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Duplicação da BR-135 no trecho que vai de Bacabeira a Miranda do Norte vai favorecer segurança no trânsito, logística e agilidade do tráfego
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Confira o resultado 
das loterias em 

oestadoma.com/488877

Alternativo

Cantor e
compositor
Lucas Andrade
lança “Olhos
Azuis” PÁGINA10

confirmados do
novo coronavírus
no Maranhão,
segundo a SES

108.154
CASOS

já registrados em
todo o estado
desde o início da
pandemia

2.778
ÓBITOS

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

80
NOVOS

Pesquisa amostral domiciliar obje-
tiva estimar as prevalências de an-
ticorpos contra a Covid-19 e avaliar
o cenário atual da pandemia no es-
tado. GERAL 9

Maranhão
realizará
Inquérito
Sorológico
em 69 cidades 

Covid-19

Segundo a polícia, duas pessoas foram mortas por faccionados em menos de uma semana na capital
maranhense, tipo de crime muito comum em comunidades do Rio de Janeiro e São Paulo. POLÍCIA  7

Execuções de testemunhas
podem estar ocorrendo em SL
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Divulgação

Divulgação

Bancada do Maranhão e
a votação do Fundeb na
Câmara Federal. POLÍTICA 3

Paulo Soares

Hemomar chama atenção para
baixo estoque de sangue

Com apenas 59 bolsas no estoque, Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão dá continuidade à campa-
nha, disponibilizando transporte para facilitar doações; doadores assíduos estão com receio de manter a rotina de

doação de sangue, por causa da pandemia e o medo de contágio do novo caoronavírus. CIDADES 6

Liga O Estado
aborda
preparação
de Moto e
Sampaio 
oestadoma.com/488848

Confiança do
empresário
volta a ter
crescimento
em São Luís

Comércio

GERAL 8

Ministro
destaca
importância
da 2ª etapa
de obras

BR-135

GERAL 9
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Hemomar intensifica
campanha para
doação de sangue
CIDADES 6

Sinproesemma concorda com
retorno das aulas, mas Governo
deve garantir normas sanitárias
Por determinação do Governo do Estado, aulas presenciais da rede pública estão suspensas no
Maranhão desde março, mas estão previstas para retornarem na primeira quinzena de agosto

A
direção do Sindicato
dos Trabalhadores em
Educação Básica das
Redes Públicas Esta-

dual e Municipais do Maranhão
(Sinproesemma) informou ontem
que não é contra ao retorno das
aulas se o Estado afirma que tem
as reais condições para a volta das
atividades nas escolas, pela ne-
cessidade de concluir o calendá-
rio escolar. Mas, espera que o Es-
tado garanta o que está
estabelecido nos protocolos das
autoridades de saúde. No último
dia 20, o governo divulgou que as
aulas presenciais reiniciarão no
próximo dia 10, nas escolas da
rede pública estadual. Elas foram
suspensas no mês de março
deste ano, para evitar a prolife-
ração do novo coronavírus.

“Em primeiro lugar estão a
saúde e a vida das pessoas, e é
importante sempre que estejam
abertos a retroceder de uma de-
cisão quando não tiver a segu-
rança necessária”, declarou o pre-
sidente do Sinproesemma,
Raimundo Oliveira. Ele ainda
disse que desde março, quando
aulas foram suspensas, o sindi-
cato sempre se posicionou de
acordo com o que as autoridades
de saúde, alertando para que de
fato o Governo seguisse os pro-
tocolos de saúde sugeridos pela
Organização Mundial de Saúde
(OMS) e as autoridades de saúde
locais.

Raimundo Oliveira informou
que o sindicato realiza, com uma
certa frequência, reuniões para
debater o retorno das aulas com
o Conselho Estadual de Educa-
ção, Ministério Público e outras
entidades ligadas ao movimento
estudantil. “O Governo é que tem
os mecanismos de aferir se o Ma-
ranhão tem ou não as reais con-
dições de retorno das aulas, pois,
a Secretaria Estadual de Saúde
é que respalda a Seduc estabele-
cer esse protocolo de retorno”,
frisou o presidente do Sinproe-
semma.

Ele também disse que se não
tiver as reais condições para o re-
torno das aulas é prudente que
o Governo reveja essas medidas

e avalie outra data. “O Sinproe-
semma quer garantir a saúde e,
principalmente, a vida das pes-
soas. Temos feito essa colocação”,
afirmou Raimundo Oliveira.

Rede privada
O Sindicato dos Estabelecimen-
tos Particulares de Ensino do Ma-
ranhão (Sinepe-MA) informou
ontem, por meio de nota, que
poderá dar seu parecer sobre o
protocolo do Conselho Estadual
de Educação após a publicação
oficial do documento.

Protocolo
As diretrizes pedagógicas para
serem adotadas durante as aulas
presenciais nas escolas da rede
pública estadual foram divulga-
das, por meio de portaria, no úl-
timo dia 20, pela Secretaria de
Estado da Educação (Seduc). Se-
gundo o documento, as escolas

voltarão a funcionar de maneira
gradativa.

Primeiramente devem retor-
nar os professores e a equipe ad-
ministrativa, a partir do dia 31

julho. Quanto aos estudantes, a
previsão é que somente os que
cursam a 3ª série do Ensino
Médio retornem às atividades
presenciais no dia 10 do próximo

mês.
As medidas de restrições pos-

suem o objetivo de evitar aglo-
merações nas escolas. Neste pri-
meiro momento, os estudantes de

cada escola serão distribuídos em
dois grupos, que deverão ser al-
ternados semanalmente, en-
quanto um grupo estiver em ati-
vidade presencial na escola, o
outro permanecerá em casa, exe-
cutando atividades remotas pas-
sadas pelos professores, com o
uso de recursos diversos.

Remarcação
Somente neste ano, o Governo re-
marcou quatro vezes a volta às
aulas nas escolas do Maranhão. O
governador Flávio Dino, primeira-
mente, por meio de decreto, apon-
tou o retorno das aulas para o dia
15 de junho, mas, logo após defi-
niu o dia 1º de julho.

No mês de julho, Dino anunciou
a volta das aulas para o dia 1º de
agosto e ainda teve mais uma mu-
dança e até o momento a previsão
é dia 10 de agosto. As aulas devem
retornar, mas com uma série de
restrições. Uma delas é o rodízio de
estudantes, aulas aos sábados e o
ensino híbrido, uma parte sendo
presencial e outra a distância.

Superior
A previsão do retorno das aulas na
Universidade Federal do Mara-
nhão (UFMA) é dia 14 de setem-
bro. O semestre 2020.1 vai come-
çar em setembro, finalizando até
o dia 19 de dezembro deste ano,
enquanto, o segundo semestre
deve começar somente em feve-
reiro do próximo ano e se esten-
dendo até o mês de abril.

As aulas terão como base tam-
bém o ensino híbrido. A direção da
universidade informou que as
aulas presenciais não serão obri-
gatórias e serão de responsabili-
dade do departamento de cada
curso. A universidade pretende
emprestar tablets e dispor internet
para os alunos.

Na Universidade Estadual do
Maranhão (Uema), as aulas do
primeiro semestre deste ano
estão previstas para iniciar no dia
24 de agosto, remotamente, de-
vido a situação de emergência de
saúde pública ocasionada pela
pandemia do novo coronavírus.
O início do segundo semestre está
previsto para o dia 7 de dezembro
deste ano. �

SAIBA MAIS
As escolas deverão cumprir normas sanitárias para evitar o coronavírus
� Distribuir materiais de higiene e desinfecção para os estudantes, professores e demais
funcionários
� Escalonar o horário de entrada e saída de séries e turmas, com intervalos entre os grupos, a fim
de evitar aglomeração
� Sinalizar o distanciamento nas filas das lanchonetes e restaurantes
� Aferir a temperatura de todos que estudam ou trabalham no ambiente escolar
� Desinfectar, de forma permanente e contínua, com produtos adequados ao combate da Covid-
19, os locais utilizados rotineiramente nas instituições
� Suspender as atividades presenciais que podem provocar aglomeração de pessoas, a exemplo
de eventos, prática de esportes, torneios, gincanas e solenidades de formatura
� Instituir uma Comissão de Saúde
� Garantir o uso obrigatório de máscaras
� Manter o distanciamento social, sendo 1 metro para ambientes com ventilação natural e 1,5 m
para ambientes com ventilação artificial 
� Garantir a lavagem frequente das mãos e observar dos protocolos e etiquetas respiratórias

INICIALMENTE
aulas devem

retornar para o
ensino médio,
parado desde

março

Paulo Soares

Divulgação

Com processo licitatório em
fase de conclusão para aquisição
da plataforma virtual, a Prefeitura,
por meio da Secretaria Municipal
de Educação, Semed, anunciou
nesta terça-feira, 21, como se dará
a retomada das atividades letivas
para o Ensino Fundamental da
Rede Municipal de Ensino. 

Conforme explica o secretário
de Administração e Educação,
Jose Antônio Pereira, as aulas co-
meçarão de forma remota. “Es-
tamos na fase final para contrata-

ção do ambiente virtual para as
aulas não presenciais. Já adota-
mos um cronograma de início
com formação para gestores,
coordenadores pedagógicos e pro-
fessores, de 29 a 31 de julho, para
familiarização com a ferramenta”,
revelou.

A partir do dia 3 de agosto terá
início, oficialmente, as aulas não
presenciais para estudantes de 1º
ao 9º ano, via plataforma. Os alu-
nos terão login e senha disponi-
bilizados e o acompanhamento

da participação dos estudantes
será identificada conforme acesso. 

Além disso, a ferramenta on-
line deverá ser utilizada não só
para o período de distanciamento
social e aulas não presenciais, mas
como proposta auxiliar para as
atividades do ensino híbrido,
muito discutido e recomendado
para implantação nos próximos
meses,  para auxiliar no cumpri-
mento do ano letivo.  

Com a liberação do retorno das
aulas presenciais, o município

avalia a situação da pandemia da
Covid-19, para estabelecer via
portaria, a volta gradual dos 33 mil
alunos ao ambiente escolar de
forma presencial. “Estamos pre-
vendo um retorno a partir da se-
gunda quinzena de agosto, mas
observando todas as medidas de
prevenção e segurança a toda a
comunidade escolar, que é o es-
sencial”, destacou o prefeito Assis
Ramos.  

O município, desde o mês de
junho,  passou a ofertar ativida-

des de estímulo com aulas não
presenciais para mais de 12 mil
alunos da educação Infantil. São

realizadas por meio de semaná-
rios, com veiculação através de
aplicativo de mensagem.�

Retomada das atividades escolares de
Imperatriz ocorrerá em 3 de agosto
Alunos do 1º ao 9º ano iniciarão aulas não presenciais com auxílio de plataforma virtual, com login
e senha disponibilizados; participação dos estudantes terá acompanhamento de acesso identificado

Desde o mês de junho, o município passou a ofertar atividades
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O Estado do Maranhão e Companhia
de Saneamento Ambiental do Mara-
nhão foram condenados a reforma-
rem a Estação Elevatória de Esgoto
que fica no Residencial Novo Tempo
II, que fica próxima à Ceasa. A sen-
tença, datada de dezembro de 2017,
foi proferida pela Vara de Interesses
Difusos e Coletivos da Comarca da
Ilha, e confirmada recentemente pelo
Tribunal de Justiça do Maranhão.
Conforme a sentença, assinada pelo
juiz Douglas Martins, deverão os réus
indenizar pelos danos ambientais
causados no valor de R$ 50.000,00, a
ser revertido ao Fundo Estadual de
Direitos Difusos.

A sentença é resultado de ação foi
ajuizada pelo Ministério Público Es-
tadual, após ter recebido representa-
ção do síndico geral do condomínio
“Novo Tempo II”. O MP afirmou que
os órgãos seriam responsáveis soli-
dariamente pela poluição causada
aos manguezais próximos ao sítio
Santa Eulália, em decorrência do lan-
çamento de esgotos não tratados,
oriundos do referido condomínio re-
sidencial, construído pelo Estado do

Maranhão. Relata a ação que a esta-
ção teria sido construída em desobe-
diência a alguns padrões técnicos, e
que a Caema, mesmo chamada a as-
sumir a responsabilidade sobre a es-
tação, limitou-se a fechá-la para re-
paros em 28 de setembro de 2000 e,
desde essa data, os esgotos conti-
nuaram a correr para o manguezal
próximo sem nenhum tratamento.

Alegações 
A Companhia de Saneamento Am-
biental argumentou que a estação
funcionava normalmente e que os
dejetos gerados pelo Condomínio
Novo Tempo estariam sendo des-
viados pela estação elevatória e jo-
gados no Poço de Visita, área ex-
terna ao referido condomínio. Já o
Estado do Maranhão, em sede de
defesa, argumentou à época que
não houve demonstração de que
houve danos ao meio ambiente,
afirmando que a Caema assumiu a
responsabilidade pelo lançamento
dos esgotos não tratados.  �

Estado e Caema
condenados a
reformar EEE
A Estação Elevatória de Esgoto que fica no
Residencial Novo Tempo II, próxima à Ceasa

Confiança do comerciante volta
a crescer após reabertura em SL
Pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão (Fecomércio-MA) aponta
para o início da retomada da confiança dos empresários do comércio, em julho, após quatro meses de queda

O
nível de confiança do
empresário do comércio
de São Luís voltou a rea-
gir, após quatro meses

consecutivos de desaceleração
(março a junho), apresentando em
julho variação de +5,4%.  Esse foi
o primeiro resultado positivo do
índice desde o início da pandemia
no Maranhão em março, de acordo
com o levantamento realizado
mensalmente pela Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Estado do Maranhão (Fe-
comércio-MA).

O Índice de Confiança do Em-
presário do Comércio (Icec) de São
Luís revelou um tímido cresci-
mento na passagem mensal: em
junho o indicador registrava 72,5
pontos e em julho subiu para 76,4
pontos, em uma escala que vai de
0 a 200 pontos. Apesar de ainda
permanecer dentro da zona de
pessimismo (0 a 100 pontos), o re-
sultado aponta para o início da re-
cuperação da confiança dos em-
preendedores, que deverá se
consolidar no médio prazo.

“Em fevereiro, o indicador
apontava 134 pontos, ou seja, o
empresário de São Luís mantinha
um nível elevado de otimismo.

Com a chegada da pandemia em
março, esse otimismo foi re-
cuando e entrou na zona de pes-
simismo em maio. Agora temos
um longo caminho a fazer de
volta, para alcançar um nível sa-

tisfatório de otimismo, o que de-
verá se concretizar de forma lenta
e gradual, ao longo dos próximos
meses”, avalia o presidente da Fe-
comércio, José Arteiro da Silva.

Na comparação com o mesmo

período do ano passado, o índice
de confiança permanece com de-
saceleração de -36,1% em relação
a julho de 2019. Na avaliação anual,
os principais componentes que
puxam o indicador para baixo,

acentuando o pessimismo empre-
sarial, são a avaliação das condi-
ções atuais da economia (-74,6%),
condições das empresas comerciais
(-61,3%) e a perspectiva para con-
tratação de funcionários (-40,3%).

Futuro
No levantamento deste mês de
julho, apenas três dos nove com-
ponentes que formam o indicador
se situaram dentro da zona de oti-
mismo (acima dos 100 pontos),
todos eles voltados para a avalia-
ção do empresário quanto ao ce-
nário de médio prazo. As expecta-
tivas futuras relacionadas à
recuperação das empresas (133,3
pontos), do comércio (126,5 pon-

tos) e da economia brasileira
(118,5 pontos) destacaram-se e
foram responsáveis pela elevação
do indicador do mês. A variação
desses componentes na passagem
do mês de junho para julho foi, em
média, de +16,8%.

A pesquisa do Índice de Con-
fiança do Empresário do Comér-
cio (Icec) tem como objetivo pro-
duzir um indicador com
capacidade de medir a percepção
que os empresários do comércio
têm sobre o nível atual e futuro de
propensão a investir em curto e
médio prazo. Ou seja, o levanta-
mento é um indicador antece-
dente de vendas a partir do ponto
de vista dos empresários.�

O presidente da Fecomércio, José Arteiro da Silva, disse que o otimismo se  concretizará de forma lenta

O boletim Emprego em Pauta, do
Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese), traz um panorama
dos primeiros impactos da pande-
mia da Covid-19 no mercado de
trabalho, com destaque para a si-
tuação do rendimento dos traba-
lhadores que permaneceram ocu-
pado em maio. 

De acordo com dados do bole-
tim, cerca de 36% dos trabalha-
dores ocupados em maio (30 mi-
lhões de pessoas) tiveram alguma
perda no rendimento na compa-
ração com a situação anterior à
pandemia. A redução média do
rendimento foi de 61%. Esse qua-
dro se deve em grande parte à re-
dução de demanda na economia
ou à impossibilidade de o traba-
lho ser realizado diante das regras
da quarentena. 

Cerca de 61% dos ocupados
afastados das atividades tiveram
perda média de 49% nos rendi-
mentos. As perdas foram maiores
entre os trabalhadores de serviços
e do comércio: cabeleireiro, mani-
cure e afins (58%), vendedor am-
bulante - feirante, camelô, comer-
ciante de rua, quiosque (49%),
artesão, costureiro e sapateiro
(40%) e comerciante - dono do bar,
da loja etc.(39%). 

Já os militares, os trabalhadores

de apoio administrativo, em cargos
de direção e os mais qualificados
(profissionais com ensino superior
ou técnicos de nível médio) tive-
ram perdas menores nos rendi-
mentos.

Os trabalhadores dos setores re-
lacionados aos serviços, comércio e
construção foram os que apresen-
taram perdas de rendimento mais

expressivas. Houve redução de 50%
no rendimento para aqueles que
continuaram trabalhando no seg-
mento Outros Serviços (cabeleirei-
ros, tratamento de beleza e serviços
pessoais, organizações religiosas,
sindicatos e associações e ativida-
des artísticas, esportivas e de re-
creação) e de 33% para os alocados
em Alojamento e alimentação. �

Pandemia causa impacto 
na renda de trabalhadores
De acordo com dados do Dieese, 30 milhões de trabalhadores ocupados no país em maio,
tiveram alguma perda no rendimento na comparação com a situação anterior à pandemia

Divulgação

MAIS

A pesquisa do Índice de
Confiança do Empresário do
Comércio (Icec) tem como
objetivo produzir um
indicador com capacidade de
medir a percepção que os
empresários do comércio têm

sobre o nível atual e futuro de
propensão a investir em curto
e médio prazo. Ou seja, o
levantamento é um indicador
antecedente de vendas a partir
do ponto de vista dos
empresários.

Percepção dos empresários

Divulgação

Perdas no rendimento afetaram principalmente a área de serviços

MAIS

� 18,5 milhões de
brasileiros não
trabalharam e não
procuraram ocupação
devido à pandemia
� 19 milhões de pessoas
foram afastadas do
trabalho e 30 milhões
tiveram alguma redução
no rendimento do trabalho 
� As perdas de
rendimento foram maiores
entre os ocupados dos
serviços, do comércio e da
construção e entre os
trabalhadores informais
� As perdas de
rendimento foram
expressivas também 
entre os ocupados em
serviços essenciais na
pandemia, como os
entregadores e os
trabalhadores da saúde 
e da limpeza
� O auxílio emergencial
tem sido essencial para
cobrir boa parte da perda
de rendimento

Impactos na renda

Íntegra em oestadoma.com/488886

Íntegra em oestadoma.com/488883
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Mundo

Pandemia “não mostra
sinais de desaceleração” 
Essa declaração é da diretora da Organização Pan-Americana da Saúde
(Opas), sobre o avanço da pandemia do novo coronavírus nas Américas 

Integrantes de facções podem estar
executando testemunhas de crimes

Bandidos foram presos e arma-
mentos e drogas apreendidos du-
rante a Operação Tornado, que foi
realizada  na noite do último dia 20,
pelo Batalhão do Choque, em di-
versas localidades da Grande Ilha.

O tenente-coronel Wellington,
comandante do Choque, informou
que um dos presos foi Adriel Cos-
ta Silva, de 20 anos, que mora  no
São Francisco. Ele estava com uma
motocicleta Fan vermelha, que ha-
via sido tomada de assalto na tar-

de de segunda-feira, 20, no bairro
Maranhão Novo. “Na delegacia, fi-
cou comprovado que o detido ti-
nha passagem pelos crimes de rou-
bo e porte ilegal de arma de fogo”,
contou Wellington.

Na Vila Conceição, área do Al-
to do Calhau, os militares
apreenderam um adolescente,
de 17 anos. O tenente-coronel
declarou que o menor de idade
é suspeito de comercializar dro-
ga nessa localidade. Em poder

dele, foram apreendidos vários
papelotes de maconha, uma ar-
ma branca e dinheiro.

Os policiais também prenderam
um homem, nome não revelado,
de 20 anos, na Segunda Travessa da
Salina, no bairro Vila Palmeira.
Com ele, foi apreendida uma es-
pingarda municiada. O detido foi
apresentado no Plantão de Polícia
Civil das Cajazeiras, no Centro. Na
tarde de ontem, um homem, não
identificado, foi preso em cumpri-

Criminosos são presos e
armas e drogas apreendidas
Operação Tornado, comandada pelo Batalhão do Choque, foi realizada
no último dia 20 e terminou com prisões e apreensões na Grande Ilha

WASHINGTON 

O Centro para Controle e Prevenção
de Doenças (CDC) dos Estados Uni-
dos informou nesta terça-feira
3.819.139 casos de coronavírus, um
aumento de 57.777 casos em relação
à contagem anterior, e disse que o
número de mortes aumentou em
473, para 140.630.

O CDC divulgou sua contagem de
casos da doença respiratória, conhe-
cida como Covid-19, causada pelo no-
vo coronavírus, com base em dados
levantados até a tarde do dia anterior.

Os números do CDC não refletem
necessariamente casos relatados por
Estados individualmente.

Barcelona limita circulação 
As autoridades de Barcelona reduzi-
ram o número de pessoas que po-
dem frequentar as praias da cidade
de 38 mil para 32 mil nesta terça-fei-
ra, já que multidões foram tomar ba-
nho de mar no final de semana, ape-
sar do alerta para ficarem em casa pa-
ra conter um aumento local de in-
fecções de coronavírus.

Normalmente, a segunda maior ci-
dade da Espanha e um dos destinos
turísticos europeus mais visitados te-
ria cerca de 40 mil pessoas em suas
dez praias a esta altura do ano, disse
uma porta-voz da prefeitura.

Fiscalização na China 
Passageiros de voos com destino à
China precisam apresentar exames
de Covid-19 negativo antes de em-
barcar, disse a autoridade de aviação
do país nesta terça-feira, e o governo
estuda como diminuir ainda mais o
risco de casos importados de corona-
vírus em meio ao aumento das via-
gens internacionais.

Exames de ácido nucleico preci-
sam ser realizados a cinco dias do em-
barque, disse a Administração da Avia-
ção Civil da China (CAAC) em seu si-
te, em instalações designadas ou re-
conhecidas pelas embaixadas chine-
sas nos países de origem.

As embaixadas avaliarão cuidado-
samente a capacidade de exames dos
países de origem e formularão proce-
dimentos de viagem.�

EUA têm 3.819.139
casos de Covid-19, diz
órgão de controle
Centro para o controle e prevenção de doenças
afirmou que 140.630 pessoas já morreram no país

Um adolescente, de 17 anos, foi
apreendido ontem (21) em Itape-
curu-Mirim, suspeito de ter roubado
o celular e assassinado a tiros Mar-
celo Sousa Oliveira, de 23 anos. O ato
criminoso ocorreu no último dia 18,
no bairro DER, nessa cidade.

Após o crime de latrocínio (roubo
seguido de morte), os militares co-
meçaram a realizar incursões na lo-
calidade e conseguiram apreender
o adolescente. 

Ainda segundo a polícia, o ado-
lescente também é suspeito de ter

tomado de assalto uma motocicleta
Honda Bros preta,  no último dia 17,
nessa cidade. No decorrer dessa ação
criminosa, ele chegou a ser baleado
nas nádegas.

Moto roubada 
Militares realizaram barreiras na en-
trada do município de Jenipapo dos
Vieiras e prenderam um homem,
nome não revelado, que estava con-
duzindo uma motocicleta que havia
sido tomada de assalto em Goiânia,
no estado de Goiás. �

Adolescente de 17
anos é apreendido
Ele é acusado de cometer latrocínio na cidade de
Itapecuru-Mirim e de envolvimento em assalto 

ISMAEL ARAÚJO

Da equipe de  O Estado

A
prática de eliminar teste-
munhas de crimes, que
comumente acontece
nos estados do Rio de Ja-

neiro e São Paulo, pode estar ocor-
rendo na Grande Ilha. Segundo a po-
lícia, em menos de uma semana,
duas pessoas podem ter sido vítimas
desse tipo de ato violento e uma de-
las foi identificada como Josué Sou-
sa Almeida, de 20 anos. O crime ocor-
reu na noite do último dia 20, no Ita-
pera, zona  rural da capital.

O caso está sendo investigado pe-
la equipe da Superintendência de
Homicídio e Proteção a Pessoas
(SHPP). A polícia informou que na
noite do dia 15 de julho havia três
pessoas sentadas no Viva da Cidade
Operária, entre elas, João Victor Sou-
sa Pereira, de 18 anos; e Josué Sousa,
que morava no Ecotajaçuaba.

Eles foram abordados por inte-

grantes de uma facção criminosa.
Ainda segundo a polícia, os bandi-
dos tomaram os celulares das víti-
mas e descobriram que o irmão de
João Victor, nome não revelado, era
integrante de um bando rival. 

João Victor foi sequestrado e, no
dia seguinte, encontrado morto em
uma área de matagal, localizado nas
proximidades da Escola Mata Ro-
ma, na Cidade Operária. De acordo
com a polícia, Josué Sousa foi ouvi-
do na delegacia e ajudou a reco-
nhecer os suspeitos. 

Dias depois, Josué Sousa teve a
sua residência invadida e vários ob-
jetos foram roubados, além da sua
motocicleta. Os policiais foram acio-
nados e conseguiram prender em
flagrante dois acusados desse ato
criminoso. A polícia também infor-
mou que na noite de segunda-fei-
ra, 20, Josué Sousa foi abordado
mais uma vez pelos faccionados e
acabou sendo morto.

O corpo da vítima foi removido
para o Instituto Médico Legal (IML),

no Bacanga, para ser autopsiado e,
na manhã de ontem, foi liberado pa-
ra os familiares. A Polícia Civil inves-
tiga o caso, mas até o começo da noi-
te de terça-feira, 21, não havia regis-
tro de prisão.

Acidente
De acordo com a polícia, o moto-
taxista Paulo Martins Magalhães,
idade não revelada, foi morto du-
rante um acidente de trânsito, ocor-
rido na manhã de terça-feira, 21, na
BR 135, nas proximidades da Pon-
ta da Espera.

A polícia informou que a vítima
conduzindo a motocicleta colidiu
em um veículo Fiesta preto, de pla-
cas não identificadas, e sofreu vá-
rias fraturas. 

Os peritos do Instituto de Cri-
minalística (Icrim) estiveram no  lo-
cal e o corpo da vítima foi levado
para o IML. O caso vai ser investi-
gado pela equipe da Delegacia de
Acidente de Trânsito (DAT), locali-
zada no Centro. �

Divulgação

SANTIAGO 

A pandemia do novo coronavírus
não mostra “sinais de desaceleração”
nas Américas, disse a diretora da Or-
ganização Pan-Americana da Saúde
(Opas) nesta terça-feira diante da
chegada do vírus nas Guianas na
costa nordeste do continente e em
meio a picos na Bolívia, Equador, Co-
lômbia e Peru.

Carissa Etienne disse em um brie-
fing virtual da sede da Opas em Was-
hington que alguns países da Amé-
rica Central estão registrando seu
maior aumento semanal de casos
desde a chegada do vírus.

Ela acrescentou que, devido ao
alto fardo de doenças infecciosas e
condições crônicas nas Américas,
três em cada dez pessoas - 325 mi-
lhões - estão correndo “risco au-
mentado” de desenvolver compli-
cações pela Covid-19.

“O impacto de comorbidades na
disseminação do vírus deveria ser
um grito de alerta a todos os países

das Américas: usem dados para
adaptar sua reação e fazer da saúde
sua maior prioridade”, disse.

Mortes pela Covid-19 
Ela ressaltou os 900 mil casos novos
e as quase 22 mil mortes relatadas
na região ao longo da semana pas-

sada, a maioria no Brasil, México e
Estados Unidos.

Etienne disse que há locais dig-
nos de elogio: Chile, Argentina e Uru-
guai fizeram um “progresso impor-
tante” no fortalecimento da
vigilância contra a gripe e os progra-
mas de vacinação e houve uma cir-

culação “muito baixa” da gripe neste
ano, também ressaltando o valor das
medidas de prevenção contra a
Covid-19, como lavar as mãos e
manter o distanciamento social.

Ela disse que vários países cari-
benhos implantaram restrições  efi-
cazes para controlar o surto. �

Josué Sousa pode ter sido assassinado por ter sido testemunha de crime

Roberto Parizotti/FotosPublicas

Movimento de pessoas na Avenida Paulista, principal via da cidade de São Paulo, no último domingo (19)

mento de ordem judicial, no bair-
ro Filipinho, acusado de violência
sexual. O delegado Carlos Alessan-
dro contou que o detido foi enca-
minhado para a Casa da Mulher,
no Jaracati, onde foram tomadas as
devidas providências.

Delivery
Cinco suspeitos de comercializa-
rem cocaína por delivery em Ca-
xias foram presos durante a Ope-
ração Bairro Seguro, feita pela Po-
lícia Militar. 

O tenente-coronel Jurandir Bra-
ga disse que primeiramente os mi-
litares prenderam dois mototaxis-
tas, que estavam levando a droga
para usuários. Em seguida, pren-
deram os outros criminosos em
uma lanchonete, localizada na área
central desse município. Um total
de 330 pinos de cocaína foram
apreendidos pelos policiais. �

SAIBA MAIS 

A polícia de Bacabal
investiga a morte de Alex
Araújo, o Alex Vaqueiro
ou Canhotinha de Ouro, de
34 anos. Ele estava
desaparecido desde o dia
18 e foi encontrado morto
dentro de um açude, em 
um povoado da cidade. 

Morte de vaqueiro

Segundo a polícia de São Luís, esse tipo de prática, comum em alguns estados do Sudeste do país, pode estar ocorrendo
na Grande Ilha; duas execuções desse tipo, que ocorreram em um intervalo de uma semana, estão sendo investigadas 

Testemunha teria
sido executada

por faccionados

Crime
ocorreu em

Itapera



Pirâmides no Maranhão 
movimentam  mais de R$ 1 bi
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04H26 ................ 0.5M

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

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

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

Como este ano a pandemia do coronavírus está retorcendo o ca-
pitalismo e a economia mundial, no Maranhão, Flávio Dino já fala 
em admitir fundir o PCdoB com o PSB e atrair a parte esquerdizan-
te do MDB sarneísta.

O jogão de 2022

Paulo Guedes entrega Reforma Tributária
O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou a proposta de reforma 

tributária do governo. Agora, a proposta trazida por Guedes será incorporada às 
propostas de reforma tributária da Câmara e do Senado, ambas já em discussão 

no Congresso, em comissão especial mista  PÁGINA 7

O inquérito, instaurado na Delegacia de Defraudações da Polícia Judiciária do Maranhão, está há quase um ano sem andamento, em 
face à falta de resposta do Banco Central ao ofício das autoridades policiais maranhenses, sobre a movimentação financeira da empresa PH 

Participações, que comandou um esquema fraudulento, causando prejuízos em torno de dois milhões de reais a “investidores” incautos. 
PÁGINA 9

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

Anvisa aprova ensaio para duas vacinas
A Anvisa informou ter aprovado a condução de um ensaio clínico que 

estudará dois tipos de vacinas contra a covid-19. Essas vacinas estão sendo 
desenvolvidas pelas empresas BioNTech e Pfizer e são baseadas em RNA, que 

codifica um antígeno específico do vírus Sars-CoV-2. PÁGINA 3

A Polícia Militar prendeu o suspeito de ter ateado fogo em três ônibus escolares na porta da Prefeitura Municipal de Fortuna, no último do-
mingo (19), no interior do Maranhão.  Ainda não se sabe o motivo que teria levado ao ocorrido, mas segundo informações policiais, o suspeito 

deve responder por dano ao patrimônio público. O incêndio deixou os veículos completamente destruídos. PÁGINA 10

DE SONHO A PESADELO

Uma série de ônibus 
antigos são retirados 

de circulação do 
sistema semiurbano

Especialista político 
conta como Flávio Dino 
pode ser candidato ao 

Planalto em 2022

Inscrições para o Fies 
são adiadas e novas 

datas devem ser 
divulgadas em breve

PÁGINA 9 PÁGINA 9

Fogo no 
interior

Polícia prende suspeito de atear 
fogo a ônibus escolares em Fortuna{

PÁGINA 5
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As pirâmides financeiras são investigadas pela Delegacia de Defraudações em São Luís.
Os casos já movimentaram mais de R$ 1 bilhão e contabiliza várias vítimas

ESQUEMA FRAUDULENTO

Pirâmides  movimentam
mais de R$ 1 bilhão
DOUGLAS CUNHA

O
inqué ri to ins tau ra do na De- 
le ga cia de De frau da ções da 
Po lí cia Ju di ciá ria do Ma ra- 
nhão, es tá há qua se um ano 

sem an da men to, em fa ce a fal ta de 
res pos ta do Ban co Cen tral ao ofí cio 
das au to ri da des po li ci ais ma ra nhen- 
ses, so bre a mo vi men ta ção fi nan cei ra 
da em pre sa PH Par ti ci pa ções, que co- 
man dou um es que ma frau du len to, 
cau san do pre juí zos em tor no de dois 
mi lhões de re ais a “in ves ti do res” in- 
cau tos.

A so li ci ta ção fei ta pe lo de le ga do Jâ- 
nio Pa che co, ti tu lar da De le ga cia de 
De frau da ções, há 10 me ses, bus can do 
in for ma ções da mo vi men ta ção fi nan- 
cei ra da em pre sa de Pau lo Hen ri que, 
co nhe ci do co mo PH, vi san do a iden ti- 
fi ca ção de ou tros en vol vi dos nos cri- 
mes pra ti ca dos con tra a eco no mia 
po pu lar por aque le em pre sá rio e seus 
par cei ros.

A Pi râ mi de da PH Par ti ci pa ções 
con ta va com um nú me ro gran de de 
co la bo ra do res, que eram re mu ne ra- 
dos com co mis sões em tor no de 5% 
do va lor in ves ti do por pes so as que 
acre di ta va que se ri am be ne fi ci a dos 
com o do bro do va lor apli ca do.

Des sa for ma os men to res do es que- 
ma se lo cu ple ta ram com o di nhei ro 
alheio. Co mo to da pi râ mi de, o es que- 
ma de PH aca bou e ago ra, ele e seus 
par cei ros es tão en vol vi dos com a Po lí- 
cia e a Jus ti ça, que apu ram as res pon- 
sa bi li da des. To dos que de ci di ram en- 
ve re dar nes se ca mi nho sa bi am do ris- 
co e da ile ga li da de do ne gó cio e, mes- 
mo as sim, in ves ti ram seu di nhei ro, 
cu ja ori gem é bas tan te du vi do sa.

O es que ma de PH foi pos to em prá-

Sem pra zo pa ra con clu são 
do inqué ri to

POLICIAIS FORAM AO APARTAMENTO DO MÉDICO ABDON MURAD JÚNIOR, NA PENÍNSULA

DIVULGAÇÃO

ti ca quan do mem bros de ou tra Pi râ- 
mi de Fi nan cei ra, con si de ra da a mai- 
or, ten do co mo men tor o mé di co Ab- 
don Mu rad Jú ni or, que te ria mo vi- 
men ta do va lo res em tor no de R$ 1 bi- 
lhão.

Es tes se or ga ni za ram e cri a ram o 
no vo es que ma, dan do ori gem à PH 
Par ti ci pa ção se di a da em sa las lu xu o- 
sas do edi fí cio Pe nín su la Mall & Of fi- 
ces, na Pon ta d’Areia.

Pe dro Hen ri que (PH) ini ci ou seu 
“tra ba lho” com um gru po de 11 agen- 
ci a do res res pon sá veis em re cru tar 
“in ves ti do res” pa ra ali men tar o es- 
que ma frau du len to, con se guin do 
seus ob je ti vos fa cil men te por se rem 
de mui to pres tí gio e que co nhe ci am 
pes soa pos sui do ras de con di ções fi- 
nan cei ras, ca pa zes de in ves tir al tos 
va lo res com pro mes sa de re tor no 
num cur to es pa ço de tem po. Es tes 

agen ci a do res, de pois que ga nha ram 
mui to di nhei ro, aban do na ram o es- 
que ma, dei xan do os “in ves ti do res” 
com o pre juí zo. Ago ra Po lí cia Ju di ciá-
ria in ves ti ga to dos os ca sos re la ci o na-
dos com o es que ma frau du len to pa ra 
apu rar e de fi nir res pon sa bi li da des.

A Pi râ mi de que an te ce deu a es ta, 
te ve o mes mo des ti no. Cau sou pre juí-
zos em gran de mon ta e es tá sen do in- 
ves ti ga da pe la 4ª De le ga cia Dis tri tal, 
lo ca li za da no bair ro do Vi nhais, ten do 
o seu ti tu lar, de le ga do Do mi ni ce, ou-
vi do vá ri as pes so as ví ti mas e par tí ci-
pes do es que ma e não tem ain da pra-
zo pa ra con cluir os tra ba lhos in ves ti- 
ga ti vos que irão com por a pe ça in for- 
ma ti va que se rá en ca mi nha da ao ju- 
di ciá rio.

Como funcionam as pirâmides financeiras

Es que mas de pi râ mi de pa re cem
co me çar ino cen te men te. Mui tas ve- 
zes, são ami gos, fa mi li a res ou vi zi- 
nhos que ini ci am o pro ces so de re cru- 
ta men to, ge ral men te en vol ven do po- 
ten ci ais par cei ros de ven das pes so al- 
men te, por te le fo ne, por e-mail ou on- 
li ne (es pe ci al men te em mí di as so ci- 
ais).

Um in di ví duo ou gru po pe que no
no to po do es que ma de pi râ mi de co- 
lo ca uma pe que na quan tia de di nhei- 
ro, ou em mui tos ca sos, ne nhum di- 
nhei ro, pa ra uma opor tu ni da de de
en ri que ci men to rá pi do, e en tão co bra
ou tros mem bros do gru po pa ra se
jun ta rem. A ideia é ven der um pro du- 
to ou ser vi ço, mui tas ve zes de bai xa
qua li da de, ou, na ver da de, fin gir ter
um pro du to ou ser vi ço, e con ven cer

pes so as de fo ra a par ti ci par e co brar
de les. Abai xo da es ca la da pi râ mi de,
os in ves ti do res mais no vos in ves tem
di nhei ro em um es que ma de pi râ mi- 
de, for ne cen do as sim o di nhei ro ne- 
ces sá rio pa ra pa gar os pri mei ros in- 
ves ti do res. As con tas fi nan cei ras são
cri a das, os lu cros ge ra dos e os che- 
ques são cor ta dos pa ra os in ves ti do- 
res. Nes se pon to, tu do pa re ce es tar em
as cen são, em bo ra ne nhum úni co
pro du to ou ser vi ço te nha si do ven di- 
do pa ra res pal dar o in ves ti men to –
em bo ra os in ves ti do res ain da não sai- 
bam dis so. Even tu al men te, fi ca mais
di fí cil re cru tar no vos mem bros no es- 
que ma da pi râ mi de. Quan do is so co- 
me ça a acon te cer, há me nos di nhei ro
pa ra pa gar os in ves ti do res já en vol vi- 
dos no es que ma. Quan do os in ves ti- 

do res an te ri o res do es que ma sa cam
di nhei ro, não há di nhei ro su fi ci en te
pa ra pa gar o res to dos in ves ti do res na
ba se da pi râ mi de. Quan do es ses in- 
ves ti do res ten tam lu crar tam bém,
des co brem que não há mais di nhei ro
pa ra pa gá-los, e o es que ma da pi râ mi- 
de des mo ro na sob seu pró prio pe so.

Em su ma, a ideia com um es que ma
de pi râ mi de é fa zer di nhei ro não de
um óti mo pro du to ou ser vi ço, mas de
re cru ta men to – ou se ja, con ven cer os
ou tros a pa gar di nhei ro pa ra par ti ci-
par de uma opor tu ni da de de ga nhar
di nhei ro, en tão ter es ses par ti ci pan tes
re cru tam ou tras pes so as pa ra par ti ci- 
par, até que não ha ja mais nin guém
pa ra re cru tar e nem mais di nhei ro pa-
ra ser fei to. Nes te pon to, os cri a do res
do es que ma já de ram no pé.

DA RE DA ÇÃO

NOVO CRONOGRAMA

Inscrições para o
FIES são adiadas

AINDA SERÁ DIVULGADO UM NOVO CALENDÁRIO PARA O FIES

As ins cri ções do Fun do de Fi nan ci a men to Es tu dan til
(Fi es) 2020/2 fo ram adi a das e um no vo cro no gra ma se rá
di vul ga do pe lo Mi nis té rio da Edu ca ção pos te ri or men te.
O pe río do es ta va pre vis to pa ra en cer rar na pró xi ma sex- 
ta-fei ra (24). No si te do Fi es, uma no ta ofi ci al foi pu bli ca- 
da in for man do que se rá di vul ga do um no vo ca len dá rio.
O Fi es é um pro gra ma fe de ral que fi nan cia men sa li da- 
des em ins ti tui ções pri va das de en si no su pe ri or. Os es- 
tu dan tes de vem pa gar o fi nan ci a men to após o fim das
gra du a ções. Nes ta edi ção, vão po der se ins cre ver os can- 
di da tos que fi ze ram o Enem en tre 2010 e 2019, com mé- 
dia de 450 pon tos no exa me e que não te nha ze ra do a re- 
da ção. Além dis so, é ne ces sá rio com pro var ren da fa mi li- 
ar de até três sa lá ri os mí ni mos.

Sus pen são de pa ga men to de par ce las do Fi es
O pre si den te Jair Bol so na ro san ci o nou a lei que sus- 

pen de o pa ga men to de par ce las do Fun do de Fi nan ci a- 
men to Es tu dan til (Fi es) até 31 de de zem bro, em ra zão
do es ta do de ca la mi da de pú bli ca pro vo ca do pe la pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus (co vid-19). A Lei nº
14.024/2020 foi pu bli ca da no úl ti mo dia 10 no Diá rio
Ofi ci al da União.

A nor ma es ta be le ce o di rei to à sus pen são dos pa ga- 
men tos aos es tu dan tes que es ta vam em dia com as pres- 
ta ções do fi nan ci a men to até 20 de mar ço de 2020, quan- 
do foi re co nhe ci do o es ta do de ca la mi da de pe lo Con- 
gres so Na ci o nal. Tam bém po de rão sus pen der os pa ga- 
men tos aque les com par ce las em atra so por, no má xi- 
mo, 180 di as, de vi das até 20 de mar ço.

Os sal dos das obri ga ções sus pen sas de vem ser pa gos
“de for ma di luí da nas par ce las res tan tes”, sem co bran ça
de ju ros ou mul tas. Em to das as si tu a ções de sus pen são
de pa ga men tos, o es tu dan te não po de rá ser ins cri to em
ca das tros de ina dim plen tes e não se rá con si de ra do des- 
cum pri dor de quais quer obri ga ções jun to ao Fi es.

REGIÃO METROPOLITANA

Ônibus antigos são
retirados de circulação

ÔNIBUS SEMIURBANOS TÊM IDADE INDIVIDUAL DE ATÉ 10 ANOS

VINÍCIUS FERREIRA/SPORTBUS

A Agên cia Es ta du al de Mo bi li da de Ur ba na e Ser vi ços
Pú bli cos (MOB) re ti rou de cir cu la ção 23 ôni bus do sis te- 
ma se miur ba no que já ha vi am com ple ta do a ida de li mi- 
te pa ra ope rar no sis te ma.

Con for me a Re so lu ção nº02 de 19 de abril de 2018 da
MOB, a ida de in di vi du al li mi te de veí cu los do sis te ma
se miur ba no é de até 10 anos, ba se a da no ano de fa bri ca- 
ção do chas si do veí cu lo.

Fo ram re ti ra dos de cir cu la ção ôni bus da Vi a ção Aro- 
ei ras, Ma ri na, Ex pres so União, Vi a ção Pe ri cu mã, Ra- 
trans, Ex pres so Ta pa jós, Rio Cla ro e Pla ne ta Trans por tes
que ti ve ram os seus va li da do res blo que a dos.

Pa ra não ha ver des fal que nas li nhas ope ra das que as
em pre sas não apre sen ta ram ôni bus subs ti tu to, a MOB
emi tiu or dens de ser vi ços a ou tras em pre sas pa ra sal va- 
guar dar o ser vi ço.

A em pre sa Ta gua tur e a Vi per re ce be ram du as va gas
nas li nhas Jar dim Tro pi cal/São Fran cis co (T064), ten do
a Vi per ga ran ti do ain da du as va gas na li nha Jar dim Tro- 
pi cal/San tos Dum mont (T063). Além des sas, a Vi a ção
Aro ei ras tam bém re ce beu or dem de ser vi ço pa ra ope rar
na li nha Mo jó/Ter mi nal Cohab (A989).

As em pre sas no ti fi ca das te rão pra zo pa ra fa ze rem a
re gu la ri za ção jun to à MOB, pa ra as sim vol ta rem a ope- 
rar no sis te ma.

São Luís, quarta-feira, 22 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Nova seleção para o Exército oferece salário de até R$ 10,8 mil. As vagas são para o
Departamento de Engenharia e Construção (DEC)

PROCESSO SELETIVO

Exército oferece salário
de até R$ 10,8 mil

O
Exér ci to Bra si lei ro di vul gou 
edi tal pa ra a re a li za ção de 
pro ces so se le ti vo sim pli fi- 
ca do.

No to tal, são 19 va gas tem po rá ri as, 
além de for ma ção de ca das tro re ser- 
va, pa ra o De par ta men to de En ge nha- 
ria e Cons tru ção (DEC). A ins cri ção 
se rá no va lor de R$ 45. Elas ini ci am no 
dia 30 de ju lho e vão até 12 de agos to, 
atra vés do si te www.dec.eb.mil.br. Os 
sa lá rio vão de R$ 3.419,97 a R$ 
10.887,56 pa ra 40 ho ras de tra ba lho 
por se ma na.

As va gas são pa ra aten der aos en- 
car gos tem po rá ri os e ex cep ci o nais de 
obras e ser vi ços de en ge nha ria re la ti- 
vos à im plan ta ção dos Pro je tos Es tra- 
té gi cos e Es tru tu ran tes do Exér ci to, a 
se rem exe cu ta dos pe las uni da des que 
in te gram o Sis te ma de En ge nha ria do 
Exér ci to e Ações de Co o pe ra ção do 
Exér ci to com di ver sos Ór gãos Fe de- 
rais e/ou en ti da des dos go ver nos es- 
ta du ais ou mu ni ci pais.

Pa ra o pro ces so sim pli fi ca do, as va- 
gas são pa ra con ta dor, téc ni co de ní- 
vel su pe ri or – pro ces sos e ris cos, ana- 
lis ta de sis te mas – su por te, agen te ad- 
mi nis tra ti vo, téc ni co de ní vel su pe ri or 
sê ni or, téc ni co de ní vel su pe ri or ple- 
no, ana lis ta am bi en tal, ana lis ta am bi- 
en tal ple no, ad mi nis tra dor, ana lis ta 
de sis te ma sê ni or – pro gra ma ção, 
ana lis ta de sis te ma sê ni or – re qui si to 
tes te, ana lis ta de sis te ma sê ni or – web 
de sig ner, ana lis ta de sis te mas sê ni or – 
DBA geó lo go, téc ni co de ní vel su pe ri- 
or – tec nó lo go, ar qui te to, ana lis ta de 
sis te mas mas ter – pro gra ma ção, ana- 
lis ta de sis te mas mas ter – web de sig- 
ner, ana lis ta de sis te mas mas ter – re-

Ins cri ção

• ca das trar-se no sí tio ele trô ni co do 
DEC e pre en cher os da dos pes so ais e 
pro fis si o nais
• ob ter a Guia de Re co lhi men to da 
União – GRU na pá gi na da Se cre ta ria 
do Te sou ro Na ci o nal (www.stn.fa zen- 
da.gov.br) e efe tu ar o seu pa ga men to 
em qual quer agên cia do Ban co do 
Bra sil, no va lor de R$ 45 pa ra ca da ins- 
cri ção
• se guir as ins tru ções pa ra o pre en- 
chi men to da GRU e o pa ga men to da 
ta xa de ins cri ção se gun do ori en ta ções 
do edi tal
• cer ti fi car-se de que dis po rá de to- 
dos os re qui si tos e dos do cu men tos 
ne ces sá ri os pa ra a con tra ta ção (ad- 
mis são), es pe ci fi ca dos no edi tal, an- 
tes de efe tu ar o pa ga men to da ta xa de 
ins cri ção, ha ja vis ta que não ha ve rá 
de vo lu ção da im por tân cia pa ga, ain- 
da que efe tu a da a mai or ou em du pli- 
ci da de

A CONTRATAÇÃO SERÁ DE ATÉ 90 DIAS, COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO

qui si tos/tes tes, ad mi nis tra dor sê ni or, 
ar qui te to ple no, ar qui te to sê ni or, ar- 
qui te to mas ter, con ta dor sê ni or, en- 
ge nhei ro ci vil sê ni or, en ge nhei ro ci vil 
mas ter, en ge nhei ro ele tri cis ta sê ni or, 
téc ni co em edi ca ções sê ni or, pro gra- 
ma dor PHP, ana lis ta de sis te mas ple- 
no – pro gra ma dor PHP, ar qui te to jú ni- 
or, en ge nhei ro ci vil sê ni or, en ge nhei- 
ro ci vil ple no, en ge nhei ro ci vil jú ni or, 
en ge nhei ro ele tri cis ta ple no, en ge- 
nhei ro me câ ni co jú ni or, téc ni co em 
edi ca ções jú ni or, de se nhis ta ple no e 
téc ni co ad mi nis tra ti vo ple no.

Con for me o edi tal, 5% das va gas 
são pa ra pes so as com de fi ci ên cia e 
20% a can di da tos ne gros. A con tra ta- 
ção se rá de até 90 di as, com pos si bi li- 
da de de pror ro ga ção por iguais ou su- 
ces si vos pe río dos, a cri té rio do con- 
tra tan te, por até 4 anos. Já o pra zo de 
va li da de do pro ces so se le ti vo se rá de 
dois anos, con ta dos a par tir da ho mo- 
lo ga ção do re sul ta do nal, tam bém 
com pos si bi li da de de pror ro ga ção por 
igual pe río do.

Os re qui si tos pa ra a ins cri ção no 
pro ces so se le ti vo são:

DA RE DA ÇÃO

• ja nei ro re ce bem no dia 22
• fe ve rei ro, em 24 de ju lho
• mar ço, 29 de ju lho
• abril, 31 de ju lho
• maio, 5 de agos to
• ju nho, 7 de agos to
• ju lho, 12 de agos to
• agos to, 14 de agos to
• se tem bro, 17 de agos to
• ou tu bro, 19 de agos to
• no vem bro, 21 de agos to
• de zem bro, 26 de agos to

BENEFÍCIO

700 mil recebem hoje
1ª parcela do auxílio

OS BENEFICIÁRIOS QUE VÃO RECEBER A 1ª PARCELA DO AUXÍLIO

A Cai xa vai cre di tar a pri mei ra par ce la do au xí lio
emer gen ci al pa ra 721.337 be ne fi ciá ri os a par tir de ho je,
quar ta-fei ra (22), pa ra os nas ci dos em ja nei ro.

Os be ne fi ciá ri os en tram no ci clo 1 do no vo ca len dá rio
de pa ga men to, que pas sou a ser or ga ni za do em ci clos de
cré di to na pou pan ça so ci al di gi tal e sa que em es pé cie.

Os be ne fi ciá ri os que vão re ce ber a pri mei ra par ce la
do au xí lio emer gen ci al no ci clo 1 fi ze ram o ca das tro en- 
tre 17 de ju nho e 2 de ju lho. O cré di to e o sa que são es ca- 
lo na dos pe lo mês de ani ver sá rio.

Se gun do es se ca len dá rio, nas ci dos em:

O sa que em di nhei ro se rá en tre os di as 25 de ju lho e
17 de se tem bro.

Co mo so li ci tar?

Se le ção

• a) cli car na aba “Bol sas”;
• b) em se gui da, cli car em “Ade rir ao Ca -
das tro Úni co”;
• c) pre en cher o Ca das tro Úni co e acei tar
as con di ções de par ti ci pa ção;

• d) re a li zar o uplo ad dos do cu men tos, em
for ma to PDF, lis ta dos no edi tal.
• e) ain da, na aba “Bol sas”, cli car em “So li -
ci ta ção de Bol sa”, “So li ci ta ção de Bol sa Au -
xí lio” e se le ci o nar o au xí lio de se ja do;
• f) im pri mir o com pro van te de ins cri ção.

• a) cli car em “ins cre ver-se” no se le ti vo
“Se le ção do Au xí lio Emer gen ci al de
In clu são Di gi tal – Alu nos Ue ma EaD;
• b) ca so já pos sua ca das tro, bas ta ape nas
efe tu ar o lo gin e pre en cher as in for ma ções
so li ci ta das;
• c) ca so não pos sua ca das tro, bas ta cli car
na op ção “Ca das tre-se ago ra” e pre en cher
as in for ma ções so li ci ta das;
• d) em se gui da, re a li zar o uplo ad dos do -
cu men tos na se ção “Ge ren ci a men to de
Do cu men tos”, em for ma to PDF, lis ta dos no
edi tal.

Con di ções pa ra par ti ci par

UEMA

Como solicitar auxílio de inclusão digital

A UEMA VAI DISTRIBUIR ATÉ CINCO MIL CHIPS COM PLANO MENSAL DE DADOS MÓVEIS

Atra vés do pro gra ma, vão ser dis po ni bi- 
li za dos até cin co mil chips com pla no men- 
sal de da dos mó veis (3G/4G), via Ser vi ço
Mó vel Pes so al (SMP), com pa co tes de da- 
dos de 20GB men sais, pa ra que as sim os
alu nos se le ci o na dos pos sam ter as con di- 
ções téc ni cas pa ra o aces so à in ter net nas
vol tas às au las. 

Con fi ra o edi tal com ple to:

Po dem se ins cre ver no pro gra ma es tu- 
dan tes ma tri cu la dos em cur sos de gra du a- 
ção pre sen ci al ou Edu ca ção à Dis tân cia
(EaD), Pro gra ma En si nar ou Pro gra ma
PRO FI TEC, com com pro va da si tu a ção de
vul ne ra bi li da de so ci o e conô mi ca.

Pa ra os es tu dan tes dos cur sos pre sen ci- 
ais, to das as eta pas do pro ces so se le ti vo se- 
rão efe tu a das pe lo Sis te ma In te gra do de
Ges tão de Ati vi da des Aca dê mi cas (Si gUe- 
ma). Ao aces sar o sis te ma, o es tu dan te de- 
ve:

Já pa ra os es tu dan tes dos cur sos EaD, o
pro ces so se rá fei to via sis te ma de se le ti vos,
pe lo si te da Ue ma Net. Ao aces sar o sis te- 
ma, o es tu dan te de ve:

Ren da fa mi li ar bru ta men sal per ca pi ta
de até um sa lá rio mí ni mo; Ter cur sa do to do
o en si no mé dio em es co la pú bli ca ou, co- 
mo bol sis ta in te gral, em es co la par ti cu lar e
não pos suir vín cu lo em pre ga tí cio.

DA RE DA ÇÃO

En ten da o ca so

FORTUNA

Preso suspeito de incendiar ônibus

INCÊNDIO DEIXOU VEÍCULOS COMPLETAMENTE DESTRUÍDOS. REGISTRO FEITO POR MORADORES

A Po lí cia Mi li tar pren deu o sus pei to de
ter ate a do fo go em três ôni bus es co la res
na por ta da Pre fei tu ra Mu ni ci pal de For tu- 
na, no úl ti mo do min go (19), no in te ri or do
Ma ra nhão.

Ain da não se sa be o mo ti vo que te ria le- 
va do ao ocor ri do, mas se gun do in for ma- 
ções po li ci ais, o sus pei to de ve res pon der
por da no ao pa trimô nio pú bli co.

O in cên dio dei xou os veí cu los com ple- 
ta men te des truí dos. O acon te ci men to foi
re gis tra do por mo ra do res em uma pra ça
no cen tro da ci da de.

No úl ti mo do min go (19), ao me nos três
ôni bus es co la res fo ram in cen di a dos na
por ta da Pre fei tu ra Mu ni ci pal de For tu na,
in te ri or do Ma ra nhão.

Ini ci al men te, a sus pei ta era de que se

tra ta va de um pro tes to de mo ra do res, mas
in ves ti ga ções po li ci ais che ga ram até um
sus pei to, que de ve rá res pon der por da no
ao pa trimô nio pú bli co.

São Luís, quarta-feira, 22 de julho de 2020
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Prefeitura de Santa Rita desativa “lixão” do municipio e irá
urbanizar área
Por Daniel Matos • terça-feira, 21 de julho de 2020

Caçamba despeja material para melhorar acesso

A Prefeitura de Santa Rita concluiu no último sábado (18), a desativação do “lixão” municipal que por muitos anos
na região dos Bandas, próximo ao povoado Fé em Deus. A partir de agora, todos resíduos sólidos coletados pelo
serviço de coleta diária serão levados para o Aterro Sanitário de Titara no município de Rosário, o qual é gerido pelo
Governo do Maranhão.

Ao desativar o “Lixão” dos Bandas, a Prefeitura de Santa Rita cumpre a atual legislação de manejo dos resíduos
sólidos. O prefeito Hilton Gonçalo iniciou o processo com bastante antecedência do prazo final. A Polícia Nacional
de Resíduos Sólidos determina que os municípios com menos de 50 mil habitantes tem até 31 de julho de 2021,
para desativar os lixões. 

  0 comentário
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Ministério Público investiga denuncia de
funcionários fantasmas envolvendo a Comissão
de Licitação de Bacabal
Publicado em 21 de julho de 2020 por Werbeth Saraiva

O Ministério Público investiga uma denúncia enviada a 2ª Promotoria de Justiça de Bacabal, onde relata um suposto caso
de funcionários fantasmas envolvendo a Comissão de Licitação de Bacabal. De acordo com informação, a Comissão é
composta pelo presidente, Alan Amorim Nascimento, sua esposa, Gheysa da Silva Almeida e a cunhada, Francisca
Gheyciane da Silva Almeida, mas segundo a denúncia as duas senhoras apesar de receberam a remuneração não
prestam serviços ao município.

Como primeira providência, a Instituição determinou ao prefeito Edvan Brandão que repasse informações precisas sobre
a nomeação ou contrato que provem que Gheysa da Silva Almeida e Francisca Gheyciane da Silva Almeida integram o
quadro de servidores municipais. Que encaminhou documentos informando que as servidoras são ocupantes de cargos
em comissão, mas as provas não foram suficientes para encerrar o caso.

Já ao Presidente da Comissão de Licitação, Alan Amorim Nascimento, foi enviado um ofício determinado que o mesmo se
manifestasse acerca da denúncia dos fatos narrados. A Promotoria de Justiça, voltou a pedir ao prefeito Edivan Brandão
a lista completa de todos os servidores públicos efetivos, comissionados e contratados lotados na Comissão Permanente
de Licitação.

A apuração requer até mesmo os nomes de funcionários que estavam desempenhando sua função em teletrabalho no
período da pandemia.
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Ministério Público na cola do “deputado internacional”
21 de julho de 2020  Maramais Deixar Comentário

“Deputado Internacional” e a presidente da Associação de Moradores do Povoado Guarapiranga,
sra. Altamires de Jesus P Fonseca,  estarão frente à frente com a Promotora de Justiça de São
José de Ribamar nesta quarta-feira (22), às 10hs

Carro que deveria ser usado para o bem da comunidade de Guarapiranga é desfrutado de forma
particular por deputado internacional

Conhecido por “bater palmas” para políticos no povoado Bom Jardim, zona rural de São José de
Ribamar, o Deputado Internacional terá que se explicar para o Ministério Público no caso da L200
da Codevasf.

Após o blog receber diversas denúncias de que o funcionário comissionado da prefeitura estaria
usando um carro doado pela Codevasf para fazer pré-campanha para o líder do Governo na
Câmara, vereador Professor Cristiano, a promotora Bianka Sekeff Sallem Rocha foi verificar
inloco a denúncia, e não encontrou o veículo, que deveria ser de uso da comunidade, nem
tampouco o tal de “deputado internacional”.

Após verificar todas as provas, o Ministério Público determinou abertura de investigação contra o
senhor Rubens de Lima e Silva, vulgarmente chamado de deputado internacional.
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Segundo moradores do povoado, o próprio investigado diz na comunidade que o veículo, que
custou quase R$ 150 mil reais, teria sido presente de “seus políticos”. Nas últimas eleições o
acusado foi cabo eleitoral do deputado Hildo Rocha, do ex-prefeito Luís Fernando e do vereador
Professor Cristiano.

Na verdade, não foi nada de presente de político. O veículo é fruto de doação da Codevasf,
comprado com recurso público e que teria como finalidade servir a população da Associação dos
Moradores do Povoado de Guarapiranga.

Com a mentira descoberta, o caso azedou lá pelas bandas da zona rural.

Agora, resta saber o que o acusado e a presidente da Associação, a senhora Altamires de Jesus
Pinho Fonseca, irão dizer à Promotora de Justiça, em audiência marcada para amanhã (22), às
10hs da manhã.
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PODER

Policia cumpre mandado de
busca e apreensão na
Prefeitura de São Pedro dos
Crentes
21/07/2020 16h32

A Polícia Civil do Maranhão através da Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à
Corrupção (SECCOR), cumpriu, na manhã desta terça-feira (21), um mandado judicial de busca e
apreensão na Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes.

A ação foi autorizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e tinha como objetivo a
apreensão de documentos para um inquérito policial que apura suspeitas de fraude em licitação e
desvio de verba pública.
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De acordo com a polícia, estão sendo investigadas a relação da prefeitura com uma empresa de
fornecimento de combustível, a falta de funcionamento desta à época do contrato, disparidades entre
documentos fiscais, além da existência de funcionários fantasmas.

Também estão sendo investigados o contrato no valor de R$425.954,25 e o armazenamento irregular
de combustíveis na garagem da prefeitura.
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