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Duplicação da BR-135 já
dura mais de 3 mil dias

Eleições

2020

Com as obras iniciadas em 2012, a previsão era que o primeiro trecho fosse concluído
e inaugurado em até dois anos; mais de R$ 1 bilhão já foram investidos na via.
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Pesquisa
aponta
liderança de
Fábio Gentil
em Caxias
Pesquisa Escutec/O
Estado mostra que
sua gestão tem 67%
de aprovação. POLÍTICA 2

Baixa demanda

Procura por
cloroquina
tem queda
em farmácias
da Ilha de SL

Vestígios e as boas
lembranças da época
dos bondes em São Luís
Usuários e ex-trabalhadores deste meio de transporte popular entre as
décadas de 1920 e 1960, no Centro da capital maranhense (foto), lamentam
a ausência de preocupação com a memória dos bondes. CIDADES 6 E 7
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atacando. Paralisia infantil, varíola, malária, gripe espanhola, tifo, tuberculose, pneumonia, Aids - até hoje sem uma cura definitiva -, ebola, cólera, H1N1, Covid, com as
mutações e estratégias de vírus e bactérias
trazendo doenças pelos milhares de séculos que ainda virão pela frente. De nada
servem as bombas nucleares, as armas letais de toda natureza, contra elas.
Por que não procurar construir um
mundo de justiça social, pacífico, em vez
de acumular riqueza e construir tanques,
porta-aviões, foguetes e tudo mais que representa hegemonia e poder?
Por que não banir a fome, criar uma sociedade menos egoísta e mais voltada para as coisas do espírito, um mundo de paz?
Se Deus nos deu a graça da vida e o livre arbítrio, não podemos, em vez de utilizar e completar a obra do Criador, caminhar para o suicídio coletivo da Humanidade.
Que esse vírus crie a consciência de um
homem novo, que ame ao próximo como
a si mesmo.

Domingo
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PÁGINA 2

comércio, abalar a economia, provocar
uma matança de empresas, atingindo brutalmente os mais pobres e ameaçando o
sono dos ricos. Um simples - ou melhor,
altamente complexo - nanométrico vírus.
Um ser que talvez não seja vivo, mas nada
tem de morto, pois vive de mudar e se reproduzir. Entre uma célula que explora e
outra, é um ácido nucleico com algumas
proteínas; nas células, parasitas de seus
cromossomos.
Toda ciência mundial está mobilizada
contra o SARS-CoV-2 e contra a Covid19, os grandes cientistas disputando para
ver quem chega primeiro na corrida para
produzir a vacina - ao que tudo indica, desistiram de produzir um remédio que destrua o vírus.
Esse exemplo da pequenez da arrogância do poder não seria a oportunidade
do homem se impregnar pelo sentimento e pela consciência da solidariedade?
Pensar que, se com a Terra ninguém acaba, as cidades e as maravilhas que o homem construiu de nada adiantam, porque o que está ameaçado é o gênero humano, que pode desaparecer vítima das
doenças desconhecidas, mal conhecidas
e bem conhecidas que estão sempre nos

Sábado

Estratégias de
Paulo Ricardo,
empresário
maranhense
de turismo

TÁBUA
DE MARÉS

uando Mário Meireles, o grande
historiador maranhense, que deixou uma lacuna impreenchível,
morreu, uma filha sua comentou: “Meu
pai, que resistiu a tantas doenças e tantos
obstáculos, foi morto por um mosquito.”
Ele tinha falecido de dengue.
Agora, as grandes potências, que desenvolveram arsenais de armas de destruição, treinaram milhões de homens para destruir e conquistar, criaram indústrias
dedicadas a fazer armas cada vez mais
mortíferas, usaram por tantos anos tantos
cientistas para desintegrar o átomo e construir armas que ameaçam a destruição da
Humanidade, de repente se deparam com
um competidor na capacidade de matar
e destruir. É um micro-organismo tão pequeno que o cientista precisa de um microscópio eletrônico que aumente um milhão de vezes sua imagem, e assim possa
ver suas coroas e estudar seu poder destruidor, que ainda não foi completamente revelado: só mostrou que é capaz de matar mais de meio milhão de seres humanos, infectar treze milhões, desmontar a
economia mundial, criar centenas de milhões de desempregados, espalhar a fome,
disseminar o desmonte dos sistemas de
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Em plena pandemia,
médicos do Estado
estariam com salário
em atraso. POLÍTICA 3

Medicamento tem
sido usado no
tratamento do novo
coronavírus. CIDADES 8
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Três mortos a tiros em
menos de 2 meses na
área do Coroadinho

Preso acusado da
morte dos pais
de Cleber Verde

Um dos últimos casos ocorreu em plena tarde de sexta-feira (17), e teve
como vítima um representante comercial; atos são praticados por faccões

Elielson Cardoso Paiva, de 19 anos,
acusado do duplo latrocínio dos
pais do deputado Cleber Verde, Jesuíno Cordeiro Mendes e Maria da
Graça Cordeiro Mendes, foi preso
na sexta-feira (17), em uma residência, localizada no bairro Araçagi, em São José de Ribamar. O
crime ocorreu dentro da fazenda
das vítimas, na zona rural de Turiaçu, no último dia 14.
A polícia recebeu uma denúncia
anônima que o suspeito tinha chegado recentemente a essa residência e estava em companhia de uma
mulher. Os policiais se deslocaram
até o local e conseguiram abordar
o casal. Segundo a polícia, o criminoso primeiramente disse que era
oriundo de Cândido Mendes, mas,
acabou confessando o crime.

Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da editoria de Polícia

polícia mais uma vez registrou crime de assassinato a tiros na área do
Coroadinho. Segundo a
polícia, três casos já ocorreram nessa localidade em menos de dois
meses e tendo a participação de
faccionados. Uma das últimas
ocorrências foi no começo da tarde de sexta-feira (17), e teve como
vítima o representante comercial
Wesley da Silva Sampaio, idade não
revelada.
O crime ocorreu em plena via
pública e houve correria de moradores. O delegado Leonardo Carvalho, da Superintendência de Homicídio e Proteção a Pessoas (SHPP),
informou que a vítima estava chegando a sua residência, localizada
nas proximidades do Viva do Coroadinho, na companhia de um
amigo, nome não revelado, quando
foi abordado por dois criminosos.
Wesley da Silva teve o celular
roubado e ainda foi baleado. Neste momento, havia populares na
rua e correram com receio de serem baleados. A vítima morreu
ainda no local e o corpo removido
para o Instituto Médico Legal
(IML), no Bacanga, para ser autopsiado e, logo após, liberado para os familiares.
Os suspeitos fugiram em uma
motocicleta Pop vermelha, de placa não identificada. O delegado declarou que existe a possibilidade
desse crime ter sido realizado por
faccionados e o caso está sendo investigado como latrocínio (roubo
seguido de morte). Até o começo
da noite não tinha registro de prisão dos acusados.

A

Um dos crimes ocorridos no Coroadinho foi em plena via pública e houve correria de moradores no local

NÚMERO

3
pessoas foram
assassinadas em menos de
dois meses na área do
Coroadinho

Mais mortes
No mês passado, duas pessoas
foram mortas a tiros no Coroadinho. Um dos casos ocorreu durante o período da noite do dia 8
e teve como vítima Joelson Neres
Rodrigues, de 29 anos. A polícia
informou que a vítima foi interceptado por faccionados nas proximidades de sua residência, lo-

calizada na rua Santa Isabel.
Joelson Neres foi baleado e
morreu ainda no local. A polícia
foi comunicada sobre o caso e ainda realizou incursões na localidade. De acordo com a polícia, guarnições da Polícia Militar ficaram
sabendo, por meio de denúncia,
que um dos envolvidos desse crime, um adolescente, de 17 anos,
estava nas proximidades da feira
dessa localidade, no começo da
tarde do dia 9, e portava uma arma de fogo.
Os miliares quando chegaram
ao local foram recebidos a tiros.
Houve confronto e uma das balas
atingiu o adolescente, que morreu
antes de ser submetido a tratamento cirúrgico no Hospital Socorrão I, no Centro. Em poder do
menor de idade, os policiais

apreenderam uma arma de fogo e
havia munições.
Investigação
A equipe da SHPP ainda na tarde
de sexta-feira (17), não tinha conseguido efetuar a prisão dos suspeitos de terem assassinado Domingos Pereira de Araújo, de 56
anos. A polícia informou que a vítima foi morta a tiros em plena
tarde do último dia 16, no bairro
da Cidade Olímpica.
Após a empreitada criminosa,
os criminosos tomaram rumo ignorado. As guarnições da Polícia
Militar foram acionadas e isolaram
a área até a chegada dos peritos do
Instituto de Criminalística (Icrim).
O corpo da vítima foi removido para o IML e na manhã de sexta-feira liberado para os familiares. 

O criminoso foi localizado no Araçagi, em
São José de Ribamar, e levado para a SHPP
Ele disse para a polícia que foi
convidado por Fabinho, morto durante cerco policial, para participar do latrocínio. No dia do crime,
Fabinho abordou Maria da Graça,
enquanto, os outros comparsas assassinaram Jesuíno. Em seguida,
ele fugiram de posse de uma arma
de fogo. O detido foi levado para a
Superintendência de Homicídio e
Proteção a Pessoas (SHPP), na Beira-Mar, mas deve ser transferido
para a Delegacia Regional de Pinheiro onde está sendo investigado o caso.
A polícia também informou que
no último dia 16 prenderam um
idoso, de 75 anos, suspeito de ter
vendido munições para o bando
do Fabinho, na Vila da Paz, zona
rural de Turilândia.

Polícia Civil apreende
contrabando de
cigarro em Cururupu
Cinco caminhões carregados dessa carga ilegal
foram localizados durante o cerco e a polícia
Cinco caminhões carregados de cigarros provenientes da América
Central foram apreendidos durante cerco da Polícia Civil, na cidade
de Cururupu, como ainda foi desarticulado um porto clandestino.
A polícia não informou o valor da
carga contrabandeada.
O delegado da cidade, Tiago Costa, declarou que vem investigando
o crime de contrabando nessa localidade alguns meses e a polícia ficou
ciente que chegaria no decorrer desta semana uma carga ilegal. Foi feita campana e, na noite de quintafeira, 16, os policiais conseguiram

apreender dois caminhões carregados de cigarro ilegal na saída do município como também três pessoas
foram presas em flagrante.
Na madrugada de sexta-feira
(17), os policias encontraram três
caminhões carregados de cigarros
abandonados na zona rural dessa
cidade. Os veículos apreendidos foram levados para a delegacia da cidade. O delegado também informou que um porto clandestino foi
descoberto durante o cerco policial
e as buscas continuam para
apreender um barco em que há
mais carga ilegal. 

Mundo
Divulgação

Reino Unido prevê vida
normal até o Natal, mas
se prepara para 2ª onda
O número de 45 mil mortos de Covid-19 no Reino Unido é o mais alto da Europa,
mas o país começou a abandonar medidas de isolamento com a queda nas infecções
Divulgação

LONDRES
O primeiro-ministro do Reino
Unido, Boris Johnson, disse esperar que o país possa voltar à
normalidade antes do Natal e
apresentou um plano de flexibilização gradual das medidas de
isolamento, mas alertou que,
embora torça pelo melhor, a
nação também deve se preparar
para o pior.
O número de 45 mil mortos
por casos confirmados de Covid19 no Reino Unido é o mais alto
da Europa, mas o país começou
a abandonar medidas de isolamento à medida que a quantidade de casos e os índices de infecção diminuíram.
Johnson estabeleceu o cronograma de relaxamento mais recente nesta sexta-feira, dizendo
que os empregadores terão mais
liberdade para determinar as regras para o trabalho em casa, que
a segurança de grandes aglomera-

Boris Johnson disse que vida voltará ao normal antes do Natal

ções será avaliada e que as regras
de distanciamento social podem
ser anuladas a tempo para o Natal.

“É minha esperança forte e
sincera que poderemos revisar as
restrições remanescentes e per-

mitir uma volta mais significativa à normalidade não antes de
novembro – possivelmente a
tempo para o Natal”, disse.
Plano
Mas ele enfatizou que o plano
depende do sucesso em manter
os índices de infecção baixos, delinear um financiamento adicional para o sistema de saúde e determinar novos poderes para
governos municipais isolarem
focos de Covid-19.
“Assim teremos certeza de que
estamos prontos para o inverno
e nos preparando para o pior.
Mas mesmo que nos preparemos
para o pior, acredito fortemente
que também deveríamos torcer
pelo melhor”, disse ele em uma
coletiva de imprensa.
O governo foi criticado por
causa de vários aspectos de sua
reação à pandemia, inclusive ter
sido lento demais para impor um
isolamento.

EUA informou, nesta sexta-feira, 3.555.877 casos de Covid-19

OMS aponta recorde
de casos de Covid-19
Os maiores números de casos são nos
Estados Unidos, Brasil, Índia e África do Sul
GENEBRA
A Organização Mundial da Saúde registrou um aumento recorde nos casos globais de coronavírus na sexta-feira, com 237.743
em 24 horas.
Os maiores números de registros
ocorreram nos Estados Unidos,
Brasil, Índia e África do Sul, de acordo com um relatório diário. O recorde anterior da OMS para novos
casos era de 230.370 em 12 de julho. As mortes se mantiveram constantes e em média menos de 5.000
por dia em julho.
O total de casos globais de coronavírus se aproximou dos 14 milhões na sexta-feira, de acordo com
um relatório da Reuters, marcando

outro marco na disseminação da
doença que matou mais de 590.000
pessoas em sete meses.
EUA
O Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos
Estados Unidos informou nesta
sexta-feira 3.555.877 casos do
novo coronavírus, um aumento
de 72.045 casos em relação à contagem anterior, e disse que o número de mortes aumentou em
926, para 137.864.
O CDC divulgou sua contagem
de casos da doença respiratória, conhecida como Covid-19, causada
pelo novo coronavírus, com base
em dados levantados até o fim do
dia anterior.
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Nação sem Jesus
Flamengo anuncia
saída do técnico
português Jorge Jesus

A transferência internacional do atacante Dyego Sousa para o futebol chinês
acabou se constituindo numa grande
arracadaçao financeira para três clubes
maranhenses por onde o jogador passou:
MAC, Moto Club e Americano.
PÁGINA 15

Técnico deixa o Flamengo com mais
títulos do que derrotas e volta para Portugal. Treinador teve passagem histórica
pelo time carioca, com seis taças conquistadas, entre elas a do Brasileirão e Libertadores, e apenas quatro derrotas.
PÁGINA 8

ICMS e IPVA podem ser pagos com redução de multas e juros

PÁGINA 3 e 11

#festasemaglomeração

Natal e Réveillon no
Maranhão sem eventos
públicos, diz Flávio Dino
Apresentações artísticas, espetáculos de sons, cores e luzes das festas natalinas em São Luís, em frente ao Palácio dos Leões, deverão acontecer
com uma programação específica diferenciada do ano passado por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19). O anúncio foi feito pelo governador Flávio Dino (PCdoB) durante a entrevista coletiva virtual à imprensa sobre panorama sanitário e medidas fiscais. PÁGINA 3

SUB-REGISTROS

“Número de infectados no Maranhão é sete vezes maior” diz especialista

PÁGINA 2

PÁGINA 15

UM NOVO
ESTÁDIO
Estadio municipal Nhozinho Santos passou pela maior reforma já feita nos 70 anos de fundação.
Gestão do prefeito Edivaldo presenteará população com arena moderna e confortável
PÁGINA 7

RECONHECIMENTO

Ruy Palhano

Maranhense tem
roteiro sobre a
serpente premiado
em Los Angeles
Maranhense Rodrigo Carvalhedo teve sua história, baseada na
lenda da serpente, escolhida em
escola profissionalizante de roteiro em Los Angeles
PÁGINA 16
TEMPO E TEMPERATURA

Entrevista

Exército se planeja para eleições 2020
O presidente do TRE-MA, o desembargador Tyrone Silva, recebeu o comandante
do 24º BIS, tenente coronel Sousa Filho e o capitão Fagundes, que este ano está responsável pelo planejamento da atuação do Exército no pleito. PÁGINA 7

Médico fala o quanto a
pandemia do novo coronavírus
já afetou o tratamento de
pacientes, bem como provocou
o aumento do número de
atendimentos.
SUPLEMENTO ELITE

BASTIDORES
APARTE Morreu
Transparentes
na praia

TÁBUA DE MARÉ
DOM 18/07/2020

Depois de acirradas e insistentes negociações no Congresso, a MP 927 foi engave-
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tada na quinta-feira, por falta de acordo. Neste domingo, a Medida Provisória, que
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trazia em seu bojo uma minirreforma trabalhista disfarçada, perde a validade.

16H08 ................ 1.0M
22H15 ................ 5.2M

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

oimparcial.com.br

POLÍTICA

George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

7

São Luís, sábado e domingo, 18 e 19 de julho

TRE

Exército se planeja
para eleições 2020
Este primeiro contato é apenas para reafirmar o compromisso que o Exército tem de
colaborar com as eleições dentro de suas responsabilidades

O

24 Batalhão de Infantaria de
Selva é uma das instituições
que também apoiam a Justiça Eleitoral maranhense
nos anos em que são realizadas eleições, atuando em locais considerados
de conﬂito ou de risco e que precisam
de intervenção militar para assegurar
a tranquilidade durante o processo de
votação.
Para começar as tratativas acerca
das eleições 2020, nesta sexta, 17 de
julho, o desembargador Tyrone Silva,
presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, recebeu o comandante do 24º BIS, tenente coronel
Sousa Filho, que estava acompanhado do chefe de operações, o capitão
Fagundes, que este ano está responsável pelo planejamento da atuação do
Exército no pleito.
“Esta foi só uma conversa de apresentação, uma visita institucional, para iniciarmos as conversas acerca do
apoio que o Exército nos dá em ano
eleitoral, após autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, com base em
pedido deferido previamente pela
nossa Corte”, explicou o desembargador Tyrone Silva.
Para o comandante, este primeiro
contato é apenas para reaﬁrmar o
compromisso que o Exército tem de
colaborar com as eleições, dentro de
suas responsabilidades.
Do TRE-MA, participaram da visita
o diretor-geral Gustavo Vilas Boas, o
tenente coronel Alysson Diniz (chefe
de segurança institucional), a assessora Clédina Lobato e o assessor Marcelino Chaves.

DIRIGENTES DO TRE SE REÚNEM COM OS REPRESENTANTES DO EXÉRCITO
Como funciona a atuação do Exército
Primeiramente, a Corregedoria Regional Eleitoral envia ofício aos 105
juízes eleitorais solicitando informações acerca da segurança em suas respectivas zonas. No caso da cidade em
que há necessidade de reforço, os magistrados explicam e justiﬁcam os
motivos, que são analisados pelo corregedor e levados para julgamento do
colegiado.
Uma vez deferido pela Corte do
TRE, o pedido de força federal segue
para julgamento do TSE, que tem o

poder de deferir ou não. Se deferido, o
Exército é acionado para seguir, pouco dias antes das eleições, até a cidade
para onde foi designado.
Em 2016, o TSE autorizou envio de
força federal para 52 municípios do
Maranhão e em 2018 foram 72. Para
2020, o número de pedidos que será
feito ao TSE ainda não está deﬁnido. O
certo é que tanto o Exército assim como as polícias militar, civil, federal e
rodoviária federal auxiliam a JE neste
trabalho.

Morreu na praia
Depois de acirradas e insistentes negociações no Congresso, a
MP 927 foi engavetada na quinta-feira, por falta de acordo. Neste
domingo, a Medida Provisória que trazia em seu bojo uma minirreforma trabalhista disfarçada perde a validade. O governo reconheceu que sofreu uma derrota no parlamento. O senador Weverton Rocha (PDT) disse que foi uma vitória dos trabalhadores, que
perderiam mais direitos. A senadora Eliziane Gama, líder do partido Cidadania foi na mesma linha de seu colega pedetista. Já líder
do governo Fernando Bezerra apenas reconheceu as diﬁculdades
de aprovar o texto. A MP927 produziu um confronto entre empresários, setores sociais e especialistas do campo do direito do trabalho. Além do mais, acarretou fortes desentendimentos também
entre parlamentares e por isso seu percurso terminou na sessão
de quinta-feira do Senado Federal, onde havia espalhado faíscas
em várias direções. A essência da MP são medidas trabalhistas durante o estado de calamidade pública no país. Permitia uma série
de mudanças na legislação trabalhista que atingiam, em cheio, os
empregados.
Dava direito ao teletrabalho, permitia antecipação de férias individuais e feriados, concessão de férias coletivas, suspensão de
exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, e
formação de banco de horas para compensação em até 18 meses.
O texto original também estipulava o adiamento do recolhimento
do FGTS de trabalhadores referente aos meses de março a maio
deste ano, que poderiam ser pagos em até seis parcelas a partir
deste mês de julho. O texto virou uma colcha de retalhos, com
uma enxurrada de 1.085 emendas.
O governo Bolsonaro argumentou que a MP seria necessária
para garantir os empregos durante a pandemia, num momento
de profunda desaceleração econômica. Porém, o discurso não
convenceu até boa parte de sua base aliada no Congresso. Além
de opositores do PT e da Rede, senadores de siglas como PR, PSL,
PP, DEM, MDB, Pros e Podemos pediram a retirada da MP, de pauta. Foi, aﬁnal, uma reação em cadeia num ano eleitoral em que os
partidos querem tirar boa parte das diﬁculdades políticas na pandemia, nas urnas de 15 de novembro.

É guerra (1)
Em guerra com a PGR, procuradores da Lava Jato acreditam
que o órgão comandado por Augusto Aras, age para manchar a
operação e depauperar o poder competitivo do ex-juiz, Sérgio
Moro, em uma eventual candidatura presidencial em 2022.

É guerra (2)
De acordo com promotores de Curitiba, o órgão estaria retomando negociações com o operador ﬁnanceiro Rodrigo Tacla Duran para desgastar Sérgio Moro. Em 2018, a PGR arquivou as investigações sobre Duran, argumentando falta de provas.

REUNIÃO

OthelinoreforçaharmoniaentreoLegislativoeoMP

Fusão tributária
Paulo Guedes (Economia) vai encaminhar ao Congresso, na
próxima terça-feira, um pedaço da reforma tributária em montagem no Ministério da Economia, que prevê a junção de PIS e Coﬁns num Imposto sobre Valor Agregado (IVA).

“É feio, mas não é tão cruel!”

Do ministro Paulo Guedes sobre o ressuscitamento da velha
CPMF encaixotada em nova embalagem, como imposto das operações virtuais, cuja alíquota varia de 0,2% a 0,45. O texto deve chegar ao Congresso na próxima terça-feira.
Nesse momento de fortes articulações, o PSL, que tem
uma montanha de dinheiro dos Fundos Partidário e de
Campanha, virou a noiva preferida em São Luís. O deputado Duarte Júnior, pré-candidato em São Luís entrou na ﬁla das preferências de aliança.
Mas como nessa temporada de arrumação, os diretórios municipais pouco decidem sobre alianças majoritárias nas capitais, a cúpula do PSL teria dado preferência ao DEM, do deputado Neto Evangelista. Se der
certo, Evangelista vai misturar PCdoB com PSL e outros.
O senador Roberto Rocha, corregedor do Senado, está
quebrando lança para aprovar o mais cedo possível a
reforma tributária, cuja comissão mista que debate o
assunto, ele presidente. Apoia integralmente o texto
desejado pelo ministro Paulo Guedes.
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O DEPUTADO OTHELINO NETO (PCDOB) EM VISITA AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EDUARDO NICOLAU, NA ÚLTIMA SEXTA
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), reforçou o relacionamento harmonioso e independente que há entre o Parlamento Estadual
e o Ministério Público do Maranhão,
em visita ao procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau.
O deputado Roberto Costa (MDB),
o procurador-geral da Alema, advogado Tarcísio Araújo, e membros da nova diretoria do MPMA, empossada no
mês de junho, também participaram
do encontro.
Além de discutir parcerias futuras
com a instituição, o chefe do Legislativo Estadual entregou uma cópia da
Constituição Estadual Anotada ao
procurador-geral de Justiça e desejou,
mais uma vez, êxito na condução da
instituição, cuja principal missão é
defender os interesses da sociedade.
“Além disso, buscamos reforçar essa relação de harmonia não só entre

os poderes, mas também com os órgãos e instituições como o MP. Com
essa relação respeitosa e, claro, independente, a sociedade é quem ganha”, aﬁrmou Othelino.
Eduardo Nicolau pontuou o entrosamento que o MPMA tem não só
com o Poder Legislativo, mas, também, com o Executivo e o Judiciário,
sempre trabalhando em prol do povo
do Maranhão. “Eu, do Ministério Público, sou o maior defensor daqueles
com maior estado de necessidade. Estou com essa batalha diária e não estou só. Tenho certeza que tenho ao
meu lado os deputados estaduais e federais, o Governo do Estado e o Tribunal de Justiça. Juntos, de braços dados, vamos melhorar a situação da
população carente do Maranhão”,
disse.
Diálogo
O deputado Roberto Costa desta-

cou a importância da atuação do Ministério Público nos municípios maranhenses, principalmente neste momento de enfrentamento à pandemia
da Covid-19, orientando os gestores
municipais e discutindo propostas
para a garantia do cumprimento de
determinações legais. “O Poder Legislativo sempre caminhou de mãos dadas com o Ministério Público, respeitando, claro, a independência das instituições, mas sabendo que o diálogo
é necessário para a construção de
propostas que venham a beneﬁciar a
população”, assinalou.
“Não há dúvidas de que o Ministério Público é um parceiro nas conquistas em prol da sociedade, e o presidente Othelino, com essa visita,
também colocou a Procuradoria da
Assembleia à disposição da instituição para qualquer comunicação necessária”, completou Tarcísio Araújo.
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A ﬁla anda
Até agora pelo menos uma dúzia de deputados estaduais poderá disputar as eleições de prefeitos na capital maranhense e
municípios do interior. A ﬁla pode até aumentar, assim como
ocorre normalmente, diminuir, conforme a tendência do eleitorado.

Doação de Trump
O governo Flávio Dino decidiu instalar em Bacabal, o hospital
de campanha doado pelo governo americano em razão da explosão de casos de covid-19, beirando os três mil, e a posição geográﬁca do município na região do Mearim. O secretário de Indústria e
Comércio, Simplício Araújo foi quem recebeu a comunicação do
Cônsul Geral dos EUA.

Baixo contágio

Os municípios Lagoa do Mato, com um caso; Amapá do Maranhão, com dois; e Sambaíba, com cinco, são os menos contaminados de covid-19 no Maranhão. Felizmente, em nenhum dos
três ocorreu óbito, embora a linha de letalidade continue ascendente no Estado.
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ANJO DA GUARDA

IMPOSTO

Veja quem pode ter
isenção do IPVA

Polícia apreende drogas
avaliadas em R$ 70 mil

Valor do tributo é baseado em uma alíquota definida por cada estado, com taxas que
variam de 0,5% a 4% sobre o valor venal do bem

T

er um carro gera uma série de
despesas que devem ser pensadas de acordo com o orçamento e antes mesmo da
aquisição do bem. Entre elas está o
Imposto sobre Propriedade Veicular
Automotiva, mais conhecido como
IPVA.
Atualmente, seu valor depende das
variáveis relacionadas ao veículo e ao
local em que o proprietário reside. As
taxas variam de 0,5% a 4% sobre a
quantia venal estimada do automóvel. Mas, é possível ter isenção no pagamento do imposto anual? A resposta para essa pergunta pode ser observada nas leis de cada unidade federativa.

COCAÍNA E CRACK FORAM APREENDIDOS PELA POLÍCIA CIVIL
BRUNA MONTEIRO TAVARES

Isenção do IPVA por estado

No Maranhão, Amazonas, Amapá,
Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de
Janeiro, Rondônia, Sergipe e Tocantins, por exemplo, recebem a isenção
do IPVA veículos com mais de 15 anos
de fabricação.
Em Mato Grosso o tempo é de 18
anos. Já em estados como Acre, São
Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul,
Alagoas e Rio Grande do Sul, somente
após o veículo completar 20 anos de
fabricação é que ele ﬁcará livre da
contribuição. Esse prazo cai pela metade em Roraima, Rio Grande do Norte e Goiás, que para a isenção exige
que o veículo tenha ao menos 10 anos
de fabricação.
Como saber se tenho isenção no
pagamento do IPVA?
Para saber se possui a isenção no
pagamento do tributo, basta o propri-

PARA TER ISENÇÃO NO MARANHÃO, O VEÍCULO TEM QUE TER 15 ANOS DE FABRICAÇÃO
etário consultar no documento do
veículo o ano de fabricação. Em seguida, é só fazer a conta referente a cada
estado, com mencionado acima.
Contudo, é preciso ter atenção. No
Certiﬁcado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) há dois números: um relacionado ao “ano de fabricação” e outro do “ano-modelo”.
Para o cálculo do IPVA, seja para isenção ou cobrança, leva-se em consideração a data em que o bem foi fabrica-

do.
Além disso, proprietários de veículos com deﬁciências, limitações físicas, mentais ou doenças crônicas
também entram na lista de quem não
precisa pagar o imposto. O pedido de
isenção deve ser feito junto à Secretaria da Fazenda estadual. Para a concessão do benefício, é necessário obter uma CNH especial, além de um
laudo médico do Detran do estado
que comprove a situação.

A Polícia Civil do Maranhão (PCMA), com apoio do
Centro Tático Aéreo (CTA) executou cinco mandados de
busca e apreensão no bairro do Anjo da Guarda, em São
Luís. No local, foram encontrados armas, drogas, veículos e dois suspeitos.
Segundo a polícia, as investigações tiveram início depois que a Superintendência Estadual de Investigações
Criminais (SEIC), prendeu um integrante de uma facção
criminosa em fevereiro. De acordo com a SEIC, ele era
responsável pela distribuição de drogas no bairro.
Durante as buscas, foi identiﬁcado que três residências tinham itens ilegais. No total, foram apreendidos uma
pistola 380 com dois carregadores que tinham 32 munições, 100 papelotes de crack, 1,7 quilogramas de crack,
1,3 quilogramas de cocaína, três veículos. A polícia estima que, se comercializadas, as drogas valeriam R$70
mil. Além dos itens apreendidos, dois homens, de 43 e
51 anos, foram presos em ﬂagrante. De acordo com a
polícia, ambos já responderam a processos por tráﬁco
de entorpecentes.
Após os procedimentos de praxe os investigados foram encaminhados à unidade prisional, onde aguardarão à disposição do Poder Judiciário.

DESENVOLVEDOR DE JOGOS ELETRÔNICOS

IBAMA

800 vagas para curso no IFMA

Oportunidades para o Maranhão
O processo seletivo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) foi retomado e está com inscrições abertas. O seletivo está oferecendo ao menos 271 vagas em cinco estados do país, inclusive o
Maranhão. O objetivo é o de reforçar as
equipes na prevenção e no combate aos
incêndios ﬂorestais. Os proﬁssionais receberão salários entre R$ 1.045 e R$ 5.225,
dependendo do cargo, e referente a 40 horas semanais trabalhadas.

Requisitos

AS INSCRIÇÕES GRATUITASPARA O PROCESSO SELETIVO DO IFMA VÃO ATÉ 27 DE JULHO
O Instituto Federal do Maranhão (IFMA), através dos campi São Luís/Monte
Castelo e São José de Ribamar, está oferecendo 800 vagas para o curso de qualiﬁcação proﬁssional de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Desenvolvedor de Jogos
Eletrônicos, com carga horária de 240h, na
modalidade a distância. As inscrições são
gratuitas e vão até 27 de julho. Para fazer a
sua, acesse o site do IFMA.
As aulas, à distância, tem previsão de serem iniciadas em agosto com encerramento em janeiro do próximo ano. Conforme
edital, os candidatos devem ter, no mínimo, 15 anos de idade e possuir, no mínimo,
o ensino médio completo ou o estar cursando. O candidato também precisa ter
acesso a equipamentos (computador ou
notebook) que permitam acompanhar o
curso no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O Processo Seletivo será realizado por sorteio eletrônico. Do total das
vagas, serão reservadas 5 % para pessoas
com deﬁciência; 5 % para indígenas; e 20%
para cotas raciais.

Cursos
O IFMA em São João dos Patos está oferecendo 250 vagas para os cursos de educação proﬁssional técnica de nível médio em
Redes de Computadores, Cooperativismo e
Logística. Podem se inscrever pessoas que
já concluíram o ensino médio. As inscrições são gratuitas pelo site.
São 100 vagas para Técnico em Cooperativismo, 100 para Técnico em Logística e 50
para Técnico em Redes de Computadores.
O prazo encerra no dia 2 de agosto. No caso
da inscrição para cotistas, encerra no dia
26 de julho. A previsão é que as aulas sejam
iniciadas no dia 17 de agosto. Os cursos são
ofertados pelo Campus São João dos Patos,
com apoio do Centro de Referência Tecnológica (CERTEC) do IFMA.
Três polos vão ministrar os cursos ao
longo de 12 meses, são eles: São João dos
Patos, que vai oferecer vagas nos cursos
técnicos em Cooperativismo, Logística e
Redes de Computadores; Paraibano, com o
curso técnico em Logística; e Pastos Bons,
com o curso técnico em Cooperativismo.

Brigadista de Prevenção e Combate
aos Incêndios Florestais
• Ser alfabetizado, além de apresentar o
Certiﬁcado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (ministrado pelo Ibama ou
ICMBio)
• Remuneração mensal: R$ 1.045,00 na
modalidade normal e R$ 1.567,50 para
“pronto emprego”
Brigadista Chefe de Esquadrão
• Ser alfabetizado, além de apresentar o
Certiﬁcado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (ministrado pelo Ibama ou
ICMBio)
• Remuneração mensal:R$ 1.567,50 na
modalidade normal e R$ 2.090,00 para
“pronto emprego”
Brigadista Chefe de Brigada
• Nível médio completo, além de apresentar o Certiﬁcado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate
aos Incêndios Florestais (ministrado pelo
Ibama ou ICMBio)
• Remuneração mensal: R$ 2.090 na modalidade normal e R$ 2.612,50 para “pronto emprego”
Inscrições; Lotações e Vagas
Os interessados devem entregar ﬁchas de
inscrição e de avaliação curricular devidamente preenchidas e cópia dos seguintes
documentos:
• Carteira de Identidade e CPF
• Título de Eleitor ou Declaração do TRE
onde conste o número do título de eleitor

• Comprovante da última votação (nos
dois turnos) ou Declaração de Quitação
Eleitoral
• Certiﬁcado de Alistamento Militar, Certiﬁcado de Dispensa de Incorporação ou
Declaração da Junta de Alistamento do
Município comprovando a situação regular
• Certidão de Nascimento ou Certidão de
Casamento
• Comprovante de Residência atual, com
o nome do candidato (conta de água, luz,
telefone, etc.) ou declaração do proprietário do imóvel ou declaração legível “de
próprio punho”
• Comprovantes que atestem as informações prestadas no currículo
• Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição
Bom Jardim: Terra Indígena Caru
• Brigadista: 12 vagas
• Chefe de Esquadrão: 02 vagas
• Chefe de Brigada: 01 vaga
• Inscrições podem ser feitas nos dias 17 e
18 de julho de 2020
• Local de inscrições: Sede da Brigada do
Prevfogo, TI Caru, Bom Jardim/MA.
Amarante do Maranhão: Terra Indígena Araribóia/Zutiwa
• Brigadista: 12 vagas
• Chefe de Esquadrão: 02 vagas
• Chefe de Brigada: 01 vaga
• Inscrições podem ser feitas nos dias 13 e
14 de julho de 2020, das 9h às 13h
• Local de inscrições: Sede da Brigada do
Prevfogo, Aldeia Zutiwa, TI Araribóia,
Amarante do Maranhão
Fernando Falcão: Terra Indígena Porquinhos
• Brigadista: 12 vagas
• Chefe de Esquadrão: 02 vagas
• Chefe de Brigada: 01 vaga
• Inscrições podem ser feitas nos dias 15 e
16 de julho de 2020, das 9h às 13h
• Local de inscrições: Sede da Brigada do
Prevfogo, TI Porquinhos, Fernando Falcão
O processo seletivo Ibama será composto por avaliação curricular, teste de
aptidão física e prova de conhecimentos
especíﬁcos.
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DICAS

NOVO TERMINAL NO PORTO

Investimento de R$
200 milhões no Itaqui
Novo terminal inaugurado no Maranhão consolida Porto do Itaqui como grande centro
de combustíveis, com capacidade para movimentar 1,5 bilhão de litros por ano
empregos. “O Porto do Itaqui se consolida como hub de combustíveis para todo o Corredor Centro-Norte. Sua
localização privilegiada, profundidade, multimodalidade, gestão por resultados e governança vêm atraindo
investimentos importantes para o
nosso estado. Esse importante investimento chega em um momento de
pandemia e crise mundial, onde todos estamos empenhados na retomada econômica, geração de emprego e
renda”, disse Ted Lago.
Somente durante sua construção, o
terminal da Raízen foi responsável pela geração de quase 1.000 empregos
diretos e 500 indiretos. Além disso,
nessa fase o novo terminal criou mais
50 postos de trabalho na operação e
contratação prioritária de materiais e
serviços da região.
Atualmente a Raízen é uma das três
Com investimento de R$ 200 mi- Expansão
A unidade ocupa um terreno de maiores distribuidoras de combustílhões, a empresa Raízen iniciou as
operações de um novo terminal de 140.000 m² do Porto e tem expectativa veis do Brasil. O terminal da empresa
distribuição de combustíveis no Porto de expandir operações com a cons- no Porto do Itaqui deve atender aos
do Itaqui, no Polo Industrial de São trução de mais tanques de combustí- estados do Maranhão, Piauí, Pará, ToLuís. O projeto no Maranhão vai am- veis. A previsão é que o terminal tam- cantins e Mato Grosso, além de funcipliar a importação de diesel do país e bém reduza os custos na cadeia pro- onar como hub de cargas para outros
portos das Regiões Norte e Nordeste,
a distribuição de produtos para o Nor- dutiva agrícola e de transportes.
O Governo do Maranhão, por meio que poderão ser atendidos por navios
te e Nordeste.
O novo terminal tem capacidade da Empresa Maranhense de Adminis- menores.
para movimentar 1,5 bilhão de litros tração Portuária (EMAP) e da Secretade combustíveis por ano e pode arma- ria de Estado da Indústria e Comércio
zenar até 80 milhões de litros de gaso- (Seinc), atuou para viabilizar a cessão
lina A, Diesel S 10 e S500. A ideia é que da área e a conexão do novo terminal O Porto do Itaqui se
o terminal garanta menor custo no aos berços do Porto do Itaqui.
Para o presidente da Emap, Ted La- consolida como hub de
transporte de etanol e biodiesel e
multiplique a oferta de combustíveis go, o início das operações do novo terminal da Raízen “demonstra a conﬁ- combustíveis para todo
na área de inﬂuência do Porto.
O governador Flávio Dino deu as ança do investidor no Maranhão” e a
boas-vindas a mais esse investimento importância do Porto do Itaqui para o Corredor Centro-Norte
do setor privado no Maranhão e res- atração de investimentos e geração de
saltou a importância da união entre o
setor público e empresas para a retomada do desenvolvimento e geração
de empregos. “O nosso Estado luta
muito para conseguir concretizar os
seus projetos de desenvolvimento. Temos feito um governo ajustado a esses
objetivos, com metas claras, com eﬁciência, com probidade e seriedade
no gasto do dinheiro público. Porém,
sabemos que além dos investimentos
públicos é decisiva a existência de
uma forte parceria com o setor privado. Em nome da nossa população
agradeço e ao mesmo tempo convido
para que esta parceria se estreite e se
intensiﬁque ainda mais, ajudando a
população do Maranhão, mas ajudando o nosso país, ajudando o Brasil”, frisou Flávio Dino.

6 melhores óleos
para nutrir os
cabelos
BRUNA MONTEIRO TAVARES
A nutrição capilar tem o objetivo de repor os lipídios
(gorduras) do cabelo. É indicado, principalmente, para
cabelos que possuem algum tipo de química ou que estão ressecados, quebradiços, opacos e porosos.
Os óleos ajudam a diminuir o frizz, as pontas duplas,
aumentar o brilho e manter os cabelos hidratados por
mais tempo. Eles podem ser usados misturados em produtos para o cabelo ou até mesmo sozinho.
Pensando nisso, O Imparcial separou seis óleos para
nutrir os cabelos e deixá-los brilhosos e sem frizz.

Óleo de coco

Ele devolve a oleosidade para os ﬁos, deixando-os
com brilho, maciez e elimina o frizz. Suas propriedades
são: vitamina A e K, antioxidantes e outros.

Azeite de Oliva

O azeite de oliva também elimina o frizz, diminui o
volume, as pontas duplas e ajuda a evitar a queda. Ele
possui as vitaminas A, D, K e E e também é antioxidante.

Óleo de rícino

MARANHÃO

Preso suspeito de participar em duplo homicídio
SAULO DUAILIBE
A Polícia Civil capturou uma pessoa suspeita de envolvimento no crime brutal que culminou na morte dos
pais do deputado federal Cléber Verde
(Republicanos). O duplo homicídio
aconteceu na última terça-feira (14),
no Povoado Limão, zona rural de Turiaçu.
A Polícia Civil recebeu denúncia
anônima informando que uma pessoa suspeita de ter participado do crime estaria escondido em uma casa
abandonada na região do Araçagi, em
São José de Ribamar. Foram realizadas buscas e os policiais encontraram
uma casa abandonada que estava
ocupada por um casal, que teria chegado na última quinta-feira (16).
As equipes da Superintendência de
Homicídio e Proteção à Pessoa
(SHPP) e Superintendência de Polícia
Civil do Interior (SPCI) ao chegaram
no local, encontraram um casal.
Os dois informaram que eram de
Cândido Mendes, e não ter conhecimento do fato ou relação com os envolvidos. As equipes policias, em con-

Ajuda os cabelos fracos, quebradiços, ressecados,
com caspa ou queda a se recuperarem. Possui minerais
e vitamina E.

Óleo de Cenoura

Protege os cabelos contra os raios UV, auxilia no combate a caspa, da brilho aos cabelos. Ele é rico em betacaroteno e vitaminas E e A.

Óleo de abacate
OS PAIS DO DEPUTADO FEDERAL CLÉBER VERDE FORAM BRUTALMENTE ASSASSINADOS
tato com equipes da baixada maranhense e Alto Turi, conseguiram informações de que o homem era compadre de um dos já identiﬁcados e
procurado pela morte do casal.
Após interrogatório, o rapaz, que é
nascido em povoado de Turiaçu, confessou que foi convidado por Fábio da
Conceição, o “Fabinho”, para praticar
o assalto na fazenda Boa Vista e para
lá foram em numero de quatro pessoas.
Ele alegou que Fabinho abordou

Graça Cordeiro Mendes, enquanto
dois homens, que já aguardavam no
local sob o comando de Fabinho, perseguiram e assassinaram a tiros Jesuíno Cordeiro Mendes, que estava em
outra área do imóvel. Ele aﬁrmou que
Fabinho conseguiu sair da casa de
posse de uma arma de fogo, após matar a proprietária. O rapaz de 19 anos
foi cumprido e foi encaminhado para
o Centro de Triagem de Pedrinhas. As
investigações seguem no sentido de
alcançar os demais envolvidos.

Ele repõe as vitaminas dos ﬁos, ajuda no fortalecimento e combate a queda e quebra dos cabelos. É rico
em vitamina A e E, proteínas e outros componentes como aminoácidos, cobre me ácido fólico, entre outros.

Óleo de Copaíba

EXECUÇÃO

Jovem é morto no terraço de casa no Coroadinho
Na última sexta-feira (17), o jovem
Wesley Sampaio, de 27 anos, foi morto
a tiros, no terraço de sua casa, na Vila
Conceição, no Coroadinho, em São
Luís,
De acordo com informações policiais, Wesley se encontrava no terraço
acompanhando uma reforma, quando dois homens se aproximaram e
dispararam contra o jovem e fugiram
do local. Ele era promotor de vendas.
Ele deixa duas ﬁlhas. As informações
dão conta de que a vítima não tinha
envolvimento com crime.

Esse óleo deixa os cabelos super hidratados, além de
ajudar a controlar a caspa e seborreia. Ele tem componentes valiosos, como o ácido diterpênicos, ácido copaíbico, ésteres e resinoides, que auxiliam nos processos inﬂamatórios da pele e sobre o sistema musculoesquelético. Possui propriedades antibacterianas, anti-inﬂamatórias e emolientes.
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LOUVADO SEJA DEUS

Secretários do governo Dino comandam entidades
nacionais estratégicas em saúde, política e economia
PÁG. 11

Advogados
de empresário
acusado de
mandar matar
mãe e filha
enviam direito
de resposta ao JP

Major é exonerado
sem sindicância
em Bacabal e
depoimento
revela que
advogados
teriam mentido

PÁG. 6

PÁG. 2

GOVERNO DO MA
ANUNCIA NOVOS
BENEFÍCIOS
FISCAIS PARA
DÉBITOS DE
ICMS E IPVA

Modernizado
pela Prefeitura,
Nhozinho Santos
está em fase de
finalização da
maior reforma
de sua história

Justiça
conclui
que Duarte
Jr não fez
propaganda
eleitoral
antecipada

PÁG. 9

PÁG. 3

Flávio Dino na entrevista virtual da manhã dessa sexta-feira, direto do Palácio dos Leões

“A nossa luta diária é por empregos. Estamos investindo em obras públicas, apoiando as empresas para incentivar criação de mais empregos. O que é possível fazer, respeitando as leis e as regras nacionais,
estamos fazendo”, disse o governador Flávio Dino em coletiva virtual, nessa sexta-feira (17), ao anunciar novos benefícios fiscais para débitos de ICMS e IPVA no estado. PÁG. 4

Novo IEMA é entregue à
comunidade escolar da
Região Central do Maranhão

Droga sem controle

Dependentes
químicos têm subvida
em barracões na
“cracolândia” do
João Paulo

DIVULGAÇÃO

FRANCISCO SILVA

O casal Graça e Jesuíno Cordeiro foi brutalmente assassinado,
dentro da fazenda onde morava, em Turiaçu

Nova sede do IEMA de Presidente Dutra tem 12 salas de
aula, seis laboratórios, biblioteca, anfiteatro, auditório com
capacidade para 200 pessoas, quadra poliesportiva, praça
de alimentação e uma área verde com praça de vivência
Em solenidade virtual, o governo do estado entregou,
nessa sexta-feira, 17, a nova sede do IEMA de
Presidente Dutra. O evento fez parte da programação
de inauguração de quatro Escolas Dignas.

PÁG. 11

Polícia prende suspeito de
participar da morte dos pais
do deputado Cléber Verde
A polícia prendeu, na noite de quinta-feira (16), Elielson Cardoso
Paiva, de 19 anos, suspeito de participar do latrocínio que vitimou
Graça Cordeiro Mendes e Jesuíno Cordeiro Mendes, pais do
deputado Federal Cléber Verde (Republicanos), na última terça-feira
(14), na cidade de Turiaçu. O jovem foi capturado pela polícia em
uma residência no bairro do Araçagi, em São José de Ribamar.

PÁG. 12

Cotação – Comercial C. R$ 5,3816 | V. R$ 5,3824 – Turismo C. R$ 5,36| V. 5,68 – Euro C. R$ 6,1596| V. R$ 6,1622 – Libra C. R$ 6,7695 | V. R$ 6,7727 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Baixamar – 4:52 5,3 m | 1ª Preamar– 11:23 0,8 m| 2ª Baixamar – 17:26 5,1 m | 2ª Preamar – 23:40 1,1 m |
Loteria – Quina – 5316 (17/07/2020) – 24-30-33-72-74 | Lotofácil – 1994 (17/07/2020) – 03-04-05-06-07-08-09-11-12-17-19-20-22-24-25 |
Lotomania – 2092 (17/07/2020) – 06-09-10-20-28-31-52-53-55-57-59-60-61-63-64-69-71-78-80-98 |
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK

Delegado Joviano Furtado ouve usuários de
drogas, na “Cracolândia” do João Paulo, onde
muitos dormem dentro de barracos cobertos por
plástico
A permanência de viciados em drogas, na Rua
Projetada, faz do João Paulo o bairro mais
conhecido da região metropolitana de São
Luís como a “cracolândia maranhense”.

PÁG. 5

TEMPO – Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

24° – 33°

Manhã

Tarde

Noite
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“Ele tinha a força perante a qual os
outros se dobravam: a calma”.
(Romain Rolland)

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

CASO DE BACABAL

Major é exonerado sem
sindicância e depoimento
revela que advogados
teriam mentido
O depoimento do motorista
Ivan Alves de Castro, tomado
pelo delegado Daniel de Arruda Antunes, na delegacia do 1º
Distrito Policial de Bacabal,
desmente versões apresentadas por dois advogados num
rumoroso caso que resultou no
afastamento do major Daniel
Kraeky, da PMMA. Kraeky foi
exonerado sem que tivesse sido
aberta qualquer sindicância.
Tudo aconteceu no dia 11 deste
mês, quando houve uma batida
entre uma Hilux conduzida por
Ivan, que estava com sintomas
de embriaguez, e uma moto.
Ao chegar ao local, os policiais
militares, segundo o motorista,
ordenaram a sua condução para
a delegacia e o major acabou
se envolvendo numa discussão
com os advogados Ricardo
Luna e Jamile Lobo, que, ao
presenciarem o fato, apresentaram-se como defensores
do motorista, afirmando que
haviam sido constituídos por
ele. Uma grande confusão
se formou e os advogados
registraram ocorrência contra o
major, acusando-o de abuso de
autoridade.
Diante disso, o Comando Geral
da PMMA, depois de uma
reunião do secretário Jefferson Portela com o presidente
da OAB-MA, Thiago Diaz,
acompanhado da presidente da
Subseção de Bacabal, Andreia
Furtado; dos advogados
envolvidos no incidente e de
integrantes da Comissão de Assistência, Defesa e Prerrogativa
dos Advogados, exonerou o
major Daniel Kraeky da função
de Subcomandante do 15º
BPM de Bacabal. A exoneração, baseada apenas na versão
da OAB-MA, foi efetuada
sem qualquer procedimento
investigativo, conforme apurou
O INFORMANTE.

DEPOIMENTO
DESMENTE
ADVOGADOS
Na tarde da última terça-feira, 14, o delegado Daniel de
Arruda Antunes, de Bacabal,
ouviu o motorista Ivan Alves
de Castro, o condutor da Hilux
envolvida no acidente com a
moto.
Disse Ivan de Castro que em
nenhum momento constituiu
como seus defensores os advogados Ricardo Luna e Jamile
Lobo. Inclusive, ao prestar
depoimento ele se apresentou
com um outro advogado.
O motorista afirmou que, no
momento da batida, enquanto
conversava com os policiais
verificou a chegada dos dois
advogados, e que a advogada
Jamile Lobo se alterou e xingou os policiais.
Contou, ainda, que foi agredido por um homem que estava
no local, mas que ele não sabe
quem o agrediu. Segundo ele,
chegou a temer pela sua vida e
que os policiais que atenderam
a ocorrência o salvaram de ser
linchado.
Ivan Castro falou, também,
sobre uma ação que talvez buscasse contornar essa questão
e burlar o inquérito. Segundo
ele contou na delegacia, no dia
13 de julho recebeu a visita
do advogado Ricardo Luna
em sua casa. O advogado teria
pedido para que Ivan Castro
confirmasse em depoimento
que havia contratado Ricardo
e sua namorada Jamile. Ivan
disse à polícia bacabalense que
não aceitou a proposta e que
informou a Ricardo Luna que
seu advogado era Neto Mendes, que, inclusive, acompanhou-o em todo o episódio do
dia 11 de julho quando ocorreu
o acidente de trânsito. (COM O
INFORMANTE)

TJMA cria núcleo estadual
de Justiça Restaurativa
O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador
Lourival Serejo, assinou, nessa
sexta-feira (17), a Resolução nº
552020, para a criação do Núcleo
Estadual de Justiça Restaurativa,
no âmbito do Poder Judiciário do
Maranhão.

O NÚCLEO
vinculado à Coordenadoria da
Infância e da Juventude, presidida pelo desembargador José
de Ribamar Castro – atuará em
observância às Resoluções CNJ
nº 225/2016 e 300/2019, para planejamento de difusão, expansão
e implantação da Justiça Restaurativa, por meio de atividades de
mapeamento, articulação, aplicação e sistematização de práticas
restaurativas.
Ao assassinar a Resolução, o
presidente do TJMA enfatizou os
princípios, valores, conceitos e
processos que compõem a Justiça
Restaurativa, “que é uma eficaz
alternativa para o sistema tradicional de justiça criminal, ao buscar
a resolução dos conflitos pelo
diálogo, tornando a Justiça mais
humana e mais equilibrada”.
O desembargador José de Ri-

bamar Castro explicou que a criação do Núcleo Estadual de Justiça
Restaurativa atende à necessidade
de cumprimento da Política
Nacional de Justiça Restaurativa,
exigida pelo Conselho Nacional
de Justiça.
“O Maranhão era um dos últimos
estados do país que não havia
implementado o órgão. É um
avanço grande que vem atender às
demandas relacionadas à solução
de conflitos de pequeno e médio
potencial ofensivo e também, à
Política de Atendimento à criança
e ao adolescente estabelecida no
Estatuto da Criança e do Adolescente”, frisou.

JUSTIÇA
RESTAURATIVA
A Justiça Restaurativa constitui-se
como um conjunto ordenado e
sistêmico de princípios, métodos,
técnicas e atividades próprias, que
visa à conscientização sobre os
fatores relacionais, institucionais
e sociais motivadores de conflitos
e violência, e por meio do qual os
conflitos que geram dano, concreto ou abstrato, são solucionados
de modo estruturado.
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Exército já se planeja para ajudar
o TRE-MA nas eleições 2020
O 24º Batalhão de Infantaria de
Selva é uma das instituições que
também apoiam a Justiça Eleitoral
maranhense nos anos em que são
realizadas eleições, atuando em
locais considerados de conflito
ou de risco e que precisam de
intervenção militar para assegurar
a tranquilidade durante o processo
de votação.
Para começar as tratativas acerca
das eleições 2020, ontem, 17,
o desembargador Tyrone Silva,
presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão, recebeu o
comandante do 24º BIS, tenente
coronel Sousa Filho, que estava
acompanhado do chefe de operações, o capitão Fagundes, que este
ano está responsável pelo planejamento da atuação do Exército no
pleito.
“Esta foi uma conversa de apresentação, uma visita institucional,
para iniciarmos as conversas
acerca do apoio que o Exército
nos dá em ano eleitoral, após
autorizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, com base em pedido
deferido previamente pela nossa
Corte”, explicou o desembargador
Tyrone Silva.
Para o comandante, este primeiro
contato é apenas para reafirmar o
compromisso que o Exército tem
de colaborar com as eleições, dentro de suas responsabilidades.

• Bolsonaro é aquele que, no
futebol, chamam de “chinelinho”. É o primeiro “presidente
chinelinho” do Brasil. @Benett_
Do TRE-MA, participaram da visita o diretor-geral Gustavo Vilas
Boas, o tenente coronel Alysson Diniz (chefe de segurança
institucional), a assessora Clédina
Lobato e o assessor Marcelino
Chaves.

COMO FUNCIONA
A ATUAÇÃO DO
EXÉRCITO
Primeiramente, a Corregedoria
Regional Eleitoral envia ofício aos
105 juízes eleitorais solicitando
informações acerca da segurança
em suas respectivas zonas. No
caso da cidade em que há necessidade de reforço, os magistrados

explicam e justificam os motivos,
que são analisados pelo corregedor e levados para julgamento do
colegiado.
Uma vez deferido pela Corte do
TRE, o pedido de força federal
segue para julgamento do TSE,
que tem o poder de deferir ou não.
Se deferido, o Exército é acionado
para seguir, poucos dias antes das
eleições, até a cidade para onde
foi designado.
Em 2016, o TSE autorizou envio
de força federal para 52 municípios do Maranhão e em 2018
foram 72. Para 2020, o número
de pedidos que será feito ao TSE
ainda não está definido.

duas unidades.
Com relação à acessibilidade, as
ações estão alinhadas ao programa
instituído pelo TSE. Informou ainda que, em parceria com a Escola
Judiciária e a Secretaria de Gestão
de Pessoas, a Comissão promoverá, via plataforma EaD, curso de
20 horas acerca do tema.
Gonçalo solicitou o empenho dos
juízes e chefes para que façam gestão junto aos prefeitos no sentido
de adaptarem os prédios de suas
responsabilidades. “Inclusive, já
conversei com o presidente da Famem, que se mostrou receptivo em
ajudar”. Adiantou, por fim, que em
breve a Ouvidoria lançará mais um
canal de atendimento: o Ouvizap,
cujo número é (98) 2107-8880.
Tanto os juízes como os chefes
de cartório receberam a pauta da
reunião com antecedência para que
pudessem formular perguntas, caso
tivessem dúvidas. Entre os temas
abordados, destacam-se:

JUNTAS ESPECIAIS E
SEGURANÇA
As juntas eleitorais especiais

- aquelas que funcionam fora
da sede da zona eleitoral, serão
instaladas em 31 municípios para
dar mais rapidez e agilidade nos resultados da apuração. Com relação
à força federal, 124 municípios
pediram intervenção, porém os
pedidos ainda serão julgados pela
Corte.

MESÁRIOS E
BIOMETRIA
O corregedor comunicou aos
participantes a parceria feita entre
o TSE e Federação Brasileira de
Bancos (Febraban), da Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp) e da Ambev que se
comprometeram a doar máscaras e
álcool em gel ou líquido a todos os
Regionais. Com relação a biometria, o magistrado atentou que este
ano só terá 2 cargos em disputa,
portanto, a eleição deverá ocorrer
de forma rápida e, como será
excluída a necessidade de identificação biométrica, o processo de
votação será mais célere, evitando
aglomerações.

SES apresenta projeto do Inquérito
Sorológico durante 4ª Reunião da CIB
A Secretaria de Estado da Saúde
(SES) apresentou, nesta sexta-feira (17), o Projeto “Prevalência
de infecção por COVID-19 no
Maranhão”, durante a 4ª Reunião
da Comissão Intergestores Bipartite (CIB). O Inquérito Sorológico
contará com o apoio de profissionais da saúde do estado e dos
municípios, além de pesquisadores e professores da Universidade
Federal do Maranhão (UFMA). A
pesquisa populacional domiciliar
será feita por amostragem para
estimar as prevalências de anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2
no Maranhão.
“O estudo é importantíssimo
para que possamos saber a real
situação em que o Maranhão se
encontra. Recentemente, ultrapassamos a marca dos 100 mil casos
notificados, por isso o Inquérito
vai nos ajudar a ter uma visão
mais atualizada sobre o avanço
da doença, para que através desta
radiografia possamos traçar novas
estratégias de enfrentamento e
protocolos sanitários”, disse o
secretário de Estado da Saúde,
Carlos Lula.
Segundo o diretor do Departamento de Biologia Molecular do
Laboratório Central do Maranhão
(LACEN-MA), Lidio Gonçal-

O nosso abraço deste sábado
vai para a professora Marcelia
Leal Silva, da U.I. Maria do
Carmo Abreu da Silveira, em
São Luís, que é finalista do
prêmio Educador Nota 10. A
premiação é considerada uma
das mais importantes da educação básica brasileira.

Tuitaços

Corregedor enaltece comprometimento
de juízes e servidores da Justiça Eleitoral
O corregedor regional eleitoral,
desembargador Joaquim Figueiredo, realizou nessa sexta-feira, 17,
por videoconferência, reunião com
todos os juízes e chefes de cartórios
das 105 zonas eleitorais do estado
para tratar dos preparativos e planejamento das eleições de 2020.
Também participaram os 27
gerentes de processos de eleição,
os secretários de Administração
e Finanças, de Tecnologia da
Informação, Judiciário e de Gestão
de Pessoas, além de assessores da
Corregedoria.
O desembargador Joaquim Figueiredo destacou a importância de cada
um dos temas tratados na reunião,
enaltecendo o comprometimento
dos envolvidos que, apesar da
dificuldade e preocupação de todo
pleito, esse, em especial, por causa
da pandemia, será mais desafiador.
Quem ainda teve voz durante a
reunião foi o juiz José Gonçalo
Filho, membro da Corte que é
presidente da Comissão de Acessibilidade e ouvidor eleitoral, que
elencou as ações que estão sendo
desenvolvidas por ele à frente das

Abraço do Dia

• O Placar da Vida continua dando mais gente viva do que morta
no Brasil? @Diego1Amorim
• Argentina imprimindo dinheiro
no nível de faltar papel moeda.
Alguém que já tenha visto esse
filme, dá spoiler para os Hermanos... @taoquei1
• Pense no problema social mais
grave do Brasil.Não sei o que
você pensou, mas a probabilidade da desigualdade estar
entre as principais causas supera
90%. Até porque provavelmente
foi pobreza, educação ruim,
criminalidade etc.Então, sim,
desigualdade importa. Muito.
@P_droMenezes
• Spoiler: caso Biden vença a
eleição em novembro, o governo
brasileiro estará gratuitamente mais isolado.O cargo de
Presidente da República é o de
chefe de Estado, não o de líder
partidário. No 562º dia de seu
governo, Bolsonaro já deveria
saber disso. @rodrigodasilva
• Democracia?Maduro faz o que
faz em nome da democracia.
Black blocs atuam dizendo ser
pela democracia.Político atacam
empresas privadas de imprensa
livre pela “causa” da democracia. Não tô interessado no seu
conceito conveniente de democracia.Eu só quero liberdade. @
GeracaodeValor

Rarará
O casal de idosos estava completando 80 anos de casados.A
velha acordou às 5:00 da madrugada, olhou para o marido, que
ainda se espreguiçava, e disse:
-Estamos completando 80 anos
de casados hoje.Quer que eu vá
no terreiro matar um porco, um
carneiro, um marreco...
O velho disse:
-E os bicho lá têm culpa disso?

Sobe/Desce
Sobe

ves Lima Neto, os municípios
terão participação ativa durante a
execução da iniciativa. “A coleta
será feita de sangue venoso para
detecção de imunoglobulinas
pelo método de eletroquimioluminescência. Também esperamos
identificar as unidades de saúde
com laboratório em cada setor
censitário, a fim de que estes
possas auxiliar na centrifugação
e armazenamento das amostras”,
pontuou.
Durante a reunião também foram
apresentadas e pactuadas novas
frentes de ações para o aperfeiçoa-

mento da oferta de saúde pública
no Maranhão, bem como questões
de ordem administrativa.
Na 4ª Reunião da CIB também foi
informado aos municípios quanto
a situação dos oxímetros, disponibilizados pelo projeto “Todos
pela Saúde”, do Banco ITAÚ. Os
aparelhos se encontram em curso
com destino ao Maranhão e assim
que chegarem no almoxarifado do
estado será aberta uma notificação, com aviso para o Conselho
de Secretarias Municipais de
Saúde (COSEMS) quanto a lista
de distribuição por município.

O novo IEMA foi entregue à
comunidade escolar dePresidente
Dutra. Mais de 280 estudantes
têm agora uma nova sede, com
12 salas de aula, seis laboratórios,
biblioteca, anfiteatro, auditório
com capacidade para 200 pessoas,
quadra poliesportiva, praça de
alimentação e uma área verde
com praça de vivência.

Desce
O município de Paraibano/MA
foi acionado pela Justiça devido
a irregularidades cometidas na
gestão da rede municipal de
saúde, sobretudo no que se refere
aos serviços, recursos e procedimentos.
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Carlos Brandão
Vice-governador do Maranhão e vice-presidente nacional do Republicanos

Aos amigos da
família Verde
Confesso a vocês que me
faltarão palavras, durante este
texto. Até por isso, não será
longo. Mas, faço questão de
deixar uma reflexão. Muito
mais sobre a vida e seu valor.
Honestamente, me preparava
para escrever sobre um outro
tema, quando fui terrivelmente
surpreendido com a notícia dos
fatos que se abateram sobre a
família dos amigos Cléber Verde
e Júnior Verde - não os tratarei,
aqui, pelos cargos que ocupam;
afinal, estamos além disso.
Impactado, respirei fundo
e, sinceramente, não sabia,
naquele momento, qual seria
minha primeira ação. Lembrome de que baixei a cabeça
e, como certamente para a
maioria das pessoas, me vieram
questionamentos: Como assim?
Por quê?
Imediatamente, solidarizeime e coloquei-me à inteira
disposição para prestar a força
de que precisassem. Mas, que
forças os manteriam de pé?
Somente Deus para amparar
tamanha perda. Quando meu
pai se foi, me senti como se
também se fossem minhas
pernas. Voltar a equilibrar-se é
um processo doloroso e lento.
Meu querido Orleans Brandão
foi vencido por uma doença,
diferente das circunstâncias
das partidas de dona Graça e
de seu Jesuíno. Nos dois casos,
a ferida é enorme. Mas, o que
ocorreu em Turiaçu traz consigo
a perplexidade. Eram jovens
senhores cheios de saúde e
vitalidade. Sempre dispostos
a receber, contando histórias
memoráveis, recordando um

pouco da luta que tiveram
para criar seus filhos no bom
caminho.
Imagino a grandeza que os
filhos sentiam ao lado de seus
pais; as experiências vividas;
os abraços encerrando saudade;
os olhares de despedida, a cada
vez que se findava uma visita.
Tudo se foi, por um momento
de explosão raivosa de pessoas
para as quais encontramos,
apenas, adjetivos impublicáveis.
Neste mundo, onde nada
mais se prevê, o único valor
autêntico é a vida. Faz parte de
um plano divino. E, em uma
grande perda, a única coisa
que talvez nos console é saber
de que a Bíblia nos ensina que
Deus é o único Senhor da vida
e da morte. Enquanto Ele nos
concede esse milagre, devemos
viver com a intensidade do
bem. Sem considerar a troca
da vida pela busca incessante
de bens materiais. A felicidade
não depende do que se tem.
Depende do que se é e do que
se pode, humanamente, ofertar
a alguém.
A saudade fica e é grande.
Mas, aos amigos da família
Verde, reafirmo o desejo de que
continuem lembrando do que
são, pela construção contínua
de dona Graça e de seu Jesuíno.
Vidas que se vão, mas que nos
deixam uma mensagem: nada
tem mais valor que a própria
vida. Assim como tantos
outros maranhenses, vítimas da
irracionalidade.
Peço, de coração, ao bom Deus
que os conforte e os continue
guiando!

Governo lança nova
ferramenta para abordar temas
relacionados ao turismo
Para informar, valorizar
e promover o turismo
maranhense, a Secretária de
Estado do Turismo (Setur)
lançou nessa sexta-feira (17)
mais uma novidade em suas
mídias sociais, o Podcast
Maranhão no Ar. Um bate papo
com divulgação semanal que
abordará temas variados dentre
ações desenvolvidas, dicas de
viagens, relatos de experiências
e pautas atuais.
Segundo o Secretário de
Turismo, Catulé Júnior, a Setur
busca constantemente ser
reinventar com ações e projetos
que fomentem o turismo no
estado. “O Podcast será mais
uma ferramenta de divulgação
e valorização do turismo.
Temos as segundas o minuto
turismo, as quartas o city tour de
encantos com roteiros guiados
e na quinta vídeos mostrando
a produção artesanal do
Ceprama”, afirma Catulé Júnior.

O Podcast Maranhão no Ar é
um arquivo digital de áudio
transmitido por meio das redes
sociais todas as sextas-feiras.
A primeira edição teve como
entrevistado o Superintendente
de Qualificação Profissional,
Fernando Campelo e, como
entrevistadora, a jornalista da
Setur, Amanda Dutra. Na edição
desta sexta, o superintendente
falou sobre a importância das
capacitações que estão sendo
oferecidos de forma gratuita e
online.
O conteúdo do podcast será
disponibilizado via whatsapp,
pela Rádio Timbiras aos
sábados e pelo instagram
@seturmaranhao para os
interessados ouvirem a qualquer
tempo. Os participantes também
poderão sugerir novos temas e
interagir com a produção dos
programas por meio das mídias
sociais.

Governo do Estado amplia benefícios
fiscais para débitos de ICMS e IPVA

Como funcionará e
quem será
beneficiado?
ICMS
As empresas e pessoas que
estão com ICMS atrasado do
ano passado - débitos atrasados
gerados até 30 de junho de
2019 - terão redução de 90%
da multa e 50% dos juros para
os pagamentos à vista. Há
a possibilidade também do
parcelamento em até 5 anos, com
redução de 90% da multa.
“Nosso objetivo é estimular as
empresas, garantindo emprego
de milhares de maranhenses,
assegurando regularidade fiscal
para os empresários do nosso
estado”, disse o governador.
Para os valores que foram
vencidos durante a pandemia entre 19 de março e 30 de junho
de 2020 - o pagamento à vista
garante desconto de 100% nas
multas moratórias. Em caso de
parcelamento, o empresário
poderá parcelar em até 12 meses,
com multas moratórias e juros.
Existe um prazo de adesão
nacional, por isso cada pessoa ou
empresa deverá consultar o site
da Secretaria da Fazenda (Sefaz),
para verificar o prazo máximo

FONE: 8839-4760 /
8265-9425 / 3243-3371
AV. DOS AFRICANOS
(próximo a barreira eletrônica)

IPVA
Quem está com o IPVA do ano
de 2019 e dos anos anteriores
atrasado poderá pagar à vista com
desconto de 100% em multas e
juros ou parcelar em até 12 meses
com desconto de 60% em multas
e juros. O prazo de adesão a esses
benefícios é até 30 de setembro.
Para quem está com o IPVA
de 2020 atrasado, o Governo
do Estado reabriu o prazo
para pagamento à vista com
redução de 10% no valor total,
sem juros e sem multas. O
Executivo Estadual também
amplia o parcelamento em até 5
vezes, com pagamento até 30 de
dezembro de 2020. Para veículos
novos, há ampliação do prazo de
30 dias para 60 dias após nota
fiscal. Todos os benefícios citados

O presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Othelino Neto (PCdoB), reforçou o
relacionamento harmonioso e independente que
há entre o Parlamento Estadual e o Ministério
Público do Maranhão, em visita ao procuradorgeral de Justiça, Eduardo Nicolau, nessa sextafeira (17).
O deputado Roberto Costa (MDB), o
procurador-geral da Assembleia, advogado
Tarcísio Araújo, e membros da nova diretoria do
MPMA, empossada no mês de junho, também
participaram do encontro.
Além de discutir parcerias futuras com a
instituição, o chefe do Legislativo Estadual
entregou uma cópia da Constituição Estadual
Anotada ao procurador-geral de Justiça e
desejou êxito na condução da instituição, cuja
principal missão é defender os interesses da
sociedade.
“Além disso, buscamos reforçar essa relação
de harmonia não só entre os poderes, mas com
os órgãos e instituições como o MP. Com essa
relação respeitosa e, claro, independente, a
sociedade é quem ganha”, afirmou Othelino.
Eduardo Nicolau pontuou o entrosamento que
o MPMA tem não só com o Poder Legislativo,
mas com o Executivo e o Judiciário, sempre
trabalhando em prol do povo do Maranhão. “Eu,
do Ministério Público, sou o maior defensor
daqueles com maior estado de necessidade.
Estou com essa batalha diária e não estou
só. Tenho certeza que tenho ao meu lado os
deputados estaduais e federais, o Governo do
Estado e o Tribunal de Justiça. Juntos, de braços
dados, vamos melhorar a situação da população
carente do Maranhão”, disse.

DIÁLOGO

SEGUNDA A SEXTA DAS 5:30 AS 22H
SÁBADO DAS 8:00 ÀS 12H

de adesão para ter direito a esses
benefícios.

acima têm prazo de adesão até o
dia 30 de setembro de 2020.
“Desde o início da pandemia
temos adotado várias medidas,
como o adiamento do pagamento
das parcelas do Simples para
micro e pequenas empresas;
mudamos o calendário do IPVA;
fizemos isenções tributárias do
ICMS nos produtos relativos ao
combate à pandemia; fizemos a
desoneração por alguns meses
do ICMS sobre contas de energia
elétrica; prorrogamos a validade
das certidões negativas de
débitos tudo isso para aliviar
as dificuldades econômicas das
empresas. Adotamos mais de
uma dezena de medidas por
intermédio de leis e decretos, para
ajudar o tanto quanto possível
a economia maranhense”,
assegurou Flávio Dino.
O Maranhão é um dos estados

da federação que mantém, em
dias, o pagamento do salário
dos servidores, sendo um dos
poucos estados brasileiros
que paga antecipadamente o
salário dos servidores. Manter
as contas públicas organizadas
é uma das principais metas e
desafios do Governo do Estado
diante do atual contexto de falta
de recursos e crise econômica
nacional.
“Apesar dos grandes desafios
e dificuldades, trabalhamos
diariamente para manter
compromissos sanitários e
fiscais. Toda vida importa e
continuaremos trabalhando para
salvar vidas, garantir empregos e
fazer o máximo quanto possível
para garantir estabilidade
econômica em nosso estado”,
finalizou o governador.

Othelino reforça harmonia entre o Legislativo
e o MP em visita ao procurador-geral de Justiça

O deputado Roberto Costa destacou a

MENSALIDADE R$ 60,00

DIVULGAÇÃO

“A nossa luta diária é por
empregos. Estamos investindo
em obras públicas, apoiando as
empresas para incentivar criação
de mais empregos. O que é
possível fazer, respeitando as leis
e as regras nacionais, estamos
fazendo”, disse o governador
Flávio Dino em coletiva virtual
nessa sexta-feira (17), ao anunciar
novos benefícios fiscais para
débitos de ICMS e IPVA no
estado do Maranhão.

DIVULGAÇÃO

Othelino, acompanhado do deputado Roberto Costa, visitou o procurador-geral de Justiça, Eduardo
Nicolau, a quem desejou êxito na condução do MPE
importância da atuação do Ministério Público
nos municípios maranhenses, principalmente
neste momento de enfrentamento à pandemia
da Covid-19, orientando os gestores municipais
e discutindo propostas para a garantia do
cumprimento de determinações legais. “O
Poder Legislativo sempre caminhou de mãos
dadas com o Ministério Público, respeitando
a independência das instituições, mas sabendo
que o diálogo é necessário para a construção
de propostas que venham a beneficiar a
população”, assinalou.
“Não há dúvidas de que o Ministério Público
é um parceiro nas conquistas em prol da

sociedade, e o presidente Othelino, com essa
visita, também colocou a Procuradoria da
Assembleia à disposição da instituição para
qualquer comunicação necessária”, completou
Tarcísio Araújo.
Também estiveram presentes a corregedorageral do MP, Themis Maria Pacheco de
Carvalho; a subprocuradora-geral de justiça
para Assuntos Administrativos, Regina Maria da
Costa Leite; a subprocuradora-geral de justiça
para Assuntos Jurídicos, Lize de Maria Brandão
de Sá Costa; e a procuradora de Justiça Mariléa
Campos dos Santos Costa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO
GUILHERME- MA
AVISO DE ERRATA
TOMADA DE PREÇO Nº 014/2020 – CPL
AVISO DE ERRATA. A Prefeitura Municipal de Centro do
Guilherme/MA, na forma da Lei Federal n• 10.520 de 17
de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei
Federal n• 8.666/93 e suas alterações, comunica que
RETIFICA, na publicação de Aviso de Licitação da Tomada
de Preço nº 014/2020, realizada no Jornal Pequeno, dia
30/06/2020 página 5, Referente ao aviso de licitação
da TOMADA DE PREÇO nº 014/2020 ONDE SE LÊ:
“Processo Administrativo 019/2020”, LEIA-SE: “ Processo
Administrativo 021/2020”. Base Legal Lei nº 8.666/93 e
seus Articulados. Centro do Guilherme/MA, 17 de julho de
2020. Sr Roberto Freitas Silva – Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO
GUILHERME- MA
AVISO DE ERRATA
TOMADA DE PREÇO Nº 015/2020 – CPL
AVISO DE ERRATA. A Prefeitura Municipal de Centro do
Guilherme/MA, na forma da Lei Federal n• 10.520 de 17 de
Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal
n• 8.666/93 e suas alterações, comunica que RETIFICA,
na publicação de Aviso de Licitação da Tomada de Preço
nº 015/2020, realizada no Jornal Pequeno, dia 17/07/2020,
Referente ao aviso de licitação da TOMADA DE PREÇO
nº 015/2020 ONDE SE LÊ: “Processo Administrativo
020/2020”, LEIA-SE: “Processo Administrativo 022/2020”.
Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Centro do
Guilherme/MA, 17 de julho de 2020. Sr Roberto Freitas
Silva – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
Empresa J D SA COMBUSTIVEIS EIRELI (AUTO POSTO TRES
IRMAOS) – CNPJ: 30.575.972/0001-75, torna público que REQUEREU junto à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, a Licença de Instalação - LO, para as atividades de COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA
VEÍCULOS AUTOMOTORES, conforme Proc. N°: 94240/2020,
a ser localizado na AVENIDA JOSÉ DO PATROCINIO, BAIRO
CAIXA D’AGUA, N° 10, CEP: 65.943-000, no município de FORMOSA DA SERRA NEGRA / MA.

ESTADO DO MARANHÃO
CARTÓRIO DA 2ª ZONA DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SÃO LUÍS
OFICIAL REGISTRADORA
ROSSELINE PRIVADO RODRIGUES
EDITAL DE PROCLAMAS N° 2014
MATRÍCULA:
0300070155 2020 6 00007 214 0002014 41
PRAZO 15 DIAS
O OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DA 2ª ZONA
DA CAPITAL DE SÃO LUÍS FAZ SABER A
QUEM INTERESSA QUE JOSÉ ANTONIO PEREIRA DA COSTA, NACIONALIDADE BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO B. DO RIO PRETO
– MA, PROFISSÃO PORTEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, RESIDENTE NESTA CAPITAL,
FILHO(A) ARTUR RIBEIRO DA COSTA E MARIA MADALENA PEREIRA DA COSTA.
GILCIVANA CUNHA DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, NATURAL DE
CURURUPU-MA, PROFISSÃO PEDAGOGA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, RESIDENTE
NESTA CAPITAL, FILHO(A) GILSON RABELO
DOS SANTOS E ANA MARIA CUNHA DOS
SANTOS.
REQUEREM HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO. QUEM TIVER CONHECIMENTO DE
ALGUM IMPEDIMENTO E/OU CAUSA SUSPENSIVA (ART. 1525 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL) PODERÁ APRESENTÁ-LO POR
ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO DADO
E PASSADO ESTE, EM 17 DE 07 DE 2020.
São Luís (MA), 17 de 07 de 2020

Crime do Quintas do Calhau

Advogados de empresário enviam
direito de resposta ao Jornal Pequeno
Os advogados do empresário
Geraldo Abade de Souza
mantiveram contato com a redação
do Jornal Pequeno, a fim de se
posicionarem em relação à matéria
intitulada “Crime do Quintas do
Calhau: Em depoimento na SHPP,
empresário nega ter mandado
assinar mãe e filha”. A seguir o
direito de resposta, assinado pelo
escritório de advocacia SMS
Advogados Associados.
“Em razão de matéria jornalística
vinculada nesta emissora no dia
09 de julho de 2020, que tinha por
Título “Em depoimento na SHPP,
empresário nega ter mandado
assassinar ex-esposa e a filha
dela”, veiculado no dia 25 de
junho de 2020, neste jornal.
A matéria em questão, que fora
veiculada por este periódico,
informa de forma finalística que
o senhor Geraldo teria sido o
mandante do duplo feminicídio
em desfavor de sua ex-esposa e
sua enteada, ocorrido na cidade
de São Luís - Ma, no dia 06 de
junho do corrente ano. Afirma
ainda que seria o senhor Geraldo
milionário e que tal ato criminoso
teria por motivação a divisão do
patrimônio comum do casal. Por
fim afirma que o senhor Geraldo
teria contratado um intermediário
que por sua vez havia contratado o
executor do crime em destaque.
Ocorre que, a matéria publicada
por este Jornal, não mensurou,
e nem muito menos avaliou a
realidade processual por traz da
matéria jornalística, uma vez que o

inquérito policial ainda se encontra
em franca colheita de provas, não
sendo razoável nesse momento
apontar o senhor Geraldo como
mandante do crime em destaque.
De fato, tais a acusações,
encontram-se sendo objeto de
investigação policial, a qual,
diga-se por oportuno, ainda não
alcançou seu desiderato, não
podendo neste momento, ser
o senhor Geraldo apontado de
forma finalística, como mandante
do crime em voga, até porque,
sob o mesmo, vige o princípio
constitucional de presunção de
inocência, e, uma vez revertida a
situação, em eventual conclusão
do inquérito, apontando para
outra direção, estaria já o presente
condenado pelas circunstâncias
trazidas a lume pela matéria
jornalística, deixando de saldo
para a vida pessoal do senhor
Geraldo uma estrago absurdo
que certamente não poderá ser
revertido com o tempo.
Portanto, no caso vertente, em
razão de ainda estar o inquérito
na fase de colheita de provas,
e em razão da negativa de
autoria apontada pelo senhor
Geraldo, se mostra prudente a
retratação referente a veiculação
do mesmo como mandante do
duplo feminicídio noticiado,
devendo esta douta instituição
de imprensa informar ao público
que o presente inquérito, ainda
encontra-se em fase de colheita
de provas, e que a veiculação ao
nome do senhor Geraldo como

mandante, se mostra como uma
das linhas de investigação a
serem seguidas pela autoridade
policial, não sendo razoável
já apresenta-lo como sendo o
mandante de tão infamante crime,
como se já estivesse o inquérito
sido concluído, tudo em atenção
ao princípio constitucional de
presunção de inocência.
Desta feita, o princípio da
presunção de inocência
estabelecido no artigo 5º, inciso
LVII da nossa carta magna,
se mostra como uma garantia
constitucional para o acusado,
trazendo a este a garantia de
não ser considerado culpado por
pratica de infração penal, sem
que lhe seja ofertado um processo
justo e fundamentado na ampla
defesa e contraditório, até que,
ao final lhe seja aplicada uma
sentença penal condenatória
transitada em julgado, o que
garante a todo cidadão quando
acusado de cometimento de crime,
o direito a um julgamento justa
em respeito à dignidade da pessoa
humana.
Portanto, diante do fato de que
ainda encontra-se o inquérito na
fase de colheita de provas, se
mostra prudente a reiteração da
afirmação de que o senhor Geraldo
seria, de forma finalística, o
mandante do duplo feminicídio em
destaque, sendo razoável aguardar
o desenrolar das investigações
para a partir daí confirmar ou não
tal acusação, e somente com a
certeza estabelecida apresentar o

peticionário como parte do crime
ora apresentado, tudo em razão de
um imperativo de justiça.
Por fim, o pedido de resposta
ou retificação deve ser atendido
no prazo de 24 horas, por este
jornal (Lei nº 13.188/2015, art.
6º). Se não o fizer, o veículo de
comunicação social ou quem
por ele responda não divulgar,
publicar ou transmitir a resposta
ou retificação no prazo de 7 (sete)
dias, contado do recebimento do
respectivo pedido, na forma do art.
3º, restará caracterizado o interesse
jurídico para a propositura de
ação judicial. "o ofendido poderá
reclamar judicialmente a sua
publicação" (art. 5º).
Sem mais para o momento, reitero
os mais sinceros votos de elevada
estima e distinta consideração.
SÃO LUÍS, 17 de julho de 2020.
SMS ADVOGADOS
ASSOCIADOS”
NOTA DA REDAÇÃO
A redação do Jornal Pequeno
informa que todas as informações
contidas na matéria citada
neste direito de resposta foram
repassadas pela Polícia Civil,
por meio do Departamento de
Feminicídio, que tem à frente
a delegada Viviane Fontenelle,
responsável pela investigação
que apura o crime no qual o
empresário Geraldo Abade de
Souza figura como suspeito de ser
o mandante da morte de sua exmulher e da filha dela, ocorrido no
mês de junho.

Paraibano

MPMA aciona Município por irregularidades na rede de saúde
O Ministério Público do Maranhão
ajuizou Ação Civil Pública contra o
Município de Paraibano, na quintafeira, 16, devido a irregularidades
cometidas na gestão da rede
municipal de saúde, sobretudo no
que se refere aos serviços, recursos e
procedimentos.
Em pedido liminar, o MPMA requer
que o Munícipio de Paraibano seja
obrigado a sanar, de modo integral,
no prazo de três meses, todas
as irregularidades constantes no
Relatório de Auditoria n° 18496, do
Departamento Nacional de Auditoria
do Sistema Único de Saúde (Denasus).
Em caso de descumprimento da
ordem judicial de obrigação de fazer,
foi pedido que seja determinado o
imediato bloqueio e sequestro dos
valores nas contas da municipalidade,
no montante de R$ 100 mil. Também
foi requerida a aplicação de multa
diária ao gestor municipal, José Hélio
Pereira de Sousa, no valor de R$ 5
mil, como medida para forçá-lo a
não deixar de cumprir as obrigações
impostas.
A Ação Civil foi ajuizada pelo titular

da Promotoria de Justiça de Paraibano,
Gustavo Pereira Silva.

AUDITORIA
Realizada no período de julho de
2018 a maio de 2019, a auditoria do
Denasus verificou a execução das
ações de saúde nas Unidades Básicas
de Saúde e na farmácia onde são
dispensados os medicamentos da
Assistência Farmacêutica Básica,
assim como a aplicação dos recursos
recebidos para o financiamento da
Atenção Básica e do Componente
Básico da Assistência Farmacêutica.
Os auditores visitaram as Unidades
Básicas de Saúde Raimundo Pereira
de Sá, Darcy Furtado, Severino
Furtado de Brito e da Vazante (que foi
renomeada como UBS Francisco Dias
de Carvalho).

IRREGULARIDADES
No que se refere aos serviços de saúde
prestados à população de Paraibano,
entre as irregularidades mais comuns
estão: o descumprimento da carga
horária pelos profissionais da saúde
da família e saúde bucal, médicos e
cirurgiões dentistas; inadequações

15 anos
f���nd�
ac�n�e���

nas condições da estrutura predial
dos estabelecimentos de saúde, bem
como inexistência de equipamentos e
materiais indispensáveis para o bom
funcionamento das unidades básicas
de saúde e desenvolvimento das
ações básicas prestadas pelas equipes
de Saúde da Família/Saúde Bucal;
e a falta de comprovação quanto à
capacitação dos profissionais das
Estratégias Saúde da Família e Saúde
Bucal.
No item da assistência farmacêutica,
foram verificados diversos
problemas, como: a farmácia onde
são dispensados os medicamentos
da Assistência Farmacêutica Básica
não possui Alvará Sanitário; o setor
apresenta fragilidade no controle
de estoque de medicamentos e
materiais; instalação inadequada dos
extintores de incêndio da farmácia
e almoxarifado e falta de registro
de recolhimento de medicamentos
deteriorados ou vencidos pela
Vigilância Sanitária Municipal;
e o município de Paraibano não
comprovou o repasse de contrapartida
municipal para o financiamento do

Componente Básico da Assistência
Farmacêutica referente ao período de
julho a dezembro de 2018.

PROVIDÊNCIAS
De acordo com a Promotoria de Justiça
de Paraibano, após o recebimento do
relatório da auditoria, e na tentativa
de resolver extrajudicialmente
a demanda, requereu à própria
Secretária de Saúde de Paraibano, no
dia 8 de agosto de 2019, o prazo de
30 dias para solucionar os problemas
mencionados. “Passados mais de 11
meses, não há nenhuma comprovação
nos autos da investigação ministerial
de que a municipalidade tenha tido
interesse em resolver os problemas
apontados”, revelou o promotor
Gustavo Pereira Silva.
“Em virtude do risco iminente à
coletividade, eis que se trata de
matéria de saúde, e não havendo
possibilidade da resolução
extrajudicial, este Ministério Público
recorre ao Poder Judiciário visando
resguardar os direitos fundamentais de
todos os cidadãos paraibanenses em
matéria de direito sanitário”, justificou
o membro do MPMA.

Anuncie aqui sua live.
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Totalmente modernizado pelo prefeito
Edivaldo, Estádio Nhozinho Santos
está em fase de finalização
Gigante da Vila Passos passou pela maior reforma já feita na arena nos 70 anos de fundação; com
as obras, gestão do prefeito Edivaldo presenteará população uma arena moderna e confortável
O Estádio Municipal Nhozinho
Santos está no estágio de
finalização da obra onde os
operários trabalham nos últimos
detalhes antes do estádio ser
entregue novamente à população,
previsto para o mês de agosto.
Durante sete décadas de história,
é a primeira vez que o espaço está
passando por uma ampla reforma,
que vai permitir mais conforto
e segurança aos torcedores que
fazem do estádio o memorável
“Gigante da Vila Passos”, como
é popularmente conhecido. A
intervenção, realizada pela gestão
do prefeito Edivaldo Holanda
Junior tornou o estádio mais
moderno e foi todo adaptado para
pessoas com deficiência, e segue,
agora, todas as normas técnicas e
de acessibilidade. A reforma do
Nhozinho é uma das centenas de
frentes de trabalho da Prefeitura
de São Luís executadas por meio
do programa São Luís em Obras.
De acordo com o prefeito
Edivaldo, a ampla reforma
realizada no Nhozinho Santos
parte da idealização de um
estádio modernizado, seguindo
as normas de acessibilidade
e segurança necessárias para
receber jogos estaduais e
nacionais, futuramente. “O
Estádio Nhozinho Santos é um
importante espaço da história de
São Luís, pelo qual a população
tem muito carinho e boas
lembranças. Por meio do São
Luís em Obras, adequamos toda
a arena para comportar com
conforto e segurança os amantes
do futebol maranhense. Vamos
entregar um novo estádio à
população”, destacou.
Com 100% da infraestrutura civil
pronta, a Secretaria Municipal
de Desporto e Lazer (Semdel),
trabalha, agora, na instalação dos
sistemas de vídeomonitoramento
e som, além da implantação de
uma área extra aos vestiários,
equipada com grama sintética,
para o aquecimento dos
esportistas, sem que precisem
se deslocar até o campo antes do
início da partida. Esses serviços
estão sendo executados conforme
orientação do prefeito Edivaldo,
que está preconizando tanto o
conforto da classe esportista
quanto da população em geral
que deverá frequentar o “Gigante
da Vila Passos”. Na reabertura
das portas e totalmente

A. BAETA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020
CELICC/PMSJR
A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar, por meio do
Pregoeiro, torna público aos interessados que realizará às 09h,
de 04 de agosto de 2020, na Sala de Sessão da Central de
Licitações, Contratos e Convênios-CELICC, situada na Praça
da Matriz, nº 142, Centro, São José de Ribamar, Pregão
Presencial, tipo Menor Preço, cujo objeto é a aquisição de Kits
e Equipamentos de Prevenção ao Contágio pelo Covid-19
(Novo Coronavírus), pela Prefeitura Municipal de São José
de Ribamar, com base no que consta no Processo
Administrativo nº 874/2020-SEMED e na legislação
pertinente. O Edital está à disposição dos interessados na
Central de Licitações, Contratos e Convênios-CELICC, na
Praça da Matriz, nº 142, Centro, São José de Ribamar, de 2ª a
6ª feira, das 08h às 13h e das 15h às 18h, telefone (98)
3224.0769, e no site www.saojosederibamar.ma.gov.br onde
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente.
São José de Ribamar, 16 de julho de 2020.
DANIEL ESTEVES GUIMARÃES
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020
CELICC/PMSJR

A reforma do Nhozinho Santos integra uma das centenas de frentes de trabalho executadas por meio do
programa São Luís em Obras
recuperado, o Nhozinho Santos
terá capacidade para receber mais
de 13 mil pessoas.
“O novo Nhozinho Santos vai
impactar positivamente na
vida dos esportistas. Após essa
intervenção, realizada pela gestão
do prefeito Edivaldo, teremos
uma estrutura mais moderna e
segura, com mais acessibilidade,
com instalações tanto hidráulicas,
quanto sanitária e de combate
a incêndio, completamente
renovadas. Entregaremos à
população um estádio mais
completo e digno para receber
partidas do nosso bom futebol”,
destacou o titular da Semdel,
Jasson Lago Junior.

REFORMA
Após a reforma, o estádio vai
contar com um sistema de
iluminação mais eficiente, além
de mais econômico, todo em
LED. O alambrado existente
também foi substituído por um
de vidro temperado, que dará
mais segurança ao público. O
Nhozinho Santos também foi
todo adaptado para pessoas
com deficiência, e segue, agora,
todas as normas técnicas e de
acessibilidade. Além disso,
os banheiros e vestiários
também ganharam novas louças

sanitárias e foram modernizados,
assim como a área dos bares e
lanchonete, que ficaram mais
amplos e atendem às necessidades
reivindicadas pelos antigos
frequentadores. A arena também
conta com uma rede de combate a
incêndio.
Não menos importante, e
extremamente essencial para as
partidas que hão de acontecer
no “Gigante da Vila Passos”,
as equipes do São Luís em
Obras também realizaram a
substituição de todo o gramado,
onde a bola deve rolar sem
intercorrências, ao contrário
do que acontecia, uma vez que
o estádio tinha sete diferentes
tipos de grama, além de erva
daninha. Agora, apenas um tipo
de grama cobre o espaço que
recebeu o mesmo gramado que
o Estádio do Maracanã (RJ).
Para a conservação dessa nova
estrutura, um novo sistema de
irrigação também foi implantado.
O Estádio Nhozinho Santos
também recebeu nova pintura,
interna e externamente. Além
disso, as equipes realizaram uma
obra de recuperação e reforço
estrutural em toda a arena; portas
e portões também foram trocados.
Também corrigiram as fissuras

nas estruturas de aço existentes,
substituíram equipamentos que
não tinha mais utilidade para
manter intacta a infraestrutura e
realizaram a impermeabilização
de todo o estádio, que tinha, pelo
menos, 130 pontos de infiltração,
o que ameaçava a estabilização
do prédio e a segurança dos
frequentadores.

SÃO LUÍS EM OBRAS
Criado pelo prefeito Edivaldo,
o programa São Luís em Obras,
além da reforma do Nhozinho
Santos, também tem levado
asfaltamento a diversos bairros
da cidade, além de promover
a reforma e construção dos
mercados do Coroadinho, Cohab
e Casa das Tulhas. Além disso, no
Centro, estão sendo reformados
vários espaços públicos, como a
Praça da Bíblia, o Parque do Bom
Menino e praças da Misericórdia
e da Saudade, Fonte do Bispo
e construindo outras dezenas
de praças pela cidade. Em
diversos bairros da cidade estão
em andamento a construção de
ecopontos, galpões de triagem de
materiais recicláveis, reformas
de escolas, unidades de saúde e
outros espaços públicos.

TJMA condena o Estado e a Caema por dano ambiental em manguezal de São Luís
A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Maranhão (TJMA) manteve sentença da
Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São
Luís, para condenar o Estado do Maranhão
e a Companhia de Saneamento Ambiental
do Maranhão (Caema) por dano ambiental,
causado pelo lançamento de dejetos in natura
pelo Condomínio Novo Tempo II e pela Ceasa
em manguezal e córrego que deságua no Rio
Anil, em São Luís.
A sentença – oriunda da Ação Civil Pública
de Obrigação de Fazer ajuizada pelo

Ministério Público Estadual (MPMA) –
condenou o Estado do Maranhão, construtor
do condomínio Novo Tempo II e a Caema,
responsável pela manutenção do sistema de
esgoto, a reformar a estação elevatória de
tratamento de esgoto que atende o local, no
prazo de um ano, e a pagar indenização de R$
50 mil pelos danos ambientais causados aos
manguezais próximos ao Sítio Santa Eulália.
Além disso, obrigou o Poder Público Estadual
a adotar medidas necessárias com o objetivo
de fazer cessar o dano ambiental causado, no

prazo de 90 dias, sob pena de multa diária
no valor de R$ 1 mil. Todos os valores de
indenização e multa serão revestidos ao
Fundo Estadual de Direitos Difusos.
A decisão teve relatoria da desembargadora
Ângela Salazar, sendo acompanhada pelos
desembargadores Jorge Rachid e Kleber
Carvalho, conforme parecer da Procuradoria
Geral de Justiça. A sentença de Primeiro
Grau mantida foi proferida pelo juiz Douglas
Martins.

140,00

A Prefeitura de São José de Ribamar – MA, por meio da Pregoeira,
torna público aos interessados que realizará às 09:30 horas do dia
05 de agosto de 2020 (horário local), na Central de Licitações,
Contratos e Convênios - CELICC, na Praça da Matriz, nº 142,
Centro, licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor
Preço, objetivando o registro de preços de Aparelhos de Ar
Condicionado Tipo Split, Incluindo os Serviços Acessórios de
Instalação, com Fornecimento de Peças, Componentes e/ou
Acessórios, e os Serviços Decorrentes do Plano de Assistência
Técnica Gratuita Durante o Período de Garantia, para futuras e
eventuais aquisições pela Prefeitura Municipal de São José de
Ribamar, com base no que consta no Processo nº 179/2020 –
SEMPAF e na legislação pertinente. O Edital está à disposição dos
interessados na Central de Licitações, Contratos e Convênios CELICC, na Praça da Matriz, nº 142, Centro, de 2ª a 6ª feira, das
08h às 13h e das 15h às 18h, telefone (98) 3224.0769, e no site
http://www.saojosederibamar.ma.gov.br/
onde
poderão
ser
consultados e obtidos gratuitamente.

São José de Ribamar, 17 de julho de 2020.
GEORGIANA TROVÃO MOREIRA LIMA C. CAVALCANTE
Pregoeira

(98) 98800-4519 Beta
Valor: R$ 750,000,00
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Preso um suspeito de participar da
morte dos pais do deputado Cléber Verde
AIDÊ ROCHA

Foi preso, na noite de quintafeira (16), Elielson Cardoso
Paiva,de 19 anos, suspeito de
participar do latrocínio que
vitimou Graça Cordeiro Mendes
e Jesuíno Cordeiro Mendes, pais
do deputado Federal Cléber Verde
(Republicanos), na última terçafeira (14), na cidade de Turiaçu. O
homem foi capturado pela polícia
em uma residência no bairro do
Araçagi, em São José de Ribamar.
Segundo informações da Polícia
Civil, uma denúncia anônima
indicava que um dos envolvidos
nas mortes estaria escondido na
capital maranhense e ocupava
uma casa abandonada. Ao chegar
ao local, os policiais encontraram
Elielson foi localizado, juntamente
com sua mulher; inicialmente, ele
negou participação no crime.
Durante interrogatório e após ter
sua versão confrontada, de acordo
com a Polícia Civil, ele confessou
e disse ter sido convidado por
Fábio da Conceição Andrade, mais
conhecido como “Fabinho”, que
foi apontado como líderda ação
criminosa e morreu em confronto
com a Polícia Militar, na manhã
de quarta-feira (15). Aos policias,
Elielson também teria detalhado a
dinâmica do crime.
Conforme o suspeito, além dele,
quatro pessoas foram até a fazenda
para cometer o assalto. No local,

DIVULGAÇÃO

Crime ocorreu na terça-feira (14), na fazenda onde o casal morava, no município de Turiaçu

O casal Graça e Jesuíno Cordeiro foi brutalmente assassinado, dentro
da fazenda onde moravam, em Turiaçu
ele contou que “Fabinho” abordou
Graça dentro da casa e a matou,
subtraindo, ainda, uma arma de
fogo; enquanto dois homens foram
responsáveis por perseguir e
assassinar Jesuíno, que estava em
outra área do imóvel.
Após os procedimentos
necessários, Elielson Cardoso
Paiva teve o mandado de prisão
cumprido e, em seguida, foi
encaminhado ao Centro de
Triagem de Pedrinhas, onde
permanecerá à disposição da
Justiça.
De acordo com o titular da

Superintendência de Homicídios
e Proteção à Pessoa (SHPP),
delegado Lúcio Rogério Reis, até
o momento, três pessoas já foram
identificadas por envolvimento
no crime. “As investigações ainda
estão em aberto, mas, no mínimo,
três que participaram continuam
foragidos”, pontuou.

RELEMBRE O CRIME
Na tarde de terça-feira (14), os
pais do deputado Cleber Verde
foram brutalmente assassinados
por um grupo que, segundo as
investigações policiais, tinha

DIVULGAÇÃO

Operação da PM apreende
mais de 25 Kg de drogas e
prende três em Barreirinhas
Uma operação da Polícia
Militar, por meio da Diretoria de
Inteligência e Assuntos Estratégicos
(Diae), apreendeu mais de 25
quilos de drogas, na cidade de
Barreirinhas, na quinta-feira (16).
Três homens também foram presos
durante a ação policial, que durou o
dia inteiro e ocorreu após denúncias
de tráfico de drogas na região.
Os suspeitos foram identificados
como João Carlos Silva dos Santos
de Menezes, conhecido como “João
do Piso”; Edinaldo Garcia Santos,

o“Naldo”; e Paulo Henrique Castro
Bitencourt. Eles são naturais das
cidades de Teresina, Barreirinhas e
Paço do Lumiar, respectivamente.
Com o trio, os policiais encontraram
dezenove quilos de crack, mais de
6,5 quilos de cocaína, balanças de
precisão, fitas crepe e sete aparelhos
celulares. Dois veículos, sendo
uma Hilux, placas OXT 5120, cor
prata; e um VW Polo, placas PIV7189, de cor cinza, também foram
localizados.
Depois de capturado, os três

Coroadinho

Representante comercial é
morto a tiros durante assalto
O representante comercial Wesley
da Silva Sampaio, de 27 anos, foi
vítima de latrocínio (roubo que
resulta em morte), nessa sextafeira (17), no PoloCoroadinho, em
São Luís. Ele foi alvejado a tiros
na porta de sua casa, na Rua da
Caema, na comunidade do Alto
São Sebastião.
Segundo informações repassadas
à polícia, a vítima chegava em
sua residência com um amigo de
trabalho, quando ambos foram
abordados por dois homens que
estavam em uma moto Pop, cor
vermelha.
No local, os suspeitos pediram
aos dois os aparelhos celulares,
que foram prontamente entregues.
Nesse momento, um dos autores
questionou se Wesley seria
faccionado, e mesmo respondendo
que não, ele acabou sendo baleado
e morreu no local.
De acordo com informações do
delegado Leonardo Carvalho, da

Wesley Sampaio foi vítima de
um latrocínio, na região do
Coroadinho
Superintendência de Homicídios e
Proteção à Pessoa (SHPP), Wesley
não possuía qualquer passagem
pela polícia. Para o delegado,
ao que tudo indica, ele teria sido

como objetivo roubar uma arma
que estaria na fazenda do casal,
localizada no povoado Nova
Caxias, na zona rural da cidade de
Turiaçu.
No momento do crime,
Jesuíno Cordeiro Mendes
estaria consertando uma cerca
da propriedade quando foi
surpreendido, e alvejado a tiros
e com golpes de arma branca.
Ele morreu na hora, mas só
foi localizado pela manhã por
populares. Já Graça Cordeiro
Mendes, foi agredida e atacada
com um objeto de madeira e uma
arma branca. O corpo dela foi
encontrado por um vereador do
município, na sala da residência, já
sem vida.
O imóvel do casal foi encontrado
bastante revirada. Do local,
familiares apontaram, a princípio,
terem sido levados um aparelho
celular e uma arma, fato que
caracteriza o crime como
latrocínio. A perícia irá analisar
se a arma utilizada pelo suspeito
em confronto com a polícia seria a
mesma subtraída das vítimas.
Na área que ocorreram as mortes,
foram feitos exames periciais
pelo Instituto de Criminalística
do Maranhão (Icrim). Nos
corpos do casal, os peritos
também realizaram exame
perinecroscópico para verificação
das lesões e coleta de amostras de
referências.

Últimas Notícias
Pesquisadores criam exame de sangue
que detecta Covid-19 em 20 minutos
Pesquisadores da Austrália criaram um teste que pode determinar uma
nova infecção por coronavírus em cerca de 20 minutos usando amostras
de sangue, no que eles dizem ser uma inovação mundial.
Os pesquisadores da Universidade Monash disseram que o teste
pode determinar se a pessoa está infectada no momento e se já teve
Covid-19 no passado. A equipe que desenvolve o exame rápido tem dois
brasileiros: Rodrigo Curvello e Diana Alves, que fazem o doutorado na
instituição.
“As aplicações a curto prazo incluem identificação rápida de casos e
rastreamento de contatos para limitar a disseminação viral, enquanto a
triagem populacional para determinar a extensão da infecção viral nas
comunidades é uma necessidade a longo prazo”, disseram os cientistas
em um artigo publicado na revista ACS Sensors nesta sexta-feira (17).
A equipe de pesquisa foi liderada pelo BioPRIA e pelo Departamento de
Engenharia Química da Universidade Monash, incluindo pesquisadores
do Centro de Excelência ARC em Ciência Convergente BioNano e
Tecnologia (CBNS).
O teste utiliza 25 microlitros de plasma de amostras de sangue para
procurar aglutinação ou um agrupamento de glóbulos vermelhos que o
coronavírus causa.
Enquanto o teste atual de swab (cotonete) é usado para identificar
pessoas infectadas com o coronavírus, o ensaio de aglutinação — ou
análise para detectar a presença e a quantidade de uma substância
no sangue — também pode determinar se alguém foi infectado
recentemente, após a infecção ter sido curada, eles disseram. (G1)

Brasil parece ter atingido platô de
casos de Covid-19, afirma OMS
O Brasil tem uma oportunidade
de controlar a pandemia
do coronavírus, segundo a
Organização Mundial da
Saúde. O chefe do programa
de emergências da entidade,
Michael Ryan, afirmou que as
infecções no país parecem ter
atingido um platô — ou seja,
há indicativos de estabilidade
no registro de novos casos da
Covid-19. “O vírus não está
dobrando na comunidade como
acontecia anteriormente, então
o aumento não é exponencial”,
disse.
Nessa sexta-feira, o
Brasil chegou a 2.021.834
contaminações e 76.997 óbitos

confirmados.
Pesquisadores estrangeiros
identificaram queda de 60% para
42% na mortalidade de pacientes
com a Covid-19 nas unidades
de terapia intensiva na Europa,
na Ásia e na América do Norte.
Ainda não há estudo semelhante
no Brasil, mas médicos vem
relatando que mais pacientes têm
se recuperado nas UTIs do país.
A OMS alertou para o risco de
evasão escolar decorrente da
pandemia. Quase 10 milhões
de crianças podem abandonar
a escola. Também há ameaça
de fome para 132 milhões de
pessoas, além das 690 milhões
que já sofrem com o problema.

Flamengo perde Jorge Jesus e
procura novo técnico estrangeiro
Drogas apreendidas durante operação da Diae, na cidade de
Barreirinhas
foram encaminhados à sede
Superintendência Estadual de
Repressão ao Narcotráfico (Senarc),

no bairro de Fátima, em São Luís,
onde foram autuados pelo crime de
tráfico de drogas. (AIDÊ ROCHA)

Homicídios na Cidade
Olímpica e no interior
Na noite de quinta-feira (16), um homem foi morto a golpes de faca,
na Rua Dezoito, no bairro da Cidade Olímpica. A vítima, identificada
como Domingos Pereira de Araújo, de 57 anos, mais conhecido como
“Padeirinho”.
O homem, segundo a polícia, foi encontrado por populares com três
facadas na região do tórax. O crime foi cometido próximo à residência
dele.
Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem a
autoria. A Polícia Civil segue investigando o caso.
Na cidade de Caxias, um jovem de 21 anos, também foi assassinado
a tiros, na noite de quinta-feira (16). O crime ocorreu na Rua 15 de
Novembro, no residencial Eugênio Coutinho.
De acordo com testemunhas, Pedro Ferreira Carvalho Neto, de 21 anos,
estava perto de casa, quando uma dupla chegou em uma motocicleta e o
abordou. Ele foi atingido pelo garupa da morto com dois tiros na cabeça
e morreu no local.
De acordo com apurado pela Delegacia de Homicídios, o crime possui
características de execução. Os suspeitos fugiram após os disparos e
ainda não foram presos.
confundido com um integrante de
uma facção criminosa.
Segundo informações obtidas
pelo Jornal Pequeno, os suspeitos
que efetuaram os disparos seriam
membros do Bonde dos 40 e

teriam confundido Wesley com um
integrante do Comando Vermelho.
O caso segue sendo investigado
pela Polícia Civil. Até a noite de
ontem, os suspeitos não haviam
sido localizados. (AR)

O treinador Jorge Jesus decidiu
deixar o Flamengo e voltar para
Portugal, onde comandará o
Benfica. A decisão foi tomada
dois dias após a conquista do
Campeonato Carioca, quinto
título do técnico português em
pouco mais de um ano — são
mais conquistas que derrotas à
frente do clube. A passagem pelo
futebol brasileiro fez de Jesus o
segundo treinador mais vitorioso

do rubro-negro.
Faltando cerca de três semanas
para o início previsto do
Brasileirão, o Flamengo
pretende contratar um treinador
europeu para substituir Jesus.
A diretoria debate nomes
portugueses e espanhóis. Carlos
Eduardo Mansur explica por
que a escolha é a mais difícil da
história do clube.

Sem Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2021, Congresso suspende recesso
A pandemia causada pelo coronavírus suspendeu o funcionamento da
Comissão Mista de Orçamento (CMO). Esse foi um dos motivos para o
Congresso não ter votado o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) até o momento. Outro motivo são as incertezas diante do cenário
de crise econômica e fiscal causada pela pandemia de covid-19. A LDO
estabelece quais serão as metas e prioridades para os gastos públicos no
ano seguinte e precisa ser votada até 17 de julho para que o Congresso
Nacional possa entrar em recesso parlamentar. Especialistas dizem
que, mesmo com esse atraso, ainda não há prejuízo para a elaboração
do Orçamento da União de 2021, que deve ser aprovado até dezembro
deste ano. O senador Marcos Rogério (DEM-RO) entende que as
urgências do Congresso diante da pandemia impediram a votação da
LDO. (Agência Senado)

PEC prevê que Congresso
suste atos do Judiciário
Uma proposta de emenda à
Constituição apresentada ao
Senado em junho passado
garante ao Congresso Nacional
a competência para sustar
atos normativos do Poder
Judiciário que extrapolem suas
competências. O autor, senador

Marcos Rogério (DEM-RO),
argumenta que a medida já está
prevista na Constituição para
decisões do Executivo e que o
objetivo é dar simetria à norma,
além de evitar que o Judiciário se
torne um “super poder”. (AGÊNCIA
SENADO)

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

ASSINATURA
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LOUVADO SEJA DEUS

CASO MONTE LÍBANO – PARTE 5

Defesa avalia processo que se arrasta há quatro anos e
sugere “favorecimento e conveniência” com judiciário
PÁG. 4

Novo terminal
inaugurado no MA
consolida Porto
do Itaqui como
grande centro de
combustíveis

Obras no
Hospital
da Ilha
chegam a
40% de
execução

PÁG. 13

Operação
apreende no
Maranhão carga
de cigarros
avaliada em mais
de R$ 21 milhões

PÁG. 15

Câmara pode
votar amanhã
MP que concede
crédito para
empresas pagarem
folha salarial

PÁG. 16

PÁG. 3

MA garante R$ 120 milhões em
benefícios fiscais e mantém folha
em dia na pandemia, afirma Sefaz
DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Estado
da Fazenda (Sefaz),
desde o início da
crise sanitária até o
momento, concedeu
cerca de R$ 120
milhões em incentivos
fiscais. “Esse cálculo
não inclui o impacto
das medidas lançadas
nesta semana pelo
governador Flávio
Dino para amenizar
os efeitos da crise
econômica gerada
pela pandemia”.
PÁG. 3

Flávio Dino

Economia viva
Muito se debateu nos últimos meses a
respeito da defesa da economia em meio à
pandemia do coronavírus, um dos maiores
desafios que o mundo já enfrentou. Houve
quem defendesse, inclusive, a retomada
das atividades “normais” mesmo nos
momentos mais difíceis de disseminação da
Covid-19 no Brasil, colocando em confronto
interesses econômicos e o valor da vida.
LEIA O ARTIGO NA PÁG. 4

Edivaldo
Holanda Junior

Transformando a
região do Divinéia

Álcool gel teve ICMS zerado e IPVA mais prazo e desconto para pagamento

Tenho usado este espaço com frequência
para falar das obras que minha gestão está
executando em São Luís. Faço isso, primeiro
porque é dever de todo gestor público
informar a população sobre os atos de seu
governo e de como têm sido aplicados os
recursos públicos, segundo, porque, de
fato, São Luís vive um marco histórico.

DIVULGAÇÃO

Prefeito Edivaldo implanta
12 km de rede de drenagem
profunda no bairro Divinéia
HONÓRIO MOREIRA

LEIA O ARTIGO NA PÁG.5

“PREGA A
PALAVRA” II
II Timóteo 4:1-22
Gastão e Juscelino dizem que a renovação do Fundeb,
transformando-o em um fundo permanente e com mais
recursos, é fundamental para a educação no Brasil

Estados e municípios
não têm condições de
subsidiar a educação
básica, diz Gastão,
ao defender um Fundeb
mais prudente

Edivaldo e equipe vistoriaram, ontem, os serviços, que serão entregues até o
fim deste ano.

PÁG. 7
CYAN

PÁG. 11

MAGENTA

Obras de drenagem profunda estão sendo executadas pelo prefeito Edivaldo
Holanda Junior no Bairro Divinéia. Nesse sábado, 18, ele vistoriou o andamento
dos trabalhos, que estão em ritmo acelerado.
PÁG. 5

YELLOW

VERTIGEM POSTURAL
PAROXÍSTICA BENIGNA
(VPPB): causas,
sintomas e tratamento
PÁG. 10
BLACK
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PETINHADAS
*** Não tem como não abrir o
Colunaço do Pêta deste domingo
com esse exemplo de corporativismo
nefasto protagonizado pela
seccional maranhense da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB-MA)
no rumoroso caso de uma colisão de
trânsito que resultou na exoneração
do major Daniel Kraeky do cargo
de subcomandante do 15º BPM
de Bacabal!!! A questão merece
uma investigação rigorosa e toda a
atenção de instituições que prezam
pela justiça!!! Afinal, um oficial da
briosa Polícia Militar do Maranhão
foi abruptamente exonerado do seu
cargo sem qualquer direito de defesa,
sem contraditório, sem uma apuração
correta dos fatos...!!! Exonerado,
pura e simplesmente, depois de uma
reunião no gabinete do secretário
da Segurança Pública do Estado,
Jefferson Portela, em São Luís, em
que prevaleceu tão somente a versão
da OAB do Maranhão, representada
por seu presidente Thiago Diaz, que
se fazia acompanhar da presidente
da Subseção de Bacabal, Andreia
Furtado; dos advogados envolvidos
no incidente – Ricardo Luna e Jamile
Lobo – e de integrantes da Comissão
de Assistência, Defesa e Prerrogativa
dos Advogados!!!
*** Nem precisa entrar no mérito
da questão para concluir que a
exoneração foi injusta, absurda,
ditatorial e antidemocrática, baseada
apenas em um lado, tão somente na
versão dos advogados supostamente
vítimas do oficial, reforçada pelo
corporativismo inacreditável do
comando maior da entidade que os
representa!!! E já que o major Daniel
Kraeky não teve como se defender, o
Jornal Pequeno, representado nas suas
versões online (O INFORMANTE)
e impressa (edição desse sábado,
17, e hoje, aqui, no Colunaço do
Pêta) decidiu mostrar o outro lado da
história!!! Independente de qualquer
coisa, repete-se, a exoneração foi
absurda, sem contraditório!!! Eis,
portanto, o outro lado da história,
apresentado em depoimento oficial na
delegacia de Bacabal, JUSTAMENTE
por quem fora defendido pelos
advogados envolvidos no incidente:
o motorista preso: que, pela lógica,
deveria fazer o contrário, já que
as supostas vítimas do oficial
intercederam a seu favor, convictas
de que ele estava sendo ‘brutalizado’
pelos policiais envolvidos no caso!!!
*** O depoimento do motorista
Ivan Alves de Castro, tomado pelo
delegado Daniel de Arruda Antunes,
na delegacia do 1º Distrito Policial
de Bacabal, desmente os advogados
Ricardo Luna e Jamile Lobo!!!
Segundo Ivan, tudo aconteceu no
dia 11 deste mês, quando houve uma
batida entre uma Hilux conduzida
pelo depoente (que estava com
sintomas de embriaguez) e uma
moto. Ao chegarem ao local, conta o
motorista, os policiais militares lhe
deram voz de prisão para conduzi-lo
à delegacia!!! Foi então que surgiram
Ricardo e Jamile, que, segundo o
depoente, intercederam a seu favor,
apresentando-se como seu defensor
constituído!!! A interferência dos
advogados gerou uma confusão
com o major Daniel, que acabou
sendo denunciado por “abuso de
autoridade”, em boletim de ocorrência
registrado na delegacia bacabalense!!!
*** “Diante disso” – relataram
O INFORMANTE e o Jornal
Pequeno –, “o Comando Geral da
PMMA, depois de uma reunião do
secretário Jefferson Portela com o
presidente da OAB-MA, Thiago
Diaz, acompanhado da presidente
da Subseção de Bacabal, Andreia
Furtado; dos advogados envolvidos
no incidente e de integrantes da
Comissão de Assistência, Defesa
e Prerrogativa dos Advogados,
exonerou o major Daniel Kraeky da
função de Subcomandante do 15º
BPM de Bacabal. A exoneração,
baseada apenas na versão da OABMA, foi efetuada sem qualquer
procedimento investigativo”..., e sem
que o oficial fosse ouvido!!!
*** Ouvido na tarde de terça-feira,
14, o motorista Ivan de Castro
disse que em nenhum momento
constituiu como seus defensores os
advogados Ricardo Luna e Jamile
Lobo!!! E que, inclusive, ao prestar
depoimento ele se apresentou com
um outro advogado!!! O motorista
afirmou, também, que, no momento
da batida, com a confusão formada, a
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advogada (Jamile Lobo) se alterou e
xingou os policiais!!! Contou, ainda,
que foi agredido por um homem
que estava no local, mas que ele não
sabe quem o agrediu!!! Segundo ele,
chegou a temer pela sua vida e que os
policiais que atenderam a ocorrência
o salvaram de ser linchado!!! Ivan
Castro falou, também, que no dia
13 de julho recebeu a visita do
advogado Ricardo Luna em sua
casa, e que este lhe teria pedido para
confirmar, em depoimento, que havia
contratado Ricardo e Jamile!!! Ivan
disse à polícia bacabalense que não
aceitou a proposta e que informou
a Ricardo Luna que seu advogado
era Neto Mendes, que, inclusive,
acompanhou-o em todo o episódio do
dia 11 de julho, quando aconteceu o
acidente de trânsito!!!
*** Um outro assunto que dominou
a semana foi a sequência de erros de
blogs, rádios, tvs e jornais impressos
nas informações sobre o duplo crime
que vitimou os pais do deputado
federal Cleber Verde: Maria da Graça
e Jesuíno Mendes, em Turiaçu!!!
O que a imprensa tinha???!!! Uma
morte (até então só uma: de Graça
Cordeiro), algumas especulações,
um povoado afastado da sede, de
difícil comunicação, e leitores,
telespectadores e ouvintes ávidos
por notícias, que chegavam ‘aos
montes’..., e em meio às famigeradas
fakes news!!! Alguns veículos, no afã
de ‘furar’ os demais, anteciparam-se
com informações que, posteriormente,
restaram comprovadas que não
procediam, como a notícia, veiculada
ainda na noite do dia do crime, de
que o corpo de Jesuíno havia sido
encontrado com marcas de bala!!!
Não procedia!!! Na verdade, o
corpo do pai de Cleber Verde só foi
localizado ao amanhecer!!! O até
então sumiço de Jesuíno, inclusive,
estava levando a Polícia a uma
segunda linha de investigação,
descartada, na manhã seguinte, com o
aparecimento do septuagenário, sem
vida!!! Horas antes, na madrugada,
a polícia havia entrado em confronto
com suspeitos!!! Um deles (Fabinho)
havia morrido, dois teriam sido
presos e um quarto homem teria
fugido!!! Às 06h58 (amanhecendo),
a Secretaria da Segurança enviou o
seguinte comunicado para alguns
jornalistas: “FABINHO TOMBOU
EM CONFRONTO COM A
POLÍCIA, DOIS FORAM PRESOS
E SEGUEM AS BUSCAS A UM
QUARTO INDIVÍDUO. PAI AINDA
NÃO LOCALIZADO”!!! Exatamente
14 minutos depois, às 07h12, um
novo comunicado: “FABINHO
TOMBOU EM CONFRONTO COM
A POLÍCIA E DANIEL FOI PRESO.
O CORPO DO PAI ACABA DE SER
LOCALIZADO”!!! Posteriormente,
com a informação já divulgada,
restou comprovado que os dois presos
faziam parte de um bando de Fabinho,
mas não haviam participado do duplo
crime!!! No entanto, teriam dado
informações que levaram a Polícia
a identificar os envolvidos na morte
dos pais do parlamentar e esclarecer o
caso!!! O bando, conforme a versão,
invadira a fazenda de Jesuíno e Graça
Mendes para roubar uma arma,
porque, segundo eles, o grupo havia
perdido suas armas em operações
policiais realizadas na região!!!
*** Horas mais tarde, uma
nova versão – essa de fonte do
governo – foi passada ao blog O
INFORMANTE, do JP Online: o
ex-caseiro da fazenda, que havia
sido demitido há cerca de um mês,
teria comandado o ataque!!! Não era
verdade!!! A saída do caseiro se dera
em circunstâncias amigáveis, sem
maiores problemas!!! A polícia ainda
vai ouvi-lo, mas está convicta de que
ele nada tem a ver com os crimes!!!
Aí repetimos: o que tínhamos???!!!
Uma invasão a uma fazenda num
povoado afastado da sede, de difícil
comunicação, e uma população
ávida por informações!!! Acusar
jornalistas prudentes, conhecidos
pelo cuidado que têm com as
informações que publicam, de não
terem apurado direito os fatos nos
parece um equívoco..., uma injustiça
até!!! Apurar como???!!! Indo lá
na fazenda???!!! Esperar um dia,
dois???!!! E os leitores, ouvintes,
telespectadores...???!!! Eram fontes
fidedignas, oficiais, pode-se dizer...!!!
Generalizar que isso é culpa do
jornalismo que se pratica hoje no
Maranhão é um erro!!! O Maranhão
tem jornalistas sérios, prudentes,
cuidadosos com as informações
que publicam!!! E são jornalistas
formados em escolas de jornalismo
mesmo, ao contrário de muitos
MAGENTA

que aprenderam e “se formaram”
nas “academias da vida” e nas
“universidades domésticas”!!!
*** Meu amigo, o que está
repercutindo na ‘Grande Ilha’ essa
história do questionário do instituto
‘Data Ilha’ numa pesquisa a ser
divulgada sobre as eleições de São
Luís, com tendência para favorecer
o pré-candidato Rubens Júnior é
uma ‘festa’!!! Aliás, é de bom alvitre
que a Justiça Eleitoral fique atenta
a esse mecanismo que visa avaliar
a tendência da opinião pública!!!
Os ‘velhos costumes’ não podem
continuar!!!
*** A propósito, o Jornal Pequeno
anuncia para o próximo domingo,
26, a divulgação de uma pesquisa

sobre a sucessão do prefeito Edivaldo
Holanda Filho com a grife e a
credibilidade da empresa JPesquisa!!!
Aguarde!!!
*** Viram o comentário “O
Maranhão precisa reagir”, que o JP
publicou essa semana???!!! Esse
“vale a pena ler de novo”!!! “Por
conta da anunciada possibilidade de
o governador Flávio Dino concorrer
à Presidência da República e do
clima de beligerância que se instalou
entre os governos federal e estadual,
o Maranhão está tendo dificuldade
em defender posições legítimas ante
decisões que ministros do governo
federal vêm tomando. Como exemplo
disso temos a destinação de cerca de
R$ 14 bilhões, estimados pelo TCU
como valor decorrente da renovação

JP MEMÓRIA – RUMO AOS 70 ANOS

Sarney enfrentou ‘barra pesada’
logo após ser eleito presidente
do Senado pela terceira vez

antecipada da outorga da Estrada de
Ferro de Carajás à Vale. O assunto
está em tramitação no TCU, que
encontrou sérias incoerências nos
documentos apresentados pela Vale.
Mas a questão deverá ser decidida
ainda neste ano.
O Pará entrou com uma representação
na justiça, feita pela Procuradoria
Geral do Estado, e o senador Jader
Barbalho protocolou no Senado um
projeto de lei destinando recursos
de renovação de outorga aos estados
onde está a infraestrutura em causa.
O ministro da Infraestrutura quer
aplicar os recursos na Bahia, em uma
ferrovia ligando o porto de Ilhéus à
Ferrovia Norte Sul, que não tem nada
com Carajás, mas que, se não houver
reação, vai aplicá-los mesmo ali. Por
isso a reação do Pará.
Minas Gerias, vivendo situação
semelhante, com a antecipação da
outorga da Ferrovia Vitória Minas,
que também o ministro quer destinar
para uma ferrovia ligando o interior
de Mato Grosso a Ferrovia Norte Sul,
reagiu imediatamente. O governador
também não se envolveu até agora,
mas a Assembleia Legislativa
reagiu com muito vigor. E emitiu
uma nota pública: “A proposta da
antecipação da concessão prevê o
aporte de recursos, por parte da Vale,
na Ferrovia da Integração do Centro
Oeste (Fico), que, partindo do mato
Grosso, conecta-se à Ferrovia Norte
Sul.
Nesse ponto, a Assembleia
Legislativa não concorda com o
parecer do Tribunal de Contas da
União (TCU), pois entende que os
recursos previstos na antecipação
da ferrovia deveriam ser investidos
somente nos dois estados cortados
pela EFVM, que são Minas e Espírito
Santo.
O Estado precisa reagir, com seus
empresários e, principalmente, com a
classe política, que precisa comandar
a necessária reação a decisões
estapafúrdias que prejudicam muito
o futuro do estado. Temos 75% da
EFC no Maranhão, mas, mesmo que
o dinheiro fosse dividido igualmente
entre os dois estados, daria para
completar toda a infraestrutura
ferroviária que precisamos”!!!
*** Rapaz, depois que a ‘muriçocachipada’ do Dr. Pêta anunciou a volta
da suíte “Péla Perereca”, meu chefe
recebeu mais de 100 ligações para
que perguntasse ao ‘comando barão’
se a suíte vai estar assim durante
todo o restante dessa pandemia!!!
Sim, porque se crua já é boa, imagina
assada, hahahahahahahaha!!!

Capa do Jornal Pequeno, edição de 22 de junho de 2009
No dia 2 de fevereiro de 2009, José Sarney (PMDB-AP) foi eleito à
presidência do Senado pela terceira vez. Apoiado por 49 senadores,
o ex-presidente da República foi aplaudido em Plenário ao derrotar o
petista Tião Viana (AC) e recebeu um abraço do colega Renan Calheiros
(PMDB-AL). Mas o apoio da maioria não deu tranquilidade ao então
parlamentar mais antigo do Congresso Nacional.
Durante todo o ano de 2009, Sarney teve de conviver com uma série
de denúncias, que inspiraram passeatas contra sua permanência na
presidência da Casa em várias cidades do Brasil.
Na mesma semana da eleição do Senado, a revista britânica The
Economist publicou uma reportagem sobre Sarney, intitulada “Onde
dinossauros ainda vagam”.
O texto criticava a escolha do peemedebista e dizia que o “cargo
poderoso” do parlamentar dava a ele “um grau de controle sobre a
agenda do governo e oportunidades para nomear funcionários públicos”.
Sarney chamou o artigo de “leviano” e enviou uma carta à The
Economist. No entanto, a tese da revista britânica se concretizou no
mês seguinte, em uma denúncia contra o então diretor-geral do Senado,
Agaciel Maia. Alçado por Sarney da gráfica do Senado ao cargo
administrativo mais importante da Casa em 1995, Maia foi o centro de
um dos primeiros escândalos do ano, por supostamente ocultar uma
mansão avaliada em R$ 5 milhões.
Na época em que o imóvel foi adquirido, os bens do servidor estavam
indisponíveis por uma decisão judicial. Ele enfrentava acusações de
que teria liberado a gráfica do Senado para que alguns parlamentares
pudessem imprimir material de campanha.
Após esse escândalo, o então diretor de Recursos Humanos do Senado,
João Carlos Zoghbi, cotado para assumir o lugar de Maia, também foi
alvo de denúncias e acabou deixando o cargo. A primeira foi em uma
reportagem do jornal Correio Braziliense, segundo a qual Zoghbi havia
cedido seu apartamento funcional para os filhos, apesar de o diretor
morar em uma casa de 700 m² no Lago Sul, também em Brasília.
Depois, a revista Época afirmou que o diretor mantinha três empresas no nome de uma ex-babá da família, Maria Izabel Gomes, 83 anos - que
intermediavam operações de empréstimo consignado com o Senado.
Segundo as palavras do reputado jornalista Alberto Dines, José Sarney,
desde que assumira a presidência do Senado, em fevereiro de 2009,
tornou-se “símbolo inconteste da indecência e da improbidade”. Na
época, só não foi defenestrado do cargo - como clamava a opinião
pública - porque o presidente Lula o protegeu.
Sarney também teve a seu favor um Conselho de Ética controlado pelo
PMDB, que arquivou as onze denúncias contra ele. Em dezembro de
2009, ao fazer a retrospectiva do ano, o Jornal Pequeno selecionou 25
escândalos protagonizados por Sarney durante o ano - considerando-se
apenas os que o atingiram diretamente, sem contar os que envolveram
familiares e agregados do clã.
Sobre estes casos, o JP chegou a sair com esta manchete: ‘Escândalos
colocam Sarney sob a mira da imprensa nacional’, na edição de 22 de
junho de 2009.
YELLOW

*** E as redes sociais continuam
impagáveis!!! Olha essa da semana:
“Tenha muito cuidado com aquela
pistola que colocam na nossa testa
para medir a temperatura quando
entramos no mercado... ELA
APAGA A MEMÓRIA!!! Entrei para
comprar frutas e legumes e saí com
cerveja, linguiça, picanha e carvão”,
hahahahahahahahaha!!!
*** O aumento da produção de soja,
nos últimos anos, mostra que o Brasil
vem tendo uma evolução bastante
positiva, com um crescimento de
28% no período que vai de 2015 a
2019!!! Em relação ao milho, o Brasil
também tem destaque na produção
internacional!!! A produção cresceu
no último quinquênio, partindo de 66
milhões de toneladas para 93 milhões
de toneladas em 2019, um aumento
estimado de 41%!!! Rapaz, é uma
potência esse Brasil!!! Infelizmente, é
muita areia para o caminhão dos seus
gestores!!!
*** O que será que tem de verdade
nesse suposto affair de Jorge de Jesus
com uma advogada brasileira???!!!
Ou será que essa jovem é mais uma
Maria Madalena???!!!
*** Lembram o ‘Mistério’ publicado
em 07.06: “Quem será a servidora
efetiva, titular de pasta com poder
para implementar o plano de carreiras
desde o dia 02/01/2013, que até agora
não moveu ‘uma palha’ para valorizar
o servidor???!!! Esquece que em 21
volta para o baixo clero”???!!! Pois
é..., o Diário Oficial de 19/06/2020
traz a publicação do Decreto 55.234,
de 19 de Junho 2020, subsidiado
pelo processo administrativo 22.842,
de 19 de Junho de 2020, que trata
da promoção de servidores por
merecimento, sem citar nome dos
membros da Comissão de Avaliação
dos Servidores e os critérios
avaliados!!! Advinha quem foi
promovida por merecimento???!!! Ela
mesma, servidora efetiva, titular de
pasta!!! MPê!!!

*** E pra fechar...
Cidadãos invisíveis
O Brasil condena sua população
a viver hoje dentro de limites
medíocres, com imensa desigualdade
social, forte cultura servil, sistema
público ineficiente, violência,
pobreza, fome, saúde precária,
qualidade de ensino inaceitável e
cidadãos invisíveis jogados numa
sociedade que não os acolhe.
Convivemos até hoje com problemas
sociais enraizados desde os tempos
da colonização, período em que
o país vivia “num ambiente
completamente fictício de uma
civilização de empréstimo”, como
chegou a dizer, em vida, o saudoso
jornalista e escritor Euclides da
Cunha, na resenha intitulada
“História de uma longa e persistente
desilusão”.
Publicada no final da primeira fase da
República a resenha de Euclides da
Cunha constituiu-se num espantoso
prenúncio das mazelas sociais
que observamos atualmente, nos
obrigando a viver dentro de uma
bolha, com políticos atribuindo, de
forma perversa, o nosso atraso ao
mundo exterior.
(ANTÔNIO CARLOS LUA – JORNALISTA)

Mistérios
*** Qual é o gestor que anda
‘pisando em ovos’ e que, se
duvidar, diante do ‘Fator 2022’,
ganha mais perdendo do que
vencendo, na sucessão municipal
de São Luís???!!!
*** Quem foi o ‘cara-metade’
de deputada que arrematou
um lote de bezerros PO, essa
semana, num leilão transmitido
ao vivo pelo ‘Canal de Leilão
do Boi’???!!! E com direito a
agradecimentos e tudo mais!!!
Esse tá ‘butano’ quente!!!
*** Por que tem gente
dizendo que o apoio do PSL
a Neto Evangelista (DEM)
ainda não está fechado
definitivamente???!!! A alegação
é de que o partido estaria
dividido nacionalmente e com
Bolsonaro tentando reavê-lo!!!
Se o “Fator 2022” for levado em
conta, é “sinuca de bico”!!!
*** A propósito de eleição, para
onde será que vão pender os dois
secretários de estados do DEM
– Felipe Camarão e Rogério
Cafeteira – nas eleições de São
Luís, já que alguns auxiliares
de esquerda já declararam
apoio???!!!
*** Qual foi o deputado,
agora de novo affair com outra
‘rangedorana’, este iniciado em
cidade ensolarada do Nordeste,
que não perdeu tempo e ligou
para um colega parlamentar
pré-candidato, do mesmo
‘consórcio’, para ‘fofocar’ sobre
uma postagem de baixo nível,
feita pelo blogueiro vassalo de
vassalo, contra Duarte Júnior e
sua ‘cara-metade’???!!!
*** Quem é o blogueiro, vassalo
de parlamentar, que agora
vive ‘andando’ de helicóptero
pra cima e pra baixo com um
senador da República???!!!
Cuida
*** Quem são o promoter
e o blogueiro que ‘se
especializaram’, agora, em ‘ficar’
com menores de 16 anos???!!
*** Quem são os dois edis
de mandato – um causídico
sem OAB e outro petista sem
mobilidade urbana – que querem
encontrar na vaga de vice
uma saída honrosa para a não
reeleição na Câmara Municipal,
em 15 novembro???!!!
*** Qual foi o ‘Pêtanauta’
que passou o último domingo
‘navegando’ pela blogosfera à
‘procura’ do blogueiro “serial
killer da língua portuguesa” e
produtor de fakwnews???!!!
‘Rapá’ – disse ele – informar
é uma profissão com regras e
limites..., não existe espaço para
amadores!!!
BLACK
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Variedades
redacao@jornalpequeno.com.br | www.jornalpequeno.com.br

Osmar Gomes
Juiz de Direito da Comarca da Ilha de São Luís, membro das academias Ludovicense de Letras,
Maranhense de Letras Jurídicas e Matinhense de Ciências, Artes e Letras.

QUERO EDUCAÇÃO
Há algum tempo ouço dos
especialistas que a educação é
a chave para o futuro de uma
nação. Sou menino, me chamo
José, mas acordar cedo, estudar,
fazer as tarefas de casa, tirar boas
notas e sonhar com melhores
oportunidades já é uma rotina que
tento encarar com entusiasmo, tal
como faziam meus pais, em suas
tenras idades, ávidos de sonhos e
esperanças.
Os anos se passaram, hoje meus
pais são como aqueles cidadãos
ditos comuns, gente do povo,
daqueles que levam uma vida
simples, porém com muita
dignidade e honradez. Gente
de meia idade, semelhante às
vistas em muitos lugares: nos
coletivos, nos canteiros de obras,
nos hospitais, no comércio, nas
indústrias e até na informalidade.
Em comum, guardamos aquela
chama de que a educação é o fator
que poderá revolucionar a nossa
nação, razão pela qual labutam
para que, diferente deles, eu
não precise me desdobrar entre
estudos e uma jornada de trabalho
para complementar a renda de
casa. É um fardo que meus pais
carregam, literalmente nas costas,
acreditando no futuro melhor, para
mim, pela via da educação.
Quero educação. Tenho sede de
conhecimento e quero contribuir
no progresso do meu município,
explorar todo o potencial da terra.
Integrar zonas rural e urbana
sem precisar abandonar as raízes
para buscar outros meios de
vida na dita cidade grande, tal
como fizeram muitos dos meus
antepassados.
Quero apenas educação, aquela
há muito prometida, que meus
pais e seus contemporâneos
não encontraram e que ainda se
encontra perdida em algum lugar,
em meio a um complexo sistema.
Alimento um desejo platônico
por uma educação que ainda
não se converteu naquele futuro
que insiste em existir apenas
aprisionado nos labirintos idílicos
do meu âmago.
Mas sou cidadão, ainda que
pequeno, sou cidadão! Detentor
de direitos como qualquer outro,
inclusive apregoados em uma das
mais belas obras de proteção à
criança e ao adolescente que se
tem notícias em todo mundo.
Desejoso das mudanças, sigo
acreditando e querendo aquela
furtada de meus pais, busco
aquele futuro extirpado de suas
mãos ainda em tenra idade.
Mantenho viva a ilusão de que a
terei, assim como a esperança de
que meus filhos e netos também a
alcançarão.

Quero futuro, mas para isso é
preciso escolas decentes, com
paredes e telhados de verdade,
com carteiras e paredes capazes
de suportar uma lousa para que
eu possa melhor compreender a
lição. Quero uma escola diferente
daquela “casa muito engraçada”,
cuja letra fora magistralmente
idealizada, mas que para mim
guarda uma estreita relação com
um certo vazio.
Abaixo as escoras, as paredes de
barro e as coberturas de palha.
No lugar do chão batido, quero
um piso de verdade que simbolize
um firme alicerce e um porto
seguro que permita zarpar rumo
a mares obscuros para desbravar
as profundezas do conhecimento.
E nada de salas multisseriadas.
Quero aprender de verdade.
Quero professores amorosos
e dedicados, mas também
justamente remunerados e
capacitados para os desafios
impostos por um cenário mundial
desafiador. Quero laboratórios
de informática, ter uma conta de
e-mail, olhar e aprender sobre o
mundo além das minhas fronteiras
físicas, apenas pela janela de um
computador.
Ah, mas sou garoto de condições
limitadas e como dizia meu avô
que saco vazio não para em pé, é
preciso “sustança”. Cumprindo
o que diz a lei que estabelece as
diretrizes da alimentação escolar,
quero uma merenda de verdade,
que reflita o real valor pago com o
dinheiro do contribuinte.
Quero uma educação de
qualidade, que pense como vou
chegar à escola e como retornarei
para casa, utilizando o transporte
escolar ou o passe livre estudantil.
E não seria pedir demais que as
fardas e todo material didático
me sejam devidamente entregues
gratuitamente, já que um item
obrigatório.
Ademais, já está pago! Tudo
incluso nos impostos. Estes,
inclusive, também compostos pelo
limitado soldo de meus pais, que
apesar da dura jornada, não deixa
sobras para aquilo que não seja
de primeira necessidade. Mas não
desisto, sigo minha sina!
Com muito jeito, consigo, aqui,
uma farda usada por um colega do
ano passado; mais acolá descolo
alguns livros que vou utilizar
durante o ano; arrumo emprestada
uma velha bicicleta, que será o
meio de transporte e sigo meu
rumo. Rumo à educação, rumo ao
futuro, rumo a uma nova nação,
rumo aos sonhos que ainda estão
vivos. A quem interessar possa,
se não for pedir demais, quero,
apenas, educação.

A POSTOS- Descontada a época da suspensão geral (lockdown), o SINFA-MA mantem-se em atividade, prestando toda assistência aos seus associados. Os servidores da fiscalização agropecuária maranhense podem contatar
o escritório executivo da representação para receber informações dos funcionários Eli Muniz e Maikon S. Exemplo de eficiência em prestação de serviços.
Reunião

O corregedor regional eleitoral, desembargador Joaquim
Figueiredo, realizou nesta sexta-feira, dia 17 de julho, por videoconferência, reunião com
todos os juízes e chefes de cartórios das 105 zonas eleitorais do
estado para tratar dos preparativos e planejamento das eleições
de 2020.Também participaram
os 27 gerentes de processos de
eleição, os secretários de Administração e Finanças, de Tecnologia da Informação, Judiciário
e de Gestão de Pessoas, além
de assessores da Corregedoria.

Justiça

O presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão, desembargador Lourival Serejo, assinou, na sexta-feira (17), a Resolução nº 552020, para a
criação do Núcleo Estadual de
Justiça Restaurativa, no âmbito do Poder Judiciário do Maranhão. O Núcleo – vinculado
à Coordenadoria da Infância e
da Juventude, presidida pelo desembargador José de Ribamar
Castro – atuará em observância
às Resoluções CNJ nº 225/2016
e 300/2019, para planejamento
de difusão, expansão e implantação da Justiça Restaurativa,
por meio de atividades de mapeamento, articulação, aplicação e sistematização de práticas
restaurativas.

Números

Um estudo inédito da Serasa
Experian feito com base nas informações do Cadastro Positivo
identificou, dentre aqueles que
utilizam alguma modalidade de
crédito bancário, que a população acima de 50 anos tem uma
melhor consciência financeira
na hora de contratar empréstimo consignado. Segundo o levantamento realizado em maio,
a população deste grupo pagou
uma parcela média de R$ 432,
o que representa 14,0% da renda – o menor comprometimento
na comparação com as demais
faixas etárias. O resultado é próximo da média geral: o consignado compromete 14,2% do
poder de compra dos brasileiros
inscritos no Cadastro Positivo.

Conferência (I)

A Universidade Estadual do
Maranhão, por meio do curso
de Engenharia de Pesca, reali-

PARCERIA
O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA),
desembargador
Lourival Serejo, e o procurador-geral de Justiça do
Maranhão, Eduardo Hiluy
Nicolau, assinaram na última quinta, dia 16, o termo de cooperação técnica,
para cessão do código-fonte do Sistema Peritus – ferramenta responsável pelo
Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou
Científicos (CPTEC) – para o
Ministério Público do Maranhão (MPMA).
za, de 20 a 31 de julho, de 14h
às 17h, a I Conferência Online
de Pesca e Aquicultura do Maranhão (COPAMA). O intuito é
tratar de pesquisas e trabalhos
de extensão executados por professores, pesquisadores e alunos das diversas IES que atuam
na área de recursos pesqueiros
no Maranhão. Na programação palestras, mesas redondas
e oficinas. A ideia é que nesse
período da pandemia se tenha
o desenvolvimento de ações e
atividades de forma remota para que os alunos dos cursos na
área de recursos pesqueiros não
fiquem muito tempo parados,
sem debater e conhecer todas
as condicionantes técnicas que
estruturam a cadeia produtiva
do pescado no estado do Maranhão.

Conferência (II)

Durante conferência serão
abordadas duas temáticas por
dia. Ao final, o evento contará
com uma carga horária de 30
horas e haverá emissão de certificados. As inscrições são gratuitas e limitadas e é possível se
inscrever também nas seguintes
oficinas: Anotação de Responsabilidade Técnica no sistema
CONFEA/CREA; Princípios de
Programação para Análise de
Dados na Engenharia de Pesca; Montagem e manutenção
de aquários.No instragram @
engdepescauema tem o tutorial
completo de como fazer sua inscrição, além da programação.

Transparência

O Tribunal de Contas do

Estado (TCE-MA) estendeu até
o próximo dia 30 o prazo para encaminhamento ao órgão,
das respostas ao Sistema Nacional de Questionários Eletrônicos (Sinaque) relativas aos gastos públicos no enfrentamento
da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O sistema é uma
ferramenta padrão disponibilizada ao Sistema Tribunais de
Contas para levantamento de
dados, que tem como metodologia a aplicação de questionários
eletrônicos temáticos aos fiscalizados dos TCs. O objetivo é a
consolidação, construção e disponibilização de uma base nacional de dados das ações dos
gestores públicos do país. Isso
vai garantir a constante difusão
da base de dados como fonte
de pesquisa para auxiliar os Tribunais de Contas em suas ações
de fiscalização, além de fomentar o controle social

Na telinha

Neste domingo (19), o Canal Livre avalia o novo marco
legal do saneamento básico. O
programa recebe o presidente
do Instituto Trata Brasil, Édison
Carlos, e o economista Gesner
Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas, onde coordena o Grupo de Economia da
Infraestrutura & Soluções Ambientais. A atração ainda exibe
depoimentos do velejador e medalhista olímpico Lars Grael e do
pediatra e toxicologista Anthony
Wong.

Seguro
Na

próxima

quinta-feira

(23), os Correios realizarão audiência pública para verificar o
interesse do mercado de seguradoras e corretoras em firmar
parceria com a empresa. O objetivo é implementar a venda de
seguros em seus canais de atendimento. Na audiência pública
nº 01/2020, os Correios apresentarão virtualmente, pelo aplicativo Microsoft Teams, as diretrizes básicas para seleção do
parceiro comercial. O link será
informado aos participantes inscritos. As empresas interessadas
devem se inscrever até sexta-feira (17), por meio do endereço
eletrônico sucom-devar@correios.com.br, indicando no assunto o termo “Audiência Pública”.

Doação

Com o objetivo de seguir colaborando com a segurança dos
trabalhadores da saúde, desde
o início da doença no País, no
enfrentamento da pandemia do
coronavírus, a 3M anuncia novas doações de 50 mil máscaras PFF2, para uso de profissionais da saúde de cinco hospitais
públicos, localizados nas regiões
Norte e Nordeste do país. Entre
os hospitais beneficiados estão o
Hospital de Campanha de Belém (PA), Hospital Universitário
da Universidade Federal do Maranhão-HU-UFMA de São Luis
(MA), Hospital das Clínicas de
Pernambuco/HC-UFPE de Recife
(PE), Hospital Giselda Trigueiro
de Natal (RN) e o Hospital Universitário Walter Cantídio-UFC
de Fortaleza (CE) -, priorizando
as regiões mais afetadas.

15 anos
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Uma operação da Polícia
Civil apreendeu, na sexta-feira
(17), uma carga de cigarros
contrabandeados, avaliada em
mais de R$ 21 milhões. A ação,
que contou com apoio operacional
da Polícia Militar e durou o dia
inteiro, foi realizada no munícipio
de Cururupu.
De acordo com a Polícia
Civil, as equipes já estavam
monitorando um grupo que vinha
realizando transportes de cargas
contrabandeadas na região. As
investigações apontaram que
os suspeitos utilizavam portos
clandestinos, localizados em sítios
da zona rural, para receber os
cigarros, que seriam enviados aos
grandes polos do estado.
Os policiais foram informados,
ainda na quinta-feira (16), que
vários caminhões chegaram à
cidade com o objetivo de receber
uma grande carga em um dos
portos já monitorados pela polícia.

A carga de cigarros contrabandeados apreendida em Cururupu estava
avaliada em R$ 21 milhões

Novo comandante do
BPChoque une forças
com unidades de área,
potencializando o
policiamento

No dia seguinte, após uma
campana na área indicada, dois
caminhões carregados de cigarros
foram interceptados ao tentar sair
do município. Um veículo, modelo
Toyota Corolla, que servia de
escolta, também foi apreendido.
Em seguida, um sítio rural, onde
era realizado o carregamento
contrabandeado, também foi
alvo da policia. No local, mais
três caminhões com cigarros
foram encontrados. Além disso,
durante as buscas, duas armas
de fogo, um revólver calibre 32
e uma espingarda artesanal, que
estavamcom o proprietário do
sítio, foram localizados. O homem
foi autuado em flagrante por posse
ilegal arma de fogo.
Os condutores dos veículos
apreendidos, que não tiveram os
nomes divulgados,foram presos
por associação criminosa e
receptação qualificada. A Polícia
Civil também representou pelas
prisões preventivas de todos.

DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

DIVULGAÇÃO

Operação da PC apreende carga de cigarros
avaliada em mais de 21 milhões em Cururupu

Dando continuidade às ações
de pronto enfrentamento contra
a criminalidade, o Batalhão
de Choque da Polícia Militar
(BPChoque) recebeu o seu novo
comandante, o tenente-coronel
Wellington de Araújo, que já
respondeu pelo Choque, em
outra oportunidade. Com novas
determinações e designações
para o comando do BPChoque,
a sociedade maranhense é quem
ganha, com maior proteção,
profissionalismo e combate à
criminalidade.
A posse do novo comandante do
Batalhão do Choque aconteceu
na manhã do dia 30, do mês
passado, no Comando Geral da
Polícia Militar. A solenidade
contou com a presença do
secretário de Segurança Pública
do Maranhão, Jefferson Portela;
do comandante geral da Polícia
Militar, coronel Pedro Ribeiro. Na

ocasião, também tomou posse o
subcomandante do BPChoque, o
major Ananias.
Após a solenidade de posse, o
tenente-coronel Wellington Araújo
informou que vai colocar em
prática a orientação do secretário
Jefferson Portela e do coronel
Pedro Ribeiro, que é unir forças,
junto com as unidades de área da
Polícia Militar e com a Polícia
Civil, a fim de potencializar
o policiamento preventivo e
ostensivo, nos territórios que
tenham uma mancha criminal
maior. “Vamos intensificar as
operações, com os batalhões
e as unidades de área, por
meio do policiamento tático
motorizado, Esquadrão Águia
(Motopatrulhamento) e com a
atuação do canil, para ajudar no
combate ao tráfico de drogas”,
destacou.
O novo comandante do Batalhão

Jovem é
morto durante
tentativa
de assalto em
Itapecuru-Mirim

Motociclista morre em
acidente na estrada da Raposa

Na manhã desse sábado (18), um
jovem foi morto durante tentativa
de assalto, no bairro Der, na
cidade de Itapecuru-Mirim. A
vítima foi identificada apenas
como ‘Marcelo’.
De acordo com as informações
de populares, o jovem foi
abordado por uma dupla que
tentava roubar o aparelho
celular dele. Durante a ação dos
suspeitos, ele reagiu e empurrou
um dos assaltantes.
Marcelo foi alvejado com
um tiro no peito e os autores
fugiram. Uma ambulância foi
acionada, mas a vítima morreu
ainda no local.
(AIDÊ ROCHA)

Guedes busca espaço no teto de
gastos para pagar seguro-desemprego
O aumento de dois dígitos nos pedidos de seguro-desemprego,
impulsionados principalmente pela crise do coronavírus, está fazendo
o ministro Paulo Guedes (Economia) estudar como obter mais recursos
para o benefício. Depois de pedir crédito a agências internacionais,
ele agora planeja usar uma folga criada no cálculo do teto de gastos.
O impacto da pandemia no mercado de trabalho já levou 3,9 milhões
de pessoas a pedirem seguro-desemprego ao governo no primeiro
semestre, o que representa um aumento de 14,8% na comparação com
igual período do ano passado. Só em junho, o crescimento foi de 28%
contra o mesmo mês de 2019 (para 653 mil). Para bancar o aumento nos
pedidos, o Ministério da Economia busca em agências internacionais um
financiamento de US$ 780 milhões para o programa.

Plenário pode votar amanhã proposta
que torna o Fundeb permanente
A Câmara dos Deputados pode
votar amanhã, 20, a Proposta
de Emenda à Constituição que
torna permanente o Fundeb.
A relatora da PEC, deputada
Professora Dorinha Seabra
Rezende (DEM-TO), já havia
apresentado uma versão de seu
relatório que não chegou a ir a
voto no começo de março, pouco
antes da pandemia de Covid-19.
Segundo essa versão, a União
aumentaria progressivamente sua
participação no fundo a partir do
ano seguinte ao da publicação
da futura emenda constitucional,
começando com 15% e
avançando 1 ponto percentual até
chegar a 20%.
O texto também estabelece
critérios gerais para repasse
dos recursos aos estados e
municípios. Entretanto, a
tendência é que a relatora
apresente um novo relatório em
razão das negociações e da crise
provocada pela pandemia. Consta

ainda em pauta o projeto do
deputado Enio Verri (PT-PR) e de
outros parlamentares da bancada
do PT que estabelece várias
medidas para ajudar agricultores
familiares durante o estado de
calamidade pública relacionada
ao coronavírus. O texto prevê
benefício especial, recursos
para fomento da atividade e
prorrogação de condições para o
pagamento de dívidas.
Segundo o substitutivo
preliminar do deputado Zé Silva
(Solidariedade-MG), poderão ter
acesso às medidas propostas os
agricultores e empreendedores
familiares, os pescadores, os
extrativistas, os silvicultores e
os aquicultores. O agricultor
que não tiver recebido o auxílio
emergencial de R$ 600,00 poderá
receber do governo federal
parcela única de R$ 3 mil. A
mulher provedora de família
monoparental terá direito a R$ 6
mil. (AGÊNCIA CÂMARA)

‘Caberá ao Senado questionar eventual
indicação de Noronha ao Supremo’

Tenente-coronel Wellington Araújo, novo comandante do BPChoque,
da PMMA
de Choque lembrou, ainda, que o
BPChoque tem um treinamento
constante e possui uma missão
que vai além do policiamento
preventivo. Araújo reforçou que se
trata de uma unidade especializada
para a missão maior, criada para o
controle de distúrbios civis e para
restaurar a ordem pública quando

Um motociclista, ainda não identificado, morreu após
colidir com um veículo de passeio, na madrugada de
ontem (18). O acidente ocorreu na estrada da Raposa,
próximo à Clínica RuyPalhano.
De acordo com as informações repassadas por
testemunhas à polícia, a vítima, que estava em uma

quebrada e restabelecer a paz. “O
Choque dispõe de equipamentos
e instrumentos diferenciados,
dentre eles os de menor potencial
ofensivo e equipamentos de
proteção individual. O Batalhão é
preparado com uma qualificação
especializada para a defesa do
cidadão”, concluiu

moto Honda Fan, placa OIR-9342, antes do acidente,
teria saído da pista. Nesse momento, acabou atingindo
frontalmente um veículo Renault, placa PSN-8884.
Com a gravidade da colisão, o motociclista morreu na
hora. Os três ocupantes do carro envolvido não ficaram
feridos. (AR)

Preso suspeito de tráfico
de drogas na Cohab
A Polícia Civil, por meio
Superintendência Estadual
de Repressão ao Narcotráfico
(Senarc), prendeu, na sexta-feira
(17), no bairro da Cohab, em
São Luís, um homem suspeito
de tráfico de drogas. A prisão
ocorreu após denúncias anônimas

Últimas Notícias

recebidas no aplicativo de
mensagens da Senarc.
No local apontado, o suspeito
foi flagrado, em sua residência,
vendendo crack a dois usuários
de drogas. Dentro do imóvel,
segundo a Polícia Civil,mais
outra quantidade do entorpecente

foi encontrada.
O preso, que não teve o nome
revelado, foi conduzido à sede da
Senarc, no bairro de Fátima, onde
foi autuado em flagrante pelo
crime de tráfico de drogas. Em
seguida, ele foi encaminhado ao
Centro de Triagem de Pedrinhas.

(AR)

Do procurador de Justiça Roberto Livianu, presidente do Instituto Não
Aceito Corrupção, sobre o arquivamento, na Corregedoria Nacional de
Justiça, de representação contra o ministro João Otávio de Noronha, que
concedeu prisão domiciliar a Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador
Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ):A decisão do Corregedor Nacional
Humberto Martins no sentido de arquivar a corajosa reclamação
formulada pelo Senador Alessandro Vieira questionando a decisão do
Presidente do STJ, concedendo soltura a Fabrício Queiroz era previsível.
Vem fundada na independência jurisdicional, inerente a cada decisão,
não obstante a patente contradição existente entre os critérios utilizados
em outros casos semelhantes.
Caso o “amor à primeira vista” declarado pelo presidente da República
se transforme em indicação de João Otávio de Noronha ao cargo
de ministro do Supremo Tribunal Federal em novembro, quando se
aposentará o decano ministro Celso de Mello, caberá ao Senado cumprir
seu papel republicano em relação ao tema em questão, que gerou grande
perplexidade na opinião pública.
Poderão indagar e esclarecer. Afinal, os senadores foram eleitos para
representar o povo e são eles que aprovarão ou não o nome indicado que
for pelo presidente. Após a devida sabatina pública. (Roberto Livianu
é procurador de Justiça, doutor em Direito pela USP e presidente do
Instituto Não Aceito Corrupção)

OMS registra novo recorde de novos
casos de coronavírus em 24 horas
O mundo registrou na sexta-feira
(17) um novo recorde diário de
novos casos de novo coronavírus,
de acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS). Em
24 horas foram 237.743 novas
notificações. O recorde anterior
de novos casos (230.370) foi
registrado em 12 de julho.
Ao mesmo tempo em que a OMS
registrou o recorde diário, uma
contagem da agência de notícias
Reuters apontou uma outra
marca que mostra o avanço da

pandemia. A agência afirma que,
pela 1ª vez, o balanço global teve
o acréscimo de 1 milhão de casos
em um período de 100 horas, o
equivalente a aproximadamente
4 dias (leia mais abaixo).
No cenário diário apontado pela
OMS, os maiores aumentos no
número de contaminações foram
registrados nos Estados Unidos,
Brasil, África do Sul e Índia, que
tornou-se o 3º país a registrar
mais de 1 milhão de casos de
contaminação.

Pioneiro na luta pelos direitos civis,
John Lewis morre aos 80 anos nos EUA
John Lewis, um dos pioneiros do movimento pelos direitos civis nos
Estados Unidos e um dos últimos ativistas negros da época de Martin
Luther King, morreu aos 80 anos nesta sexta-feira (17). O congressista
de Atlanta, que enfrentava um câncer no pâncreas, tinha se afastado dos
deveres legislativos nos últimos meses para se concentrar no tratamento.
Porém, Lewis continuou a luta pelos direitos civis até o fim de sua
vida. Ele fez sua última aparição pública no início de junho, quando
participou de um ato perto da Casa Branca, em Washington, em meio
aos protestos antirracistas motivados pela morte de George Floyd, um
afro-americano sufocado por um policial branco em Minneapolis.
Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se
sente feliz? Que ele cante louvores.
Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os
presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em
nome do Senhor.
E a oração feita com fé curará o doente; o Senhor o levantará. E se houver
cometido pecados, ele será perdoado. TIAGO 5:13-15
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STF autoriza reinício de obra no Mercado
Público de Araioses
Publicado em 17 de julho de 2020 por gilbertoleda

6

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, deferiu nesta semana um pedido da Prefeitura de
Araioses e suspendeu uma liminar que impedia a continuação da obra de reforma do Mercado Público da cidade.
Os serviços estavam parados desde que o Tribunal de Justiça do Maranhão deferiu pedido do Ministério Público
considerando inconstitucional um decreto municipal que viabilizava o remanejamento orçamentário de recursos do pré-sal
para o pagamento da reforma.
Segundo a Promotoria, faltava autorização legislativa para isso. A Prefeitura rechaçou esse argumento, o que foi acatado
no STF.
Segundo Toffoli, o decreto foi “regularmente editado pelo Município” e a suspensão da obra poderia acarretar “grave lesão
à ordem pública. O ministro supsendeu os efeitos da liminar do TJ até o trânsito em julgado da Ação Direta de
Inconstitucionalidade por meio da qual o MP alega irregularidade do decreto de remanejamento do orçamento.
Enquanto isso, a obra no mercado está autorizada a ser reiniciada.

Paço do Lumiar: promotora pede afastamento de
servidora municipal cedida a cartório eleitoral por ser
filiada a partido e ligada a Fred Campos
Por Daniel Matos • sexta-feira, 17 de julho de 2020

0

comentário

A promotora de Justiça da Comarca de Paço do Lumiar,
Nádia Veloso Cerqueira, pediu à Justiça Eleitoral o
afastamento da servidora Fabiana da Silva Souza de
suas funções no Cartório da 93ª Zona Eleitoral por ser
a mesma filiada a partido político e por manter ligação
próxima com o pré-candidato a prefeito Fred Campos
(PDT). A solicitação é um dos atos do procedimento
instaurado pelo Ministério Público para apurar a
denúncia de transferência ilegal de que quase 3 mil
títulos eleitorais para Paço do Lumiar (relembre aqui).
De acordo com as denúncias enviadas à promotora Fabiana da Silva Souza foi candidata a vereadora de Paço do
Nádia Veloso Cerqueira, Fabiana seria filiada ao PRB e Lumiar em 2016 registrada com o nome de “Fabiana Póvoas”
mantém contato muito próximo com Fred Campos e
seu irmão, Alderico Campos, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Paço do Lumiar.
Interesses políticos
Além da relação com Fred e Alderico Campos e de sua filiação partidária, são claros os interesses políticos de
Fabiana em Paço do Lumiar, tendo em vista sua candidatura vereadora do município, em 2016.
Diante das evidências, não restou à promotora outra medida se não pedir ao juiz João Pereira Neto, da 93ª Zona,
em Paço do Lumiar, o afastamento da servidora de suas funções no cartório eleitoral, com base em entendimento
consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme Acórdão nos autos do Processo Administrativo nº 57514.2014.6.00.0000.
Abaixo, o ofício com o pedido da promotora de afastamento da servidora:

Blog do // John Cutrim

Othelino reforça harmonia entre o
Legislativo e o MP em visita ao
procurador-geral de Justiça
Por: John CutrimData de publicação: 17/07/2020 - 15:28

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto
(PCdoB), reforçou o relacionamento harmonioso e independente que há entre o
Parlamento Estadual e o Ministério Público do Maranhão, em visita ao procurador-geral
de Justiça, Eduardo Nicolau, nesta sexta-feira (17).
O deputado Roberto Costa (MDB), o procurador-geral da Alema, advogado Tarcísio
Araújo, e membros da nova diretoria do MPMA, empossada no mês de junho, também
participaram do encontro.
Além de discutir parcerias futuras com a instituição, o chefe do Legislativo Estadual
entregou uma cópia da Constituição Estadual Anotada ao procurador-geral de Justiça e
desejou, mais uma vez, êxito na condução da instituição, cuja principal missão é
defender os interesses da sociedade.
“Além disso, buscamos reforçar essa relação de harmonia não só entre os poderes,
mas também com os órgãos e instituições como o MP. Com essa relação respeitosa e,
claro, independente, a sociedade é quem ganha”, afirmou Othelino.

Eduardo Nicolau pontuou o entrosamento que o MPMA tem não só com o Poder
Legislativo, mas, também, com o Executivo e o Judiciário, sempre trabalhando em prol
do povo do Maranhão. “Eu, do Ministério Público, sou o maior defensor daqueles com
maior estado de necessidade. Estou com essa batalha diária e não estou só. Tenho
certeza que tenho ao meu lado os deputados estaduais e federais, o Governo do
Estado e o Tribunal de Justiça. Juntos, de braços dados, vamos melhorar a situação da
população carente do Maranhão”, disse.
Diálogo
O deputado Roberto Costa destacou a importância da atuação do Ministério Público
nos municípios maranhenses, principalmente neste momento de enfrentamento
à pandemia da Covid-19, orientando os gestores municipais e discutindo propostas
para a garantia do cumprimento de determinações legais. “O Poder Legislativo sempre
caminhou de mãos dadas com o Ministério Público, respeitando, claro, a
independência das instituições, mas sabendo que o diálogo é necessário para a
construção de propostas que venham a beneficiar a população”, assinalou.
“Não há dúvidas de que o Ministério Público é um parceiro nas conquistas em prol da
sociedade, e o presidente Othelino, com essa visita, também colocou a Procuradoria
da Assembleia à disposição da instituição para qualquer comunicação necessária”,
completou Tarcísio Araújo.
Também estiveram presentes a corregedora-geral do MP, Themis Maria Pacheco de
Carvalho; a subprocuradora-geral de justiça para Assuntos Administrativos, Regina
Maria da Costa Leite; a subprocuradora-geral de justiça para Assuntos Jurídicos, Lize
de Maria Brandão de Sá Costa; e a procuradora de Justiça Mariléa Campos dos
Santos Costa.
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Justiça bloqueia R$ 133 mil de Dunga por
contrato com empresa de fachada
Ação visa ressarcimento aos cofres públicos de Icatu. Contrato foi fechado com a Precision Soluções
em Diagnósticos, alvo da PF

YURI ALMEIDA

PUBLICADO POR
O juiz Celso Serafim Júnior, da Comarca de Icatu, determinou,
HÁ 1 DIA
liminarmente, o bloqueio de R$ 133 mil das contas bancárias do prefeito de
Icatu, José Ribamar Moreira Gonçalves, o Dunga (PMN), em uma ação de improbidade
administrativa sobre a contratação da Precision Soluções em Diagnósticos, empresa de
fachada.

Também foram condenados a secretaria municipal de Saúde, Bruna Daniele Madeira Ferreira; e Lúcia Maria
Chuairy Cunha, Terezinha de Jesus Silva de Souza e Alexandre Chuairy Cunha, respectivamente, sócioadministradoras e operador da empresa.
Por meio da ação, o Ministério Público do Maranhão busca o ressarcimento de danos causados aos cofres
municipais pelos envolvidos na contratação. Por esta razão, caso não seja possível o bloqueio, o magistrado
determinou a indisponibilidade de bens imóveis de Dunga e demais condenados.
Eles têm 15 dias para se manifestarem no processo.
Alvo da Operação Cobiça Fatal,
Fatal, deflagrada pela Polícia Federal e CGU (Controladoria-Geral da União) no
início de junho, a Precision Soluções em Diagnósticos é suspeita de integrar associação criminosa de fraude

em licitações e superfaturamento na aquisição dos insumos hospitalares que serviriam ao combate à
proliferação da pandemia do novo coronavírus.
Em Icatu, foi contratada pela gestão Dunga por dispensa de licitação, com base na situação de emergência e
do plano de contingência da pandemia de Covid-19, no valor de R$ 2 milhões. Horas após a busca e
apreensão da PF no endereço cadastral da Precision e a prisão de Alexandre Chuairy, a Prefeitura de Icatu
revogou o contrato com a empresa de fachada.

Contudo, já havia efetuado o pagamento no valor a ser ressarcido aos cofres públicos.
Na análise da documentação juntada aos autos, ficou constatado que o Dunga e a secretária municipal de
Saúde contrataram a Precision apesar da empresa reunir capacidade técnica para o fornecimento de máscaras
e demais insumos objeto do contrato, e que os demais envolvidos se beneficiaram do contrato.

