na dos e so li dá ri os, uni mo-nos em

De pu ta dos es ta du ais fa zem                          
um mi nu to de si len cio
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ora ção pa ra que Deus co lo que sua 
mão mi se ri cor di o sa e de amor pa ra 
ame ni zar a dor des sa per da ir re pa rá- 
vel”, con clui a no ta.

Na ses são ple ná ria re a li za da nes ta 
quar ta-fei ra (15), os par la men ta res fi- 
ze ram um mi nu to de si lên cio pe lo fa- 
le ci men to dos pais do de pu ta do fe de- 
ral Clé ber Ver de (Re pu bli ca nos) e do 
ex-de pu ta do es ta du al Jú ni or Ver de, 
Je suí no Cor dei ro e Ma ria da Gra ça 
Cor dei ro, as sas si na dos na ter ça-fei ra 
(14), no po vo a do Li mão, mu ni cí pio de 
Tu ri a çu (MA).

A ho me na gem pós tu ma foi so li ci- 
ta da pe lo de pu ta do Zé Iná cio (PT). 
“Eu que ria apro vei tar es te mo men to 
de mui ta tris te za pa ra pe dir um mi nu- 
to de si lên cio pe lo fa le ci men to dos 
pais do nos so ami go, ex-de pu ta do es- 
ta du al Jú ni or Ver de e, tam bém, do 
nos so ami go Cle ber Ver de, de pu ta do 
fe de ral”.

Wel lig ton do Cur so (PSDB) tam- 
bém ex ter nou su as con do lên ci as, em 

no me de to dos os par la men ta res que, 
na le gis la tu ra pas sa da, atu a ram no 
Par la men to Es ta du al ao la do do en tão 
de pu ta do Jú ni or Ver de. “Por di ver sas 
ve zes, ele abri lhan tou es ta Ca sa, su- 
bin do a es sa tri bu na pa ra de fen der o 
po vo do Ma ra nhão. As nos sas con do- 
lên ci as, o nos so pe sar à fa mí lia do de-
pu ta do fe de ral Cle ber Ver de e do nos- 
so ami go Jú ni or Ver de”, dis se Wel ling- 
ton.

Dr. Yglésio (PROS) la men tou a mor-
te do ca sal, clas si fi can do o ato co mo 
“um as sas si na to bár ba ro, mui to pro- 
va vel men te um la tro cí nio, fru to, tam- 
bém, da fal ta de opor tu ni da de e de 
jus ti ça so ci al que, in fe liz men te, le vam 
os jo vens a en ve re dar pe los ca mi nhos 
das dro gas e da cri mi na li da de”.

Glal bert Cu trim (PDT) pres tou 
con do lên ci as aos ir mãos Clé ber e Jú-
ni or Ver de, la men tan do o trá gi co in ci- 
den te. “Foi uma per da ter rí vel ter os 
pais as sas si na dos des sa ma nei ra. Ofe-
re ço meus pê sa mes, em no me da mi- 
nha fa mí lia, em no me de to dos nós, 
de pu ta dos. Pe ço que Deus os dê for-
ças por es se mo men to di fí cil e com- 
pli ca do que eles es tão pas san do”

EFEITO CORONAVÍRUS

Lei amplia benefícios da “Lei das Mensalidades”

LEI  QUE REDUZ AS   MENSALIDADES   É  DE AUTORIA DO DEPUTADO ESTADUAL, DR. YGLÉSIO (PROS )

Após ter si do apro va da em dois tur- 
nos na As sem bleia Le gis la ti va, foi pro- 
mul ga da,  a cha ma da “Lei das Men sa- 
li da des”, que tra ta dos des con tos a se- 
rem con ce di dos pe las ins ti tui ções
pri va das so bre os va lo res pa gos men- 
sal men te pe los alu nos.

Os des con tos  são

pro por ci o nais à

quan ti da de de alu nos:

até 200 alu nos, 10%; de

200 a 400 alu nos, 20%,

mais de 400 alu nos,

30%.

A emen da in clui o en si no in fan til,
aten den do às ne ces si da des de pais de
alu nos que cum prem iso la men to so- 
ci al e es tão ten do au las a dis tân cia,
mas que não es ta vam sen do be ne fi ci- 
a dos com os des con tos. As ins ti tui- 
ções ale ga vam que não eram obri ga- 
das por lei a con ce dê-los.

Além da edu ca ção in fan til, o de pu- 
ta do in cluiu no tex to da me di da a
con ces são de des con tos de 100%
aos alu nos com Trans tor no do Es pec- 
tro Au tis ta (TEA), TDAH e com ou tras
con di ções que os im pos si bi li tem de
acom pa nhar as au las a dis tân cia, a
exem plo da Sín dro me de Down.

Cons ta na no va ver são da “Lei das
Men sa li da des” a ques tão da re tro a ti- 
vi da de nos des con tos. Is so sig ni fi ca

que, mes mo que a lei te nha si do pu- 
bli ca da de pois do De cre to 35.662 (que
re co nhe ce o es ta do de emer gên cia na
saú de pú bli ca do Ma ra nhão, por con- 
ta da pan de mia), as ins ti tui ções são
obri ga das a de vol ver o di nhei ro ou
trans for mar a di fe ren ça em des con tos
nas men sa li da des se guin tes, até o fim
des te ano.

O de pu ta do jus ti fi ca a in clu são
des sas al te ra ções. “A si tu a ção não es tá
sen do fá cil pa ra nin guém e é pre ci so,
com es sa lei, abra çar o má xi mo de
pes so as pos sí vel pa ra que os efei tos
ne ga ti vos da pan de mia se jam ame ni- 
za dos.

 Por is so, as al te ra ções que nós pro- 
po mos são uma res pos ta à ne gli gên- 
cia de mui tas ins ti tui ções que não es- 
ta vam con ce den do des con tos aos
alu nos”, dis se.

1

2

Vo to à an ti ga…

…sem bi o me tria.

Es va zi a dos

“O nos so Exér ci to se or gu lha des se no bre
sol da do”.

Ônus do car go

Mi li ta ri za ção da saú de

O pa co ta ço de
Gue des

O tra ba lha dor que es ti ver es pe ran do com ple tar tem po de apo- 
sen ta do ria, ou co me çan do a con tar tem po no em pre go for mal
po de ter sur pre sa em bre ve. Um pa co ta ço de me di das que afe tam
o tra ba lha dor es tá na for na lha do Mi nis té rio da Eco no mia, pa ra
che gar ao pon to tão lo go a pan de mia do co ro na ví rus dê si nal de
abran da men to. O mi nis tro Pau lo Gue des quer pro vo car uma re- 
vo lu ção no re gi me de tra ba lho no país e inau gu rar o mo do de con- 
tra ta ção por ho ra tra ba lha da, aca ban do com o sa lá rio men sal. Se
bem su ce di do, os tra ba lha do res se rão tão pre ca ri za dos quan to os
de delivery e ta xis tas de apli ca ti vos. Se gun do ma té ria do jor na lis ta
Antô nio Te mó teo, do UOL, o pa co te em ali nha vo na equi pe
econô mi ca che ga rá ao Con gres so no se gun do se mes tre. Se ria de- 
fi ni do um va lor por ho ra tra ba lha da, com ba se no sa lá rio mí ni mo.
Abre bre chas pa ra uma re gu la ção “sel va gem”, sem qual quer ga- 
ran tia aos em pre ga dos. Ho je já exis te o tra ba lho in ter mi ten te, pa- 
go por ho ra, re sul tan te da re for ma tra ba lhis ta do go ver no Te mer.
Já a mu dan ça de Gue des, com a ho ra tra ba lha da, po ria fim o di rei- 
to a fé ri as re mu ne ra das, 13º sa lá rio e Fun do de Ga ran tia do Tem- 
po de Ser vi ço (FGTS).

Po rém, a tra va a tais me di das es ta ria no Con gres so e no Ju di- 
ciá rio. Por is so, téc ni cos da equi pe econô mi ca têm aler ta do que
es ses be ne fí ci os são cons ti tu ci o nais, com di fí cil apro va ção no
par la men to. Pa ra es ses os téc ni cos, os va lo res de fé ri as, 13º e FGTS
de vem ser cal cu la dos pro por ci o nal men te, com ba se nas ho ras
tra ba lha das. Por tan to, após as tur bu lên ci as da pan de mia do co ro- 
na ví rus, Pau lo Gue des vol ta rá à car ga com seu pro gra ma de re for- 
mas tra ba lhis tas e tri bu tá ri as.

O mi nis tro in sis te na ca pi ta li za ção da Pre vi dên cia, com a ini ci- 
a ti va pri va da. O tra ba lha dor tem que pou par pa ra a apo sen ta do- 
ria. Um tex to as sim foi re jei ta do no de ba te da re for ma da Pre vi- 
dên cia, mas ele que quer tri bu tar as tran sa ções di gi tais, nos mol- 
des da ex tin ta CPMF. O ob je ti vo, se gun do o mi nis tro da eco no mia,
é in cluir no mer ca do de tra ba lho os 38 mi lhões de bra si lei ros con- 
si de ra dos in vi sí veis so ci al men te e que fa zem bi cos e não tra ba- 
lham com car tei ra as si na da.

Quan to aos pro gra mas so ci ais, Gue des diz que rer ga ran tir ren- 
da pa ra os mais po bres. O Bol sa-Fa mí lia se rá uni fi ca do a ou tros
be ne fí ci os que cai rão no “Ren da Bra sil”. Es se pro gra ma se rá vol- 
ta do pa ra a edu ca ção e a as cen são so ci al das fa mí li as de bai xa ren- 
da. Elas pas sa rão por cur sos de ca pa ci ta ção pa ra re for çar o en si no
fun da men tal, com por for ma ção téc ni ca e au las de por tu guês e
ma te má ti ca. A ca pa ci ta ção de ve ser ofe re ci da pe lo go ver no e o
Sis te ma S (Se nac, Se nai, Se si, Sesc, Se nat, etc.).

A no va re so lu ção do Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral de ve tra zer a
de ci são do pre si den te Luiz Ro ber to Bar ro so, de se guir re co men- 
da ção de mé di cos e téc ni cos da cor te pa ra re ti rar a bi o me tria das
elei ções mu ni ci pais des te ano.

O ob je ti vo de ve tar a bi o me tria é re du zir fi las e aglo me ra ções
nas se ções elei to rais, em meio à pan de mia. Bar ro so vai sub me ter
a de ci são ao ple ná rio do TSE, que re tor na em agos to. O vo to vol ta- 
rá ao ca der no de as si na tu ra.

O de pu ta do fe de ral Il do Ro cha (MDB) co men tou no twit ter: “O
Go ver no do Ma ra nhão fes te jou o fe cha men to de 70 lei tos de en- 
fer ma gem e 12 lei tos de UTI, que aten di am pa ci en tes aco me ti dos
pe la Co vid-19, do Hos pi tal Dr. Car los Ma ci ei ra”.

 

Do pre si den te Jair Bol so na ro, ras gan do se da ao mi nis tro in te ri- 
no da Saú de, ge ne ral Edu ar do Pa zu el lo, no mo men to em que é
pres si o na do a man dá-lo de vol ta à ca ser na, ou ao pi ja ma da apo- 
sen ta do ria.

 
Na ses são ple ná ria de on tem, da Ale ma, os de pu ta dos os

fi ze ram um mi nu to de si lên cio pe lo fa le ci men to dos
pais do de pu ta do fe de ral Clé ber Ver de (Re pu bli ca nos)

e do ex-de pu ta do es ta du al Jú ni or Ver de, Je suí no Cor- 
dei ro e Ma ria da Gra ça Cor dei ro.

 
O ca sal foi bru tal men te as sas si na do por ban di dos, na

ter ça-fei ra (14), no po vo a do Li mão, mu ni cí pio de Tu ri- 
a çu (MA), na fa zen da da fa mí lia. A ho me na gem pós tu- 

ma foi so li ci ta da pe lo de pu ta do Zé Iná cio (PT), apoi a- 
do por Igle sio Moi sés, Wel ling ton do Cur so e Glau bert Cu- 

trim.

O go ver na dor Flá vio Di no re sol veu en trar de pei to aber to na
po lê mi ca en tre o mi nis tro Gil mar Men des (STF) e os mi li ta res do
go ver no Bol so na ro, que es ta ri am as so ci a dos ao “ge no cí dio” da
pan de mia: “Os mi li ta res não acei tam crí ti cas e pre ci sam ar car
com ônus de car gos pú bli cos”.

Mais à di an te, Di no en fa ti zou ain da que Gil mar Men des “apon- 
tou um pro ble ma gra ve que te mos no Bra sil: é es sa al tís si ma ocu- 
pa ção do ser vi ço pú bli co por mi li ta res”. Só no es ca lão su pe ri or do
Mi nis té rio da Saú de, são 26 far da dos.

São Luís, quinta-feira, 16 de julho de 2020

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

THA LIA LE MOS

Re cons ti tui ção do cri me

En ten da o ca so

PAIS DE CLEBER VERDE

Três suspeitos de
crime estão foragidos
DA REDAÇÃO

T
rês pes so as, en tre elas uma 
mu lher e dois ho mens, es tão 
fo ra gi das da po lí cia sus pei tas 
de par ti ci pa ção no as sas si na- 

to de Ma ria da Gra ça Cor dei ro Men- 
des e Je suí no Cor dei ro Men des, pais 
do de pu ta do Clé ber Ver de, ocor ri do 
nes sa ter ça-fei ra (14) na fa zen da do 
ca sal, no Po vo a do No va Ca xi as, em 
Tu ri a çu. A De le ga cia Re gi o nal de Pi- 
nhei ro com apoio da Su pe rin ten dên- 
cia de Ho mi cí di os pre si de a in ves ti ga- 
ção do ca so.

De acor do com Jef fer son Por te la, 
Se cre tá rio de Se gu ran ça Pú bli ca do 
Ma ra nhão (SSP), um ho mem, iden ti- 
fi ca do co mo Fá bio da Con cei ção, 
mais co nhe ci do co mo “Fa bi nho”, foi 
mor to em con fron to com a po lí cia. 
Ele era sus pei to de ser che fe do gru po 
or ga ni za do fac ci o na do que in va diu a 
ca sa dos pais do de pu ta do.

Ain da con for me as in for ma ções do 
se cre tá rio, os sus pei tos fo ram à ca sa 
de Ma ria da Gra ça e Je suí no Cor dei ro 
em bus ca de uma ar ma. Ao che gar ao 
lo cal da pro pri e da de, uma fa zen da, 
en con tra ram Je suí no tra ba lhan do em 
um re pa ro de uma cer ca. Ele foi atin- 
gi do por um dis pa ro de ar ma de fo go e 
tam bém por gol pes de ar ma bran ca.

Após o ocor ri do, se gun do Jef fer son 
Por te la, os sus pei tos se en ca mi nha- 
ram a re si dên cia em bus ca da ar ma e 
en con tra ram Ma ria da Gra ça na ca sa. 
Ela foi atin gi da por um ob je to de ma- 
dei ra e tam bém por gol pes de ar ma 
bran ca.

Ain da de acor do com as in for ma- 
ções do se cre tá rio de Se gu ran ça Pú- 
bli ca, as sim que to ma ram co nhe ci- 
men to dos cri mes, equi pes de pe ri tos

Pri são

O cri me

OS PAIS DO DEPUTADO FEDERAL CLÉBER VERDE FORAM BRUTALMENTE ASSASSINADOS

e po li ci ais se des lo ca ram pa ra Tu ri a- 
çu. Con for me o Su pe rin ten den te de 
Po lí cia Téc ni co Ci en tí fi ca do Ma ra- 
nhão, pe ri to cri mi nal Mi guel Al ves, 
fo ram re a li za dos exa mes tan to na re- 
si dên cia dos mor tos quan to no lo cal 
on de Je suí no foi en con tra do.

O se cre tá rio de Se gu ran ça Pú bli ca, 
Jef fer son Por te la, in for mou que du- 
ran te as in ves ti ga ções so bre o as sas si- 
na to dos pais do de pu ta do Clé ber Ver- 
de, uma pes soa foi pre sa e ou tra apre- 
en di da por por te de ar ma de fo go, es- 
to jo pa ra de pó si to de dro gas e sus pei- 
tos de trá fi co de dro gas. Am bos são 
sus pei tos de par ti ci pa rem do gru po 
cri mi no so co man da do por “Fa bi nho”, 
mas não têm li ga ção di re ta com os as- 
sas si na tos.

Ain da foi en fa ti za do pe lo se cre tá rio 
que não exis te qual quer in dí cio de 
que o ex-ca sei ro da fa zen da te nha li- 
ga ção com o du plo ho mi cí dio. A in for- 
ma ção da SSP é de que foi ami gá vel o 
des li ga men to do ca sei ro com a pro- 
pri e da de.

A mãe do de pu ta do fe de ral Clé ber 
Ver de, iden ti fi ca da co mo Ma ria da 
Gra ça Cor dei ro Men des, de 70 anos, 
foi en con tra da mor ta den tro de ca sa, 
no po vo a do Li mão, na Zo na Ru ral de 
Tu ri a çu, na tar de des ta ter ça-fei ra 
(14).

De acor do com in for ma ções pre li- 
mi na res, um gru po de cri mi no sos in-
va diu a fa zen da e des fe riu gol pes de 
ar ma bran ca con tra a Ma ria da Gra ça, 
que tam bém foi fe ri da na ca be ça e 
mor reu no lo cal do cri me. A pro pri e-
da de foi iso la da por po li ci ais pa ra in- 
ves ti ga ções. O ob je ti vo era evi tar que 
o lo cal de cri me ti ves se ves tí gi os re-
mo vi dos, o que di fi cul ta ria os tra ba- 
lhos pa ra a elu ci da ção do ca so.

Um car ro que te ria si do usa do pe-
los en vol vi dos no cri me foi apre en di-
do pe la po lí cia pa ra pe rí cia.

Po li ci ais Ci vis, Mi li ta res e o Cen tro 
Tá ti co Aé reo (CTA), se di ri gi ram ao lo- 
cal e fi ze ram uma var re du ra em to da a 
re gião pa ra en con trar os sus pei tos. As 
prin ci pais saí das da ci da de no sen ti do 
a Go ver na dor Nu nes Frei re e Cân di do 
Men des fo ram fe cha das.

CASO DIOGO SARNEY

Após 30 dias do crime, polícia ainda busca suspeitos 

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

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Após um mês da mor te do pu bli ci- 
tá rio Di o go Sarney, ocor ri do no dia 16
de ju nho, no bair ro da La goa da Jan- 
sen, a Po lí cia Ci vil, por meio da Su pe- 
rin ten dên cia de Ho mi cí di os e Pro te- 
ção à Pes soa (SHPP), se gue in ves ti- 
gan do o ca so em bus ca dos com par- 
sas do sus pei to de ter as sas si na do Di- 
o go. Até o mo men to, al gu mas di li gên- 
ci as ain da não fo ram con cluí das e
ques ti o na men tos con ti nu am, co mo:
On de foi pa rar a ar ma uti li za da no ho- 
mi cí dio? Quem é o ver da dei ro do no
do re vól ver ca li bre 38 usa da na mor te?
On de es tão es ses com pa nhei ros do
sus pei to pre so?

Se gun do o de le ga do Wang Chao
Jen, res pon sá vel por pre si dir o inqué- 
ri to po li ci al, as in for ma ções que fal- 
tam em re la ção ao ca so de vem sur gir
após a apre en são des ses com pa nhei- 
ros do sus pei to pre so. “As sim que a
gen te pren der os com par sas va mos
sa ber a lo ca li za ção da ar ma e tam bém
as ver sões de les so bre o cri me. Em re- 
la ção às tes te mu nhas, to das já fo ram

ou vi das”, afir ma.

Até a úl ti ma ter ça-fei ra (14), a po lí- 
cia ain da aguar da va os lau dos pe ri ci- 
ais re fe ren tes à re cons ti tui ção do as- 
sas si na to do pu bli ci tá rio Di o go Cos ta,
na Rua Frei Antô nio, na Pon ta d’Areia,
re a li za da no dia 29 de ju nho pe la Po lí- 
cia Ci vil e o Ins ti tu to de Cri mi na lís ti ca
(Icrim). A ope ra ção acon te ceu por
vol ta das 11h17, ho rá rio que se gun do
a po lí cia é apro xi ma do do que ocor- 
reu o cri me.

De acor do com Rob son Mou rão, di- 
re tor do Icrim, o exa me re a li za do foi
de al ta com ple xi da de e per mi te ve ri fi- 
car e con fron tar as ver sões apre sen ta- 
das. O pe ri to cri mi nal in for mou ain da
que até o mo men to qua tro lau dos já
es tão pron tos, sen do eles dois da in- 
for má ti ca, um re tra to fa la do e um do
se tor de iden ti fi ca ção vei cu lar. De vem
es tar pron tos nos pró xi mos di as os
lau dos de vis to ri as re a li za das em San- 
ta He le na, São Luís e tam bém o de lo- 
cal, fei to na ca pi tal ma ra nhen se. O
lau do mais com ple xo, se gun do Rob- 

son, é o da re pro du ção si mu la da. Es te
de ve es tar pron to na pró xi ma se ma- 
na.

Di o go Adri a no Cos ta Cam pos, o Di- 
o go Sarney, foi mor to com um ti ro no
pes co ço após uma dis cus são no trân-
si to, no dia 16 de ju nho, na La goa da
Jan sen. Após in ves ti ga ções, a po lí cia,
com aju da de câ me ras de se gu ran ça,
iden ti fi cou o car ro con du zi do pe lo
sus pei to, um Fi at Ar go, de cor ver me- 
lha. No dia 26 de ju nho, foi pre so o
sus pei to de as sas si nar o pu bli ci tá rio.
Ele con tou de ta lhes que aju da ram a
po lí cia a en ten der a di nâ mi ca do ho- 
mi cí dio. Con for me as in for ma ções, o
Ar go uti li za do no mo men to do cri me
foi to ma do de as sal to três di as an tes
do as sas si na to, no bair ro do Ca lhau,
em São Luís. Além dis so, se gun do o
sus pei to, ele es ta va acom pa nha do de
mais du as pes so as, in do pra ti car cri-
mes, quan do ocor reu a dis cus são no
trân si to. Após a dis cus são, ele te ria
pe ga do a ar ma, que não era de le, e ati- 
ra do no pu bli ci tá rio.

CASO BRUNA LÍCIA

PM Carlos Eduardo vai
ser ouvido em agosto

CARLOS EDUARDO TERIA ASSASSINADO A EX-COMPANHEIRA

Na pri mei ra au di ên cia de ins tru ção do ca so Bru na Lí- 
cia, fo ram ou vi das cin co tes te mu nhas do cri me que
cho cou a ca pi tal ma ra nhen se, em ja nei ro des te ano.
Uma au di ên cia de con ti nu a ção foi mar ca da pa ra o dia
20 de agos to, às 8h30, pa ra ou vir as tes te mu nhas da de- 
fe sa e o po li ci al mi li tar sus pei to do cri me. A pri mei ra au- 
di ên cia de ins tru ção foi ini ci ou às 9h de on tem, quar ta-
fei ra (15), e ter mi nou por vol ta das 13h30. A au di ên cia
do pro ces so con tra o sol da do da Po lí cia Mi li tar do Ma ra- 
nhão, Car los Edu ar do Nu nes Pe rei ra, 31 anos, foi pre si- 
di da pe lo juiz ti tu lar da 4ª Va ra do Tri bu nal do Jú ri, Jo sé
Ri ba mar Gou lart Heluy Jú ni or.

O PM é sus pei to de fe mi ni cí dio con tra ex-com pa- 
nhei ra Bru na Lí cia Fon se ca Pe rei ra e de ho mi cí dio de Jo- 
sé Wil li an dos San tos Sil va, cri mes ocor ri dos no dia 25 de
ja nei ro, por vol ta 13h30, em um apar ta men to lo ca li za- 
da, no bair ro Vi cen te Fi a lho, em São Luís. Atu a ram na
acu sa ção o pro mo tor de Jus ti ça Sa ma ro ni Maia, as sis ti- 
do pe los ad vo ga dos Pau lo Hen ri que dos San tos Fer rei ra
e Olí via Cas tro San tos. A de fe sa fi cou sob a res pon sa bi li- 
da de do ad vo ga do Adri a no Wag ner Araú jo Cu nha, Clau- 
ber Au gus to Cos ta Pe rei ra e Al dair Nu nes. (S.D)

TEMPO INTEGRAL

Vagas para professores
estão abertas na Seduc

AS INSCRIÇÕES DO SELETIVO COMEÇAM HOJE E VÃO ATÉ 21

Es tá aber to o Pro ces so Se le ti vo Sim pli fi ca do pa ra
con tra ta ção tem po rá ria de pro fes so res pa ra atu a rem na
Edu ca ção Bá si ca, nos Cen tros de En si no Mé dio em
Tem po In te gral da re de pú bli ca es ta du al, si tu a dos nos
mu ni cí pi os e zo nas ur ba na e ru ral das Uni da des Re gi o- 
nais de Edu ca ção do Ma ra nhão. As ins cri ções co me çam
ho je, quin ta-fei ra (16) e vão até o dia 21, ex clu si va men te
pe la in ter net, por meio do si te da Se cre ta ria de Es ta do
da Edu ca ção (Se duc). Ao to do, es tão sen do ofer ta das 60
va gas pa ra con tra ta ção ime di a ta, mais ca das tro de re- 
ser va, con for me edi tal. As va gas são pa ra pro fes so res
com for ma ção e atu a ção nas áre as de: Lín gua Por tu gue- 
sa, Ar te, Lín gua In gle sa, Edu ca ção Fí si ca, Ma te má ti ca,
Fí si ca, Quí mi ca, Bi o lo gia, His tó ria, Ge o gra fia, So ci o lo- 
gia, Fi lo so fia, In tér pre te de Li bras e Aten di men to Edu- 
ca ci o nal (AEE), con for me qua dro de va gas cons tan te
em Edi tal dis po ní vel no si te da Se cre ta ria de Es ta do da
Edu ca ção (Se duc).

O Pro ces so Se le ti vo se rá cons ti tuí do de du as eta pas:
ava li a ção cur ri cu lar de tí tu los e ex pe ri ên cia pro fis si o nal
do cen te, de ca rá ter eli mi na tó rio e clas si fi ca tó rio. O can- 
di da to que de se jar in ter por re cur so te rá o pra zo de 24h,
con ta dos a par tir das 00h00 do dia sub se quen te ao da
pu bli ca ção do re sul ta do pre li mi nar, con for me cro no- 
gra ma dis po ní vel no si te da Se duc, sen do es se re cur so
in ter pos to, ex clu si va men te, via in ter net.

Ins cri ções
Atra vés do si te da Se cre ta ria de Es ta do da Edu ca ção (Se- 
duc), ao efe tu ar o pre en chi men to da Fi cha de Ins cri ção,
os can di da tos de ve rão ane xar, obri ga to ri a men te, os
com pro van tes dos do cu men tos re la ci o na dos no edi tal
re fe ren te a es se Pro ces so Se le ti vo. O re sul ta do pre li mi- 
nar do se le ti vo se rá di vul ga do no por tal da Se cre ta ria,
no dia 30 de ju lho. Já o re sul ta do tem pre vi são pa ra di- 
vul ga ção no dia 5 de agos to, tam bém pe lo si te da Se duc.

São Luís, quinta-feira, 16 de julho de 2020

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


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.

https://maramais.com.br/index.php/2020/07/15/paula-azevedo-e-procurador-geral-de-justica-dialogam-para-ampliar-servicos-a-populacao-de-paco-do-lumiar/
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https://maramais.com.br/#whatsapp


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

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.
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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 (MP-
MA) 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.
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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)
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