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Execuções de testemunhas
podem estar ocorrendo em SL
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.
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Pesquisa amostral domiciliar objetiva estimar as prevalências de anticorpos contra a Covid-19 e avaliar
o cenário atual da pandemia no estado. GERAL 9
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Hemomar chama atenção para
baixo estoque de sangue
Com apenas 59 bolsas no estoque, Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão dá continuidade à campanha, 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
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Bancada do Maranhão e
a votação do Fundeb na
Câmara Federal. POLÍTICA 3
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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
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3215-5055 (Central do Assinante)

Hemomar intensiﬁca
campanha para
doação de sangue
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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
Paulo Soares

direção do Sindicato
dos Trabalhadores em
Educação Básica das
Redes Públicas Estadual 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 necessidade de concluir o calendário escolar. Mas, espera que o Estado 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 proliferação 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 decisão quando não tiver a segurança necessária”, declarou o presidente do Sinproesemma,
Raimundo Oliveira. Ele ainda
disse que desde março, quando
aulas foram suspensas, o sindicato sempre se posicionou de
acordo com o que as autoridades
de saúde, alertando para que de
fato o Governo seguisse os protocolos 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 Educação, Ministério Público e outras
entidades ligadas ao movimento
estudantil. “O Governo é que tem
os mecanismos de aferir se o Maranhão tem ou não as reais condições de retorno das aulas, pois,
a Secretaria Estadual de Saúde
é que respalda a Seduc estabelecer esse protocolo de retorno”,
frisou o presidente do Sinproesemma.
Ele também disse que se não
tiver as reais condições para o retorno das aulas é prudente que
o Governo reveja essas medidas

A

INICIALMENTE
aulas devem
retornar para o
ensino médio,
parado desde
março

e avalie outra data. “O Sinproesemma quer garantir a saúde e,
principalmente, a vida das pessoas. Temos feito essa colocação”,
afirmou Raimundo Oliveira.
Rede privada
O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Maranhão (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 divulgadas, por meio de portaria, no último dia 20, pela Secretaria de
Estado da Educação (Seduc). Segundo o documento, as escolas

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 Covid19, 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
voltarão a funcionar de maneira
gradativa.
Primeiramente devem retornar os professores e a equipe administrativa, 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 possuem o objetivo de evitar aglomerações nas escolas. Neste primeiro momento, os estudantes de

cada escola serão distribuídos em
dois grupos, que deverão ser alternados semanalmente, enquanto um grupo estiver em atividade presencial na escola, o
outro permanecerá em casa, executando atividades remotas passadas pelos professores, com o
uso de recursos diversos.
Remarcação
Somente neste ano, o Governo remarcou quatro vezes a volta às
aulas nas escolas do Maranhão. O
governador Flávio Dino, primeiramente, por meio de decreto, apontou o retorno das aulas para o dia
15 de junho, mas, logo após definiu 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 mudança 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 Maranhão (UFMA) é dia 14 de setembro. O semestre 2020.1 vai começar em setembro, finalizando até
o dia 19 de dezembro deste ano,
enquanto, o segundo semestre
deve começar somente em fevereiro do próximo ano e se estendendo até o mês de abril.
As aulas terão como base também o ensino híbrido. A direção da
universidade informou que as
aulas presenciais não serão obrigatórias e serão de responsabilidade 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, devido 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. 
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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
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 começarão de forma remota. “Estamos na fase final para contrata-

ção do ambiente virtual para as
aulas não presenciais. Já adotamos um cronograma de início
com formação para gestores,
coordenadores pedagógicos e professores, 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 alunos terão login e senha disponibilizados e o acompanhamento

da participação dos estudantes
será identificada conforme acesso.
Além disso, a ferramenta online 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 cumprimento 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 prevendo um retorno a partir da segunda quinzena de agosto, mas
observando todas as medidas de
prevenção e segurança a toda a
comunidade escolar, que é o essencial”, destacou o prefeito Assis
Ramos.
O município, desde o mês de
junho, passou a ofertar ativida-

Desde o mês de junho, o município passou a ofertar atividades

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

realizadas por meio de semanários, com veiculação através de
aplicativo de mensagem.
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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 reagir, 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 Turismo do Estado do Maranhão (Fecomércio-MA).
O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) de São
Luís revelou um tímido crescimento 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 resultado aponta para o início da recuperação da confiança dos empreendedores, 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.

Divulgação

MAIS

Percepção dos empresários
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

acentuando o pessimismo empresarial, são a avaliação das condições atuais da economia (-74,6%),
condições das empresas comerciais
(-61,3%) e a perspectiva para contratação de funcionários (-40,3%).

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

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

tisfatório de otimismo, o que deverá se concretizar de forma lenta
e gradual, ao longo dos próximos
meses”, avalia o presidente da Fecomércio, José Arteiro da Silva.
Na comparação com o mesmo

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

Futuro
No levantamento deste mês de
julho, apenas três dos nove componentes que formam o indicador
se situaram dentro da zona de otimismo (acima dos 100 pontos),
todos eles voltados para a avaliação do empresário quanto ao cenário de médio prazo. As expectativas futuras relacionadas à
recuperação das empresas (133,3
pontos), do comércio (126,5 pon-

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.

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 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.

Pandemia causa impacto
na renda de trabalhadores

Estado e Caema
condenados a
reformar EEE

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

A Estação Elevatória de Esgoto que fica no
Residencial Novo Tempo II, próxima à Ceasa

O boletim Emprego em Pauta, do
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), traz um panorama
dos primeiros impactos da pandemia da Covid-19 no mercado de
trabalho, com destaque para a situação do rendimento dos trabalhadores que permaneceram ocupado em maio.
De acordo com dados do boletim, cerca de 36% dos trabalhadores ocupados em maio (30 milhões de pessoas) tiveram alguma
perda no rendimento na comparação com a situação anterior à
pandemia. A redução média do
rendimento foi de 61%. Esse quadro se deve em grande parte à redução de demanda na economia
ou à impossibilidade de o trabalho ser realizado diante das regras
da quarentena.
Cerca de 61% dos ocupados
afastados das atividades tiveram
perda média de 49% nos rendimentos. As perdas foram maiores
entre os trabalhadores de serviços
e do comércio: cabeleireiro, manicure e afins (58%), vendedor ambulante - feirante, camelô, comerciante de rua, quiosque (49%),
artesão, costureiro e sapateiro
(40%) e comerciante - dono do bar,
da loja etc.(39%).
Já os militares, os trabalhadores
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Impactos na renda

Perdas no rendimento afetaram principalmente a área de serviços

de apoio administrativo, em cargos
de direção e os mais qualificados
(profissionais com ensino superior
ou técnicos de nível médio) tiveram perdas menores nos rendimentos.
Os trabalhadores dos setores relacionados aos serviços, comércio e
construção foram os que apresentaram perdas de rendimento mais

expressivas. Houve redução de 50%
no rendimento para aqueles que
continuaram trabalhando no segmento Outros Serviços (cabeleireiros, tratamento de beleza e serviços
pessoais, organizações religiosas,
sindicatos e associações e atividades artísticas, esportivas e de recreação) e de 33% para os alocados
em Alojamento e alimentação. 

 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
Íntegra em oestadoma.com/488883

O Estado do Maranhão e Companhia
de Saneamento Ambiental do Maranhão foram condenados a reformarem a Estação Elevatória de Esgoto
que fica no Residencial Novo Tempo
II, que fica próxima à Ceasa. A sentença, 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 Estadual, após ter recebido representação do síndico geral do condomínio
“Novo Tempo II”. O MP afirmou que
os órgãos seriam responsáveis solidariamente pela poluição causada
aos manguezais próximos ao sítio
Santa Eulália, em decorrência do lançamento de esgotos não tratados,
oriundos do referido condomínio residencial, construído pelo Estado do

Maranhão. Relata a ação que a estação teria sido construída em desobediência a alguns padrões técnicos, e
que a Caema, mesmo chamada a assumir a responsabilidade sobre a estação, limitou-se a fechá-la para reparos em 28 de setembro de 2000 e,
desde essa data, os esgotos continuaram a correr para o manguezal
próximo sem nenhum tratamento.
Alegações
A Companhia de Saneamento Ambiental argumentou que a estação
funcionava normalmente e que os
dejetos gerados pelo Condomínio
Novo Tempo estariam sendo desviados pela estação elevatória e jogados no Poço de Visita, área externa 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. 
Íntegra em oestadoma.com/488886
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Integrantes de facções podem estar
executando testemunhas de crimes
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
ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

A

prática de eliminar testemunhas de crimes, que
comumente acontece
nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, pode estar ocorrendo na Grande Ilha. Segundo a polícia, em menos de uma semana,
duas pessoas podem ter sido vítimas
desse tipo de ato violento e uma delas foi identificada como Josué Sousa Almeida, de 20 anos. O crime ocorreu na noite do último dia 20, no Itapera, zona rural da capital.
O caso está sendo investigado pela 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 Sousa 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 bandidos tomaram os celulares das vítimas 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 Roma, na Cidade Operária. De acordo
com a polícia, Josué Sousa foi ouvido na delegacia e ajudou a reconhecer os suspeitos.
Dias depois, Josué Sousa teve a
sua residência invadida e vários objetos foram roubados, além da sua
motocicleta. Os policiais foram acionados e conseguiram prender em
flagrante dois acusados desse ato
criminoso. A polícia também informou que na noite de segunda-feira, 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),
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SAIBA MAIS

Morte de vaqueiro
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.

Testemunha teria
sido executada
por faccionados
Crime
ocorreu em
Itapera
Josué Sousa pode ter sido assassinado por ter sido testemunha de crime

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
Bandidos foram presos e armamentos e drogas apreendidos durante a Operação Tornado, que foi
realizada na noite do último dia 20,
pelo Batalhão do Choque, em diversas localidades da Grande Ilha.
O tenente-coronel Wellington,
comandante do Choque, informou
que um dos presos foi Adriel Costa Silva, de 20 anos, que mora no
São Francisco. Ele estava com uma
motocicleta Fan vermelha, que havia sido tomada de assalto na tar-

de de segunda-feira, 20, no bairro
Maranhão Novo. “Na delegacia, ficou comprovado que o detido tinha passagem pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo”,
contou Wellington.
Na Vila Conceição, área do Alto do Calhau, os militares
apreenderam um adolescente,
de 17 anos. O tenente-coronel
declarou que o menor de idade
é suspeito de comercializar droga nessa localidade. Em poder

dele, foram apreendidos vários
papelotes de maconha, uma arma 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 espingarda 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-

mento de ordem judicial, no bairro Filipinho, acusado de violência
sexual. O delegado Carlos Alessandro contou que o detido foi encaminhado para a Casa da Mulher,
no Jaracati, onde foram tomadas as
devidas providências.
Delivery
Cinco suspeitos de comercializarem cocaína por delivery em Caxias foram presos durante a Operação Bairro Seguro, feita pela Polícia Militar.
O tenente-coronel Jurandir Braga disse que primeiramente os militares prenderam dois mototaxistas, que estavam levando a droga
para usuários. Em seguida, prenderam os outros criminosos em
uma lanchonete, localizada na área
central desse município. Um total
de 330 pinos de cocaína foram
apreendidos pelos policiais. 

no Bacanga, para ser autopsiado e,
na manhã de ontem, foi liberado para os familiares. A Polícia Civil investiga o caso, mas até o começo da noite de terça-feira, 21, não havia registro de prisão.
Acidente
De acordo com a polícia, o mototaxista Paulo Martins Magalhães,
idade não revelada, foi morto durante um acidente de trânsito, ocorrido na manhã de terça-feira, 21, na
BR 135, nas proximidades da Ponta da Espera.
A polícia informou que a vítima
conduzindo a motocicleta colidiu
em um veículo Fiesta preto, de placas não identificadas, e sofreu várias fraturas.
Os peritos do Instituto de Criminalística (Icrim) estiveram no local e o corpo da vítima foi levado
para o IML. O caso vai ser investigado pela equipe da Delegacia de
Acidente de Trânsito (DAT), localizada no Centro. 

Adolescente de 17
anos é apreendido
Ele é acusado de cometer latrocínio na cidade de
Itapecuru-Mirim e de envolvimento em assalto
Um adolescente, de 17 anos, foi
apreendido ontem (21) em Itapecuru-Mirim, suspeito de ter roubado
o celular e assassinado a tiros Marcelo 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 começaram a realizar incursões na localidade e conseguiram apreender
o adolescente.
Ainda segundo a polícia, o adolescente 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 entrada do município de Jenipapo dos
Vieiras e prenderam um homem,
nome não revelado, que estava conduzindo uma motocicleta que havia
sido tomada de assalto em Goiânia,
no estado de Goiás. 

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

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
WASHINGTON

Roberto Parizotti/FotosPublicas

SANTIAGO
A pandemia do novo coronavírus
não mostra “sinais de desaceleração”
nas Américas, disse a diretora da Organização 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, Colômbia e Peru.
Carissa Etienne disse em um briefing virtual da sede da Opas em Washington que alguns países da América 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 milhões - estão correndo “risco aumentado” de desenvolver complicações pela Covid-19.
“O impacto de comorbidades na
disseminação do vírus deveria ser
um grito de alerta a todos os países

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

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 dignos de elogio: Chile, Argentina e Uruguai fizeram um “progresso importante” no fortalecimento da
vigilância contra a gripe e os programas 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 caribenhos implantaram restrições eficazes para controlar o surto. 

O Centro para Controle e Prevenção
de Doenças (CDC) dos Estados Unidos 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, conhecida como Covid-19, causada pelo novo 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 reduziram o número de pessoas que podem frequentar as praias da cidade
de 38 mil para 32 mil nesta terça-feira, já que multidões foram tomar banho de mar no final de semana, apesar do alerta para ficarem em casa para conter um aumento local de infecções de coronavírus.

Normalmente, a segunda maior cidade da Espanha e um dos destinos
turísticos europeus mais visitados teria 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 embarcar, disse a autoridade de aviação
do país nesta terça-feira, e o governo
estuda como diminuir ainda mais o
risco de casos importados de coronavírus em meio ao aumento das viagens internacionais.
Exames de ácido nucleico precisam ser realizados a cinco dias do embarque, disse a Administração da Aviação Civil da China (CAAC) em seu site, em instalações designadas ou reconhecidas pelas embaixadas chinesas nos países de origem.
As embaixadas avaliarão cuidadosamente a capacidade de exames dos
países de origem e formularão procedimentos de viagem.
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Especialista político Inscrições para o Fies Uma série de ônibus
conta como Flávio Dino são adiadas e novas antigos são retirados
datas devem ser
pode ser candidato ao
de circulação do
divulgadas em breve sistema semiurbano
Planalto em 2022
PÁGINA 5

PÁGINA 9

PÁGINA 9

DE SONHO A PESADELO

Pirâmides no Maranhão
movimentam mais de R$ 1 bi
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

Fogo no
interior

{

Polícia prende suspeito de atear
fogo a ônibus escolares em Fortuna

A Polícia Militar prendeu o suspeito de ter ateado fogo em três ônibus escolares na porta da Prefeitura Municipal de Fortuna, no último domingo (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

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
TEMPO E TEMPERATURA

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

jogão de 2022
BASTIDORES
APARTE O Transparentes
Como este ano a pandemia do coronavírus está retorcendo o capitalismo e a economia mundial, no Maranhão, Flávio Dino já fala
em admitir fundir o PCdoB com o PSB e atrair a parte esquerdizante do MDB sarneísta.

TÁBUA DE MARÉ
QUA 22/07/2020
04H26 ................ 0.5M
10H39 ................ 6.0M
16H51 ................ 0.7M
23H02 ................ 6.0M
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NOVO CRONOGRAMA

ESQUEMA FRAUDULENTO

Pirâmides movimentam
maisdeR$1bilhão

Inscrições para o
FIES são adiadas

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
DIVULGAÇÃO

DOUGLAS CUNHA

O

inquérito instaurado na Delegacia de Defraudações da
Polícia Judiciária do Maranhão, está há quase um ano
sem andamento, em face a 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.
A solicitação feita pelo delegado Jânio Pacheco, titular da Delegacia de
Defraudações, há 10 meses, buscando
informações da movimentação ﬁnanceira da empresa de Paulo Henrique,
conhecido como PH, visando a identiﬁcação de outros envolvidos nos crimes praticados contra a economia
popular por aquele empresário e seus
parceiros.
A Pirâmide da PH Participações
contava com um número grande de
colaboradores, que eram remunerados com comissões em torno de 5%
do valor investido por pessoas que
acreditava que seriam beneﬁciados
com o dobro do valor aplicado.
Dessa forma os mentores do esquema se locupletaram com o dinheiro
alheio. Como toda pirâmide, o esquema de PH acabou e agora, ele e seus
parceiros estão envolvidos com a Polícia e a Justiça, que apuram as responsabilidades. Todos que decidiram enveredar nesse caminho sabiam do risco e da ilegalidade do negócio e, mesmo assim, investiram seu dinheiro,
cuja origem é bastante duvidosa.
O esquema de PH foi posto em prá-

AINDA SERÁ DIVULGADO UM NOVO CALENDÁRIO PARA O FIES

POLICIAIS FORAM AO APARTAMENTO DO MÉDICO ABDON MURAD JÚNIOR, NA PENÍNSULA
tica quando membros de outra Pirâmide Financeira, considerada a maior, tendo como mentor o médico Abdon Murad Júnior, que teria movimentado valores em torno de R$ 1 bilhão.
Estes se organizaram e criaram o
novo esquema, dando origem à PH
Participação sediada em salas luxuosas do edifício Península Mall & Ofﬁces, na Ponta d’Areia.
Pedro Henrique (PH) iniciou seu
“trabalho” com um grupo de 11 agenciadores responsáveis em recrutar
“investidores” para alimentar o esquema fraudulento, conseguindo
seus objetivos facilmente por serem
de muito prestígio e que conheciam
pessoa possuidoras de condições ﬁnanceiras, capazes de investir altos
valores com promessa de retorno
num curto espaço de tempo. Estes

agenciadores, depois que ganharam
muito dinheiro, abandonaram o esquema, deixando os “investidores”
com o prejuízo. Agora Polícia Judiciária investiga todos os casos relacionados com o esquema fraudulento para
apurar e deﬁnir responsabilidades.

Sem prazo para conclusão
do inquérito

A Pirâmide que antecedeu a esta,
teve o mesmo destino. Causou prejuízos em grande monta e está sendo investigada pela 4ª Delegacia Distrital,
localizada no bairro do Vinhais, tendo
o seu titular, delegado Dominice, ouvido várias pessoas vítimas e partícipes do esquema e não tem ainda prazo para concluir os trabalhos investigativos que irão compor a peça informativa que será encaminhada ao judiciário.

As inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies) 2020/2 foram adiadas e um novo cronograma será
divulgado pelo Ministério da Educação posteriormente.
O período estava previsto para encerrar na próxima sexta-feira (24). No site do Fies, uma nota oﬁcial foi publicada informando que será divulgado um novo calendário.
O Fies é um programa federal que ﬁnancia mensalidades em instituições privadas de ensino superior. Os estudantes devem pagar o ﬁnanciamento após o ﬁm das
graduações. Nesta edição, vão poder se inscrever os candidatos que ﬁzeram o Enem entre 2010 e 2019, com média de 450 pontos no exame e que não tenha zerado a redação. Além disso, é necessário comprovar renda familiar de até três salários mínimos.
Suspensão de pagamento de parcelas do Fies
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que suspende o pagamento de parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) até 31 de dezembro, em razão
do estado de calamidade pública provocado pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). A Lei nº
14.024/2020 foi publicada no último dia 10 no Diário
Oﬁcial da União.
A norma estabelece o direito à suspensão dos pagamentos aos estudantes que estavam em dia com as prestações do ﬁnanciamento até 20 de março de 2020, quando foi reconhecido o estado de calamidade pelo Congresso Nacional. Também poderão suspender os pagamentos aqueles com parcelas em atraso por, no máximo, 180 dias, devidas até 20 de março.
Os saldos das obrigações suspensas devem ser pagos
“de forma diluída nas parcelas restantes”, sem cobrança
de juros ou multas. Em todas as situações de suspensão
de pagamentos, o estudante não poderá ser inscrito em
cadastros de inadimplentes e não será considerado descumpridor de quaisquer obrigações junto ao Fies.

REGIÃO METROPOLITANA

Ônibus antigos são
Como funcionam as pirâmides financeiras retirados de circulação
VINÍCIUS FERREIRA/SPORTBUS

ÔNIBUS SEMIURBANOS TÊM IDADE INDIVIDUAL DE ATÉ 10 ANOS
DA REDAÇÃO

Esquemas de pirâmide parecem
começar inocentemente. Muitas vezes, são amigos, familiares ou vizinhos que iniciam o processo de recrutamento, geralmente envolvendo potenciais parceiros de vendas pessoalmente, por telefone, por e-mail ou online (especialmente em mídias sociais).
Um indivíduo ou grupo pequeno
no topo do esquema de pirâmide coloca uma pequena quantia de dinheiro, ou em muitos casos, nenhum dinheiro, para uma oportunidade de
enriquecimento rápido, e então cobra
outros membros do grupo para se
juntarem. A ideia é vender um produto ou serviço, muitas vezes de baixa
qualidade, ou, na verdade, ﬁngir ter
um produto ou serviço, e convencer

pessoas de fora a participar e cobrar
deles. Abaixo da escala da pirâmide,
os investidores mais novos investem
dinheiro em um esquema de pirâmide, fornecendo assim o dinheiro necessário para pagar os primeiros investidores. As contas ﬁnanceiras são
criadas, os lucros gerados e os cheques são cortados para os investidores. Nesse ponto, tudo parece estar em
ascensão, embora nenhum único
produto ou serviço tenha sido vendido para respaldar o investimento –
embora os investidores ainda não saibam disso. Eventualmente, ﬁca mais
difícil recrutar novos membros no esquema da pirâmide. Quando isso começa a acontecer, há menos dinheiro
para pagar os investidores já envolvidos no esquema. Quando os investi-

dores anteriores do esquema sacam
dinheiro, não há dinheiro suﬁciente
para pagar o resto dos investidores na
base da pirâmide. Quando esses investidores tentam lucrar também,
descobrem que não há mais dinheiro
para pagá-los, e o esquema da pirâmide desmorona sob seu próprio peso.
Em suma, a ideia com um esquema
de pirâmide é fazer dinheiro não de
um ótimo produto ou serviço, mas de
recrutamento – ou seja, convencer os
outros a pagar dinheiro para participar de uma oportunidade de ganhar
dinheiro, então ter esses participantes
recrutam outras pessoas para participar, até que não haja mais ninguém
para recrutar e nem mais dinheiro para ser feito. Neste ponto, os criadores
do esquema já deram no pé.

A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços
Públicos (MOB) retirou de circulação 23 ônibus do sistema semiurbano que já haviam completado a idade limite para operar no sistema.
Conforme a Resolução nº02 de 19 de abril de 2018 da
MOB, a idade individual limite de veículos do sistema
semiurbano é de até 10 anos, baseada no ano de fabricação do chassi do veículo.
Foram retirados de circulação ônibus da Viação Aroeiras, Marina, Expresso União, Viação Pericumã, Ratrans, Expresso Tapajós, Rio Claro e Planeta Transportes
que tiveram os seus validadores bloqueados.
Para não haver desfalque nas linhas operadas que as
empresas não apresentaram ônibus substituto, a MOB
emitiu ordens de serviços a outras empresas para salvaguardar o serviço.
A empresa Taguatur e a Viper receberam duas vagas
nas linhas Jardim Tropical/São Francisco (T064), tendo
a Viper garantido ainda duas vagas na linha Jardim Tropical/Santos Dummont (T063). Além dessas, a Viação
Aroeiras também recebeu ordem de serviço para operar
na linha Mojó/Terminal Cohab (A989).
As empresas notiﬁcadas terão prazo para fazerem a
regularização junto à MOB, para assim voltarem a operar no sistema.
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BENEFÍCIO

PROCESSO SELETIVO

Exército oferece salário
de até R$ 10,8 mil

700 mil recebem hoje
1ª parcela do auxílio

Nova seleção para o Exército oferece salário de até R$ 10,8 mil. As vagas são para o
Departamento de Engenharia e Construção (DEC)

O

Exército Brasileiro divulgou
edital para a realização de
processo seletivo simpliﬁcado.
No total, são 19 vagas temporárias,
além de formação de cadastro reserva, para o Departamento de Engenharia e Construção (DEC). A inscrição
será no valor de R$ 45. Elas iniciam no
dia 30 de julho e vão até 12 de agosto,
através do site www.dec.eb.mil.br. Os
salário vão de R$ 3.419,97 a R$
10.887,56 para 40 horas de trabalho
por semana.
As vagas são para atender aos encargos temporários e excepcionais de
obras e serviços de engenharia relativos à implantação dos Projetos Estratégicos e Estruturantes do Exército, a
serem executados pelas unidades que
integram o Sistema de Engenharia do
Exército e Ações de Cooperação do
Exército com diversos Órgãos Federais e/ou entidades dos governos estaduais ou municipais.
Para o processo simpliﬁcado, as vagas são para contador, técnico de nível superior – processos e riscos, analista de sistemas – suporte, agente administrativo, técnico de nível superior
sênior, técnico de nível superior pleno, analista ambiental, analista ambiental pleno, administrador, analista
de sistema sênior – programação,
analista de sistema sênior – requisito
teste, analista de sistema sênior – web
designer, analista de sistemas sênior –
DBA geólogo, técnico de nível superior – tecnólogo, arquiteto, analista de
sistemas master – programação, analista de sistemas master – web designer, analista de sistemas master – re-

A CONTRATAÇÃO SERÁ DE ATÉ 90 DIAS, COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO
quisitos/testes, administrador sênior,
arquiteto pleno, arquiteto sênior, arquiteto master, contador sênior, engenheiro civil sênior, engenheiro civil
master, engenheiro eletricista sênior,
técnico em edicações sênior, programador PHP, analista de sistemas pleno – programador PHP, arquiteto júnior, engenheiro civil sênior, engenheiro civil pleno, engenheiro civil júnior,
engenheiro eletricista pleno, engenheiro mecânico júnior, técnico em
edicações júnior, desenhista pleno e
técnico administrativo pleno.
Conforme o edital, 5% das vagas
são para pessoas com deﬁciência e
20% a candidatos negros. A contratação será de até 90 dias, com possibilidade de prorrogação por iguais ou sucessivos períodos, a critério do contratante, por até 4 anos. Já o prazo de
validade do processo seletivo será de
dois anos, contados a partir da homologação do resultado nal, também
com possibilidade de prorrogação por
igual período.

Inscrição

Os requisitos para a inscrição no
processo seletivo são:
• cadastrar-se no sítio eletrônico do
DEC e preencher os dados pessoais e
proﬁssionais
• obter a Guia de Recolhimento da
União – GRU na página da Secretaria
do Tesouro Nacional (www.stn.fazenda.gov.br) e efetuar o seu pagamento
em qualquer agência do Banco do
Brasil, no valor de R$ 45 para cada inscrição
• seguir as instruções para o preenchimento da GRU e o pagamento da
taxa de inscrição segundo orientações
do edital
• certiﬁcar-se de que disporá de todos os requisitos e dos documentos
necessários para a contratação (admissão), especiﬁcados no edital, antes de efetuar o pagamento da taxa de
inscrição, haja vista que não haverá
devolução da importância paga, ainda que efetuada a maior ou em duplicidade

UEMA

OS BENEFICIÁRIOS QUE VÃO RECEBER A 1ª PARCELA DO AUXÍLIO
DA REDAÇÃO
A Caixa vai creditar a primeira parcela do auxílio
emergencial para 721.337 beneﬁciários a partir de hoje,
quarta-feira (22), para os nascidos em janeiro.
Os beneﬁciários entram no ciclo 1 do novo calendário
de pagamento, que passou a ser organizado em ciclos de
crédito na poupança social digital e saque em espécie.
Os beneﬁciários que vão receber a primeira parcela
do auxílio emergencial no ciclo 1 ﬁzeram o cadastro entre 17 de junho e 2 de julho. O crédito e o saque são escalonados pelo mês de aniversário.
Segundo esse calendário, nascidos em:
• janeiro recebem no dia 22
• fevereiro, em 24 de julho
• março, 29 de julho
• abril, 31 de julho
• maio, 5 de agosto
• junho, 7 de agosto
• julho, 12 de agosto
• agosto, 14 de agosto
• setembro, 17 de agosto
• outubro, 19 de agosto
• novembro, 21 de agosto
• dezembro, 26 de agosto
O saque em dinheiro será entre os dias 25 de julho e
17 de setembro.

FORTUNA

Comosolicitarauxíliodeinclusãodigital Preso suspeito de incendiar ônibus

A UEMA VAI DISTRIBUIR ATÉ CINCO MIL CHIPS COM PLANO MENSAL DE DADOS MÓVEIS
Através do programa, vão ser disponibilizados até cinco mil chips com plano mensal de dados móveis (3G/4G), via Serviço
Móvel Pessoal (SMP), com pacotes de dados de 20GB mensais, para que assim os
alunos selecionados possam ter as condições técnicas para o acesso à internet nas
voltas às aulas.
Confira o edital completo:

Como solicitar?

Podem se inscrever no programa estudantes matriculados em cursos de graduação presencial ou Educação à Distância
(EaD), Programa Ensinar ou Programa
PROFITEC, com comprovada situação de
vulnerabilidade socioeconômica.

Seleção

Para os estudantes dos cursos presenciais, todas as etapas do processo seletivo serão efetuadas pelo Sistema Integrado de
Gestão de Atividades Acadêmicas (SigUema). Ao acessar o sistema, o estudante deve:
• a) clicar na aba “Bolsas”;
• b) em seguida, clicar em “Aderir ao Cadastro Único”;
• c) preencher o Cadastro Único e aceitar
as condições de participação;

• d) realizar o upload dos documentos, em
formato PDF, listados no edital.
• e) ainda, na aba “Bolsas”, clicar em “Solicitação de Bolsa”, “Solicitação de Bolsa Auxílio” e selecionar o auxílio desejado;
• f) imprimir o comprovante de inscrição.
Já para os estudantes dos cursos EaD, o
processo será feito via sistema de seletivos,
pelo site da UemaNet. Ao acessar o sistema, o estudante deve:
• a) clicar em “inscrever-se” no seletivo
“Seleção do Auxílio Emergencial de
Inclusão Digital – Alunos Uema EaD;
• b) caso já possua cadastro, basta apenas
efetuar o login e preencher as informações
solicitadas;
• c) caso não possua cadastro, basta clicar
na opção “Cadastre-se agora” e preencher
as informações solicitadas;
• d) em seguida, realizar o upload dos documentos na seção “Gerenciamento de
Documentos”, em formato PDF, listados no
edital.

Condições para participar

Renda familiar bruta mensal per capita
de até um salário mínimo; Ter cursado todo
o ensino médio em escola pública ou, como bolsista integral, em escola particular e
não possuir vínculo empregatício.

INCÊNDIO DEIXOU VEÍCULOS COMPLETAMENTE DESTRUÍDOS. REGISTRO FEITO POR MORADORES
DA REDAÇÃO
A Polícia Militar prendeu o suspeito de
ter ateado fogo em três ônibus escolares
na porta da Prefeitura Municipal de Fortuna, no último domingo (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. O acontecimento foi
registrado por moradores em uma praça
no centro da cidade.

Entenda o caso

No último domingo (19), ao menos três
ônibus escolares foram incendiados na
porta da Prefeitura Municipal de Fortuna,
interior do Maranhão.
Inicialmente, a suspeita era de que se

tratava de um protesto de moradores, mas
investigações policiais chegaram até um
suspeito, que deverá responder por dano
ao patrimônio público.

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

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.

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

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.

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.

PODER

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

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.

