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714 assassinatos em
cinco meses no MA

Eleições

2020

Dr. Júnior
lidera corrida
eleitoral pela
Prefeitura de
Peritoró

Monitor da Violência revela aumento de mais de 19% na quantidade de
mortes violentas no estado, no período de janeiro a maio deste ano.
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Pesquisa Escutec/O Estado mostra
que o pré-candidato tem 54% das intenções de votos. Foram ouvidos 200
eleitores do município, nos dias 18 e
19 deste mês. POLÍTICA 2

Paulo Soares

Vacinação volante

Entrevista
Divulgação

Jornalista
Jeisael Marx
enfrentará
eleições pela
primeira vez

De Jesus

Campanha volante de vacinação contra sarampo que está sendo realizada em São Luís, encerra hoje no Terminal de Integração
do São Cristovão; imunização continuará até o dia 31 de agosto, em postos de saúde e escolas da Ilha de São Luís. CIDADES 5

Campanha

TV Mirante alerta
para aumento de
queimadas no MA

Pré-candidato pela Rede Sustentabilidade, ele nega que faça parte de
"consórcio de candidatos” do Palácio dos Leões, e garante que levará
sua candidatura até o fim. POLÍTICA 3

Comercial veiculado diariamente na
emissora chama atenção para a
gravidade do problema e orienta a
população em caso de incidentes. CIDADES 6

Cidades do MA
Consensual

98% têm água
encanada,
mas só 6,5%
têm esgoto
tratado
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Sol com algumas
nuvens. Não chove

COTAÇÕES

Inpe já registrou 2.276 focos de incêndio em áreas de vegetação este ano no Maranhão

TÁBUA
DE MARÉS

Ex-governadora Roseana
Sarney (MDB) disse em live
que vai retornar à vida
pública. POLÍTICA 3

Aumento ocorreu entre os meses de
maio e junho deste ano, a partir da
liberação de serviço online por
cartórios maranhenses. GERAL 8

TEMPO/MA

ESTADO
MAIOR

De acordo com dados do IBGE, havia 6.735 pontos de captação de
água doce no Maranhão em 2017,
dos quais 95,3% eram do tipo poço
profundo. GERAL 9

Divórcios crescem
79% em dois
meses no estado

Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/488927

3215-5055 (Central do Assinante)
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TV Mirante está fazendo um alerta, em
sua programação diária,
para a questão das
queimadas neste período do ano
e que causam sérios prejuízos à
fauna e à flora, reduzindo a vegetação, diminuindo a fertilidade do
solo e comprometendo a qualidade do ar, além de provocar vários tipos de doenças à saúde humana. Pelo menos 2.276 focos de
queimadas foram registrados no
Maranhão este ano, até agora.
Um comercial veiculado em várias inserções na programação da
TV Mirante chama a atenção dos
telespectadores para o fato de que
a incidência é maior neste período,
fato que se deve, também, às ações
do homem, que ainda faz uso do
fogo em suas diversas atividades
no campo ou, em sua maioria, de
forma criminosa e intencional.
Além disso, o problema está
atrelado às condições climáticas
locais, tais como o vento forte, a
baixa umidade e as temperaturas
elevadas que se sobressaem no
mês de julho. “São fatores que, juntos, tornam-se condição para o
fogo se espalhar e sair do controle.
É um alerta que damos todos os
anos, principalmente no mês de
julho, quando o sol está bastante
forte e o vento também, desencadeando focos de queimadas”, disse
Viviane de Paula, diretora de programação da Rede Mirante.
Segundo Viviane de Paula, o comercial foi pensado para orientar
a população a tomar cuidado e
saber como agir caso presencie incidentes dessa natureza. “Ou seja,
ligando, imediatamente, para o
Corpo de Bombeiros, cujo número
é 193”, informou.
Crime
Segundo o coronel Célio Roberto,
comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão
(CBMMA), provocar queimadas é
crime previsto na Lei de Crimes
Ambientais (Art. 41), com pena de
dois a quatro anos de reclusão e
multa. “Nós estamos desenvolvendo a operação ‘Maranhão sem
Queimadas’, que inclui um vídeo
de sensibilização e dicas para a população”, afirmou o coronel, orientando a população a não colocar
fogo em lixo, não soltar balões,
manter terrenos limpos e não jogar
pontos de cigarros nas margens de
rodovias.
O coronel informou que, neste
mês de julho, o Corpo de Bombeiros iniciou a operação para minimizar o alto número de ocorrências de queimadas que assola não
somente a capital, como também
o interior de maneira geral. Várias
plataformas de mídias sociais

TV Mirante alerta para
aumento de focos de
queimadas no MA
Comercial veiculado diariamente na emissora chama atenção para a
gravidade do problema e orienta a população em caso de incidentes
Divulgação

Corpo de Bombeiros iniciou operação para minimizar o alto número de ocorrências de queimadas que assola a capital e o interior do estado

DICAS PARA EVITAR QUEIMADAS
Evite jogar bitucas de cigarro no chão
O ideal é que você pare de fumar, mas, se continuar, evite
jogar bitucas de cigarro acesas no chão. Procure locais
específicos de descarte do resto de cigarro, como coletores
espalhados pela cidade. Ou simplesmente jogue-os
apagados em uma lata de lixo, mas nunca no chão muito
menos próximo a grama ou vegetação de qualquer tipo a
fim de evitar o início de um incêndio.
Não solte balões
Soltar balões é crime previsto no Art. 42 da Lei de Crimes
Ambientais. A pena para quem comete esse crime é de um
a três anos de detenção, além disso há uma multa. Ela pode
ainda ser acumulativa em caso de reincidência. Balões são
um dos principais motivos para enormes incêndios
florestais, e põem em risco a vida de centenas de pessoas
se caírem em áreas urbanas, onde podem interromper até
mesmo o fornecimento de energia elétrica por danificarem
fios. Evitar balões é uma das principais formas de como
evitar as queimadas.
Não faça fogueiras próximas a vegetação
Nesta época do ano, é comum que sejam acesas enormes
fogueiras, mas elas são um risco. Principalmente se forem
montadas em áreas próximas a vegetação seca e

ANTT já apreendeu
35 veículos fazendo
transporte irregular
Agência registrou, em 2020, aumento de 250%
de apreensões de veículos clandestinos no MA
Trinta e cinco veículos, que estavam executando o transporte clandestino de passageiros, foram
apreendidos pelos agentes da
Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) durante fiscalização realizada neste ano, nas estradas do interior do Maranhão.
No ano passado foram realizadas
apenas 14 apreensões no decorrer
deste mesmo período, representando um incremento de 250%. A
ANTT informou que, em todo o
país, neste ano, já contabiliza 480
apreensões de veículos clandestinos, mesmo com a redução do
fluxo de transporte e apesar das
restrições impostas pela pandemia
da Covid-19, novo coronavírus.
No começo deste mês, os fiscais da ANTT com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Vigilâncias Sanitárias Municipais e
Secretarias de Trânsito Municipais
realizaram fiscalização nas rodovias do estado e, pelo menos, três
ônibus rodoviários foram apreendidos, por serem considerados
veículos clandestinos. De acordo

com a ANTT, as apreensões ocorreram nos municípios de Caxias,
Presidente Dutra e Timon, e os
passageiros seguiram viagens em
ônibus de empresas com a situação regular.
Ainda durante esse trabalho, os
fiscais da ANTT, com os policiais
rodoviários federais, multaram vários veículos por falta de higiene
interna, contrariando a resolução
de número 5.893/2020, que trata

pastagens, o que pode ocasionar em um gigantesco
incêndio.
Evite queimar móveis ou lixo
Para se desfazer de lixo, muitas pessoas preferem queimálo a descartá-lo da forma correta com o auxílio de limpeza
urbana. Não faça isso. Descarte o lixo de forma correta.
Da mesma forma, realize o descarte de latas de alumínio e
pedaços de vidro de meios corretos. Esses objetos podem
esquentar ou refletir raios em folhas de jornal, por
exemplo, e iniciar fagulhas que se transformam em focos
de incêndio maiores futuramente.
Capine a área perto de sua casa
Se você mora em áreas com alta vegetação próxima a sua
casa, diminua o risco de queimadas capinando faixas de
terra próximas a sua propriedade. O risco de queimadas é
maior em propriedades cercadas com vegetação bruta, sem
qualquer contenção.
Molhe faixas de terra seca
Sempre que puder, molhe faixas de terra e grama que
estiverem secas próximas de sua residência. Dessa forma,
é possível diminuir as chances de alguma faísca começar
um incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou
de preservação.

SAIBA MAIS
O que fazer em caso de
queimadas
Em casos de incêndios
próximos a residências ou
em áreas de vegetação
isoladas, o melhor a fazer é
chamar os bombeiros
através do número 193.
Informe a localidade, se
possível em detalhes, para
que os profissionais
cheguem a tempo para
conter as chamas. Nunca
tente apagá-las você
mesmo. Afaste-se
imediatamente e espere o
auxílio chegar.

estão sendo utilizadas, apresentando dicas, informando as ocorrências em tempo real, como
forma de chamar a atenção da sociedade para os perigos de utilizar
o fogo de maneira negligente.
Da mesma forma, a corporação
ministra palestras e treinamentos
para a comunidade, além distribuição de panfletos em postos estratégicos. “Vale destacar que no
ano de 2020, o Corpo de Bombeiros já foi acionado mais de 430
vezes para combater ocorrências
de queimadas. Além de destruir a
vegetação, todo o ecossistema do
local é prejudicado. Logo, é importante a conscientização de toda
a população neste período crítico
de altas temperaturas e vegetação
seca que estamos adentrando”, explicou o coronel.
Segundo relatório do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais,
as cidades maranhenses com o
maior número de focos de queimadas, atualmente, são Mirador,
Tutóia e Fernando Falcão. As fiscalizações dessa natureza são realizadas pela Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Recursos Naturais, além do Batalhão Polícia
Ambiental, Corpo de Bombeiros,
Prefeituras, Ibama e Secretaria de
Estado da Agricultura, Pecuária e
Pesca, entre outros órgãos.
Entre 20 de março e 1º de julho,
a Amazônia maranhense teve 40
focos de queimadas registrados em
2019, enquanto neste ano foram 110
focos, no mesmo período. A maioria dos focos de incêndio em 2020
está na região sul do estado, onde
predomina o setor agropecuário.
Durante a o período crítico da pandemia do novo coronavírus, o maior
número de focos foi registrado no
município de Balsas (151), seguido
de Mirador (128), Grajaú (76), Fernando Falcão (76), Riachão (62), Alto
Parnaíba (61), Carolina (56), São Raimundo da Mangabeiras (28), Tutoia
(25) e Tasso Fragoso (23).

Divulgação

das medidas a serem adotadas, no
âmbito dos serviços de transporte
interestadual, para combater a
proliferação da Covid-19, causada
pelo novo coronavírus.
Mais apreensões
No dia 20 de abril, os fiscais da
ANTT e policiais militares apreenderam um ônibus, que estava fazendo transporte clandestino, em
Araioses. No veículo havia 40 passageiros, entre eles, idosos e crianças e alguns deles não estavam
usando máscara. Foram também
constatados outras irregularidades
como pneus carecas, para-brisa
trincado e extintores vencidos.
Três dias antes, os fiscais da
ANTT tinham interceptado na cidade de Miranda do Norte um ônibus também fazendo o transporte
clandestino e com limpadores
quebrados, para-brisa trincado,

ANTT realiza operações de fiscalização em rodovias que cortam o MA

lanterna danificada e pneus carecas. Um total de 17 passageiros estavam no veículo.
Ainda neste mês, no dia 10, foi

apreendido outro ônibus, que realizava transporte clandestino de
passageiros, em Caxias. No momento da abordagem, havia 14

pessoas e a maioria estava deitado
em colchões espalhados pelo piso
do coletivo. Ainda constataram que
o veículo estava com defeito e não
possuía os itens obrigatórios de segurança como cinto de segurança,
farol e para-brisas.
No dia 2 de abril, um ônibus
clandestino, modelo Paradiso GV
1150 foi apreendido na cidade de
Imperatriz. O veículo não tinha autorização para realizar viagens e
veio de São Paulo para o Maranhão. A ANTT informou que os
passageiros desembarcaram na rodoviária de Imperatriz e tiveram
sua temperatura aferida pelos profissionais de saúde. O veículo apresentava diversos problemas de segurança. No bagageiro ainda foi
encontrada uma motocicleta desmontada e com combustível. 
Íntegra em oestadoma.com/488915
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Monitor da Violência
revela alta em mortes
violentas no Maranhão
Segundo levantamento, houve aumento de mais de 19% nesse tipo de crime
de janeiro a maio de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

O

Maranhão teve um aumento de mais de 19% no
número de mortes violentas (homicídio, latrocínio e
lesão corporal seguido de morte) durante os cinco primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período de 2019, segundo dados do Monitor da Violência, que foi publicado na
quarta-feira (22), no portal G1. No decorrer de janeiro a maio deste ano,
ocorreram 714 assassinatos em todo
o estado, enquanto nos cinco primeiros meses do ano passado, o total foi de 599 mortes.
O Monitor da Violência é feito pelo site do G1 em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e de forma mensal contabilizam
os casos de mortes violentas no Brasil. Os dados também revelaram que
o país teve uma alta de 7% na quantidade de assassinatos de janeiro a
maio deste ano em comparação ao
mesmo período de 2019.
Durante os cinco primeiros meses deste ano, 19.382 pessoas foram
mortas a tiros ou por arma branca,
enquanto no ano passado esse número foi de 18.120. Apenas em maio
deste ano ocorreu um total de 3.529
mortes no país e maio de 2019 o registro foi de 3.540. Os números de
mortes violentas continuaram altos
mesmo em meio a pandemia, quando estados e municípios adotaram
medidas de isolamento social.
Números altos
De acordo com o Monitor da Violência, no decorrer dos cinco primeiros meses deste ano, 714 pessoas
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Polícia investiga
dois incêndios
em Imperatriz
Ações, que tiveram como alvos uma escola e
um ônibus, podem ter relações com apenados
A cúpula da Secretaria de Segurança Pública (SSP) foi ontem a
Imperatri apurar dois incêndios
criminosos - que tiveram como
alvos uma escola da rede pública
e um coletivo -, que ocorreram na
noite da última terça-feira. Há informações que esse ato bárbaro
foi ordenado por apenados do
presídio de Davinópolis e a Polícia Civil está investigando o caso.
Ainda durante o período da
manhã de quarta-feira (22), o secretário da SSP, Jefferson Potela,
em companhia do delegado geral
da Polícia Civil, Leonardo Diniz;
e o comandante da Polícia Militar, coronel Pedro Ribeiro, foram
até a Região Tocantina para
acompanhar a investigação desse ato criminoso.

Portela declarou em entrevista à Mirante AM que os acusados
já foram identificados, e fazem
parte de um grupo criminoso.
Eles tiveram suas prisões solicitada ao Poder Judiciário. Ainda
ontem, policiais militares e civis
realizaram várias incursões em
Imperatriz e municípios adjacentes para efetuarem a prisão
dos suspeitos.
O secretário da SSP também
informou que neste mês ocorreram revistas no presídio de Davinópolis, onde foram encontrados,
pelo menos, 14 celulares. como
ainda outros objetos. “A polícia está apurando esse incêndio criminoso”, contou Portela. 
Íntegra em o estadoma.com/488922

Um dos últimos casos de homicídio doloso em maio foi a morte de dois adolescentes na Cidade Operária

foram mortas no Maranhão. Somente os casos tipificados como homicídio doloso o total foi de 684; latrocínio 24 e seis casos de lesão corporal seguido de morte. O mês de
março, até o momento, é considerado o período mais violento deste ano
no estado, com 162 mortes.
Os dados do Monitor da Violência ainda revelam que durante o mês
de maio deste ano ocorreram 158 assassinatos no Maranhão. Casos de
homicídio foram 155 e latrocínio três.
Enquanto em maio do ano passado
134 mortes ocorreram, o que mostra o incrimento de 18%.
Em abril deste ano, segundo o
Monitor da Violência, houve o registro de 128 mortes em todo o estado;
mês de fevereiro, 140 casos; e janeiro, 122. No ano passado, 1.486 pessoas foram assassinadas a tiros ou
por arma branca no Maranhão.

MORTES VIOLENTAS
Janeiro

122 casos
Fevereiro

144 casos
Março

162 casos
Abril

128 casos
Maio

Grande Ilha
Em relação à Grande Ilha, de acordo com os dados da Secretaria de

158 casos

Segurança Pública (SSP), ocorreram 35 mortes violentas. De janeiro até o último dia 22, 177 pessoas
já foram assassinadas na região.
Apenas neste mês, foram 17 mortes e a maioria das ocorrências na
capital maranhense.
Um dos últimos casos de homicídio doloso do mês de maio foi na
tarde do dia 31 e teve como vítimas
dois adolescentes. Um deles de 17
anos e o outro de 15. O crime ocorreu em plena via pública nas proximidades da Delegacia Especial da
Cidade Operária (Decop).
De acordo com a polícia, as vítimas estavam em uma motocicleta e, após perseguição, feita por
dois homens, em outra motocicleta, foram baleadas nas costas e vieram a falecer.
Ainda em maio, dia 26, ocorreu
um crime de feminicídio, que teve
como vítima Joana Maria Diniz, de
66 anos. A polícia informou que o
principal suspeito do crime é o vizinho da vítim. 

Pai e filho presos
por agiotagem
Eles, segundo a polícia, fazem parte de uma
quadrilha especializada neste tipo de crime
Pai e filho foram presos ontem
durante a operação Midas, realizada pela Polícia Civil, na cidade
de Miranda do Norte. Eles são
acusados de crime de agiotagem,
ameaça de morte, posse ilegal de
arma de fogo e associação criminosa. Em poder deles, foram
apreendidos três veículos, R$ 11
mil, uma arma de fogo, munições,
celulares, cartões bancários em
nome de terceiros, cheques e
anotações de valores de possíveis
empréstimos.
A polícia informou que os detidos residem no bairro Novo e fa-

zem parte de um grupo criminoso especializado em agiotagem.
Eles são acusados de emprestarem dinheiro a juros exorbitantes
como ainda de ameaçarem de
morte as vítimas, além de apreensões de bens de forma irregular.
Os detidos foram apresentados
na Delegacia Regional de Itapecuru-Mirim onde foram tomadas
as devidas providências.
O nome da operação ”Midas”
é em alusão à mitologia grega,
que narra a história de um personagem que tudo que tocava virava ouro. 

Mundo

Tensão entre China e EUA
aumenta após consulado
fechado em Houston
Consulado chinês recebeu ordem dos Estados Unidos para fechar em três
dias e a China falou em “escalada inédita” nas tensões entre os dois países
Foto oficial da Casa Branca por Shealah Craighead

PEQUIM
Os Estados Unidos instruíram o
consulado chinês em Houston a fechar em três dias, citando a necessidade de proteger propriedade intelectual e informações norte-americanas, em meio a um deterioração aguda das relações entre os
dois países.
O governo chinês repudiou a ordem e ameaçou retaliar. Uma fonte disse que a China está cogitando fechar o consulado dos EUA na
cidade de Wuhan.
Os laços bilaterais vêm se tensionando desde o surgimento do
novo coronavírus em Wuhan.
O Departamento de Estado
norte-americano confirmou o fechamento iminente do consulado de Houston depois que o Ministério das Relações Exteriores
chinês relatou ter sido instruído a
fechar a missão.
A notícia agitou os mercados
financeiros criando uma onda de

O presidente dos EUA, Donald Trump, durante entrevista na Casa Branca

aversão a risco nos pregões europeus.
O fechamento foi ordenado “de
forma a proteger propriedade intelectual americana e informações
particulares americanas”, disse
Morgan Ortagus, porta-voz do De-

partamento de Estado, em um comunicado.
“Os Estados Unidos não tolerarão as violações da RPC (República
Popular da China) contra nossa soberania e a intimidação de nosso
povo, assim como não toleramos as

práticas comerciais injustas da RPC,
o roubo de empregos americanos
e outros comportamentos ofensivos”, acrescentou, usando o nome
oficial da nação asiática.
Atritos
Os dois países entraram em atrito
recentemente por causa do comércio, tecnologia, uma lei de segurança nacional imposta a Hong
Kong e as reivindicações de Pequim
ao Mar do Sul da China.
A China denunciou a ordem
dos EUA como uma escalada.
“O fechamento unilateral do
consulado da China em Houston
dentro de um período de tempo
curto é uma escalada inédita de
suas ações recentes contra a China”, disse o porta-voz da chancelaria chinesa, Wang Wenbin, em uma
coletiva de imprensa de rotina.
“Pedimos aos EUA que revoguem imediatamente esta decisão
equivocada”, pediu o porta-voz do
governo chinês. 

Michael Appleton / Mayoral Photography Office

Pessoas passam por testes para a Covid-19 em Ocean Hill, em New York

Casos de Covid-19
no mundo superam
marca de 15 milhões
Os Estados Unidos têm o maior número de
casos, com 3,91 milhões de infecções pela doença
SIDNEY / LONDRES
O número de infecções pelo
novo coronavírus no mundo
superou a casa de 15 milhões
nesta quarta-feira, de acordo
com uma contagem da Reuters,
e a pandemia ganha força apesar de países seguirem divididos em sua resposta à crise.
Nos Estados Unidos, que têm
o maior número de casos no
mundo, com 3,91 milhões de
infecções, o presidente Donald
Trump alertou: “Vai provavelmente, infelizmente, piorar
antes de melhorar.”

Completam a lista de
cinco países com maior número de casos, atrás dos
EUA, Brasil, Índia, Rússia e
África do Sul. Mas a contagem da Reuters mostra que a
doença está se acelerando
mais rapidamente nas Américas, que respondem por
mais da metade dos casos do
mundo e metade das mortes
causadas pela Covid-19.
Globalmente, a taxa de novas
infecções não mostra sinais de
desaceleração, de acordo com
a contagem da Reuters, baseada em dados oficiais. 
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MA: 98% das cidades têm
água tratada, mas só
6,5% têm rede de esgoto
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Havia 6.735 pontos de captação de água doce no estado em 2017, 95,3% dos
quais eram do tipo poço profundo, percentual maior que o da região Nordeste
Arquivos

A

Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2017,
que explorou os serviços
de abastecimento de
água e esgotamento sanitário, divulgada ontem (22) pelo IBGE,
apontou que em apenas 14 dos 217
municípios do Maranhão, 6,5% em
termos percentuais, havia serviço de
esgotamento sanitário por rede coletora. Esses números registrados no
estado estavam bem distantes daqueles apresentados para Brasil
(60,3%) e para Nordeste (52,7%).
Já o serviço de abastecimento de
água por rede geral de distribuição
em funcionamento estava quase
universalizado. Em 2017, no Maranhão, esse serviço estava presente
em 98,6% dos municípios, no Nordeste, 97,9%, e no Brasil, 99,0%.

Esgoto jorra em praia de São Luís, que possui rede de saneamento

Abastecimento
De acordo com a PNSB, 214 municípios maranhenses contavam
com serviço de abastecimento de
água por rede geral de distribuição

em funcionamento. Desses, 193
(90,2%) tinham atendimento ao público, sendo que em 179 municípios
o serviço era presencial. No Nordeste, 94,4% dos municípios apre-

tinham serviço de atendimento ao
público. No Brasil, esse percentual
era de 96,1%.
As entidades executoras de serviço de abastecimento de água por

Justiça restabelece
relação virtual de
pai e filho no MA

integral do filho em comum. A magistrada entendeu que o distanciamento
familiar poderia resultar em consequências imprevisíveis e prejuízos incalculáveis às partes e ao menino. Em
caso de eventual descumprimento da
decisão, o Judiciário estabeleceu à mãe
uma multa de R$ 10 mil reais.

Processo é oriundo de Imperatriz; 1ª Vara da
Família detectou indícios de alienação parental
A 1ª Vara da Família de Imperatriz determinou a imediata retomada da relação virtual entre pai e filho, situação essa que estaria sendo dificultada
pela mãe do menino. O pai da criança
reside fora do Brasil e, de acordo com
o pedido junto à Justiça, a mãe do
menino teria bloqueado o contato do
pai no celular do menino, para que
os dois não conversassem, impedindo a realização de chamadas de
áudio e vídeo. A decisão, em caráter
de urgência, foi assinada pela juíza
titular Ana Beatriz Jorge Maia.
Relata a ação que o homem acusava a mãe da criança de descumprir determinação judicial de convivência familiar, e estava dificultando
o contato ‘paterno-filial’. De acordo
com o autor da ação, o menino começou a apresentar versas desculpas, como o fato de estar ocupado

com os estudos e não ter tempo para
atender as chamadas. Ele relata,
ainda, que isso nunca havia ocorrido
e comprovou a situação através de
áudios. A decisão observa que a atitude da mãe configura indícios de
alienação parental, a ser abordada
em outra ação.
Na decisão judicial, Ana Beatriz
Jorge enfatizou a importância de promover o desenvolvimento saudável e

Pandemia
Outro ponto levado em consideração na decisão foi o fato de que a
pandemia do Coronavírus trouxe
mudanças ao calendário escolar e,
por isso, as férias estão com data suspensa ou modificada, o que impossibilita que a criança viaje ao encontro do pai, direito já consolidado em
sentença anterior. Frente a isso, a
juíza deliberou que o homem tenha
livre acesso presencial ao filho
quando estiver no Brasil, em qualquer período do ano, desde que não

rede geral de distribuição informaram a existência de 6.735 pontos de captação de água doce no
Maranhão em 2017. Desse total,
cerca de 95,3% dos pontos de captação eram do tipo poço profundo,
percentual maior que o do Nordeste (85,6%) e do Brasil (79,9%).
Destaca-se que o volume de água
doce captada por dia no Maranhão
correspondia a 13,7% do que era
captado na região Nordeste.
No Maranhão, em 2017, segundo as entidades executoras de
serviço de abastecimento de água,
81,1% da água distribuída no estado era tratada, enquanto no Nordeste esse percentual era de 78,3%,
e no Brasil, de 97,2%. Dos 214 municípios com abastecimento de
água por rede geral de distribuição
no Maranhão, em 155 (72,4%)
havia Estações de Tratamento de
Água (ETA’s) e/ou Unidades de Tratamento Simplificado (UTS’s). 
Íntegra em oestadoma.com/488941

traga qualquer prejuízo à rotina da
criança. Para tal, ele deverá notificar
a mãe da criança com 48 horas de
antecedência.
A decisão esclarece que, na impossibilidade de realização de chamada de
áudio ou vídeo por aparelho telefônico,
a mãe da criança deverá disponibilizar
meio de comunicação semelhante, a
exemplo de ‘Google Meet’, ‘Skype’ ou
‘Zoom’. A magistrada determinou,
ainda, que durante o contato virtual não
deve haver nenhuma interferência da
genitora ou de terceiros para que se
possa estabelecer uma completa e efetiva relação entre pai e filho.
Casos semelhantes
A exemplo de Imperatriz, casos semelhantes já ocorreram em tribunais de outros estados.
Íntegra em oestadoma.com/488944

Fábio Gentil e equipe no ato do recebimento dos respiradores

Senai recupera dois
respiradores para
a saúde de Caxias
Prefeito Fábio Gentil frisou apoio da entidade
para salvar vidas em toda a Região dos Cocais
O Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai/MA), entidade do
Sistema Fiema, entregou, na manhã
desta quarta-feira (22), mais dois respiradores mecânicos totalmente recondicionados e prontos para uso,
provenientes da Secretaria Municipal de Saúde de Caxias.
A entrega foi feita pelo gerente do
Senai- CEPT Raimundo Franco Teixeira, Sebastião Chagas Júnior, ao
prefeito de Caxias, Fábio Gentil que
agradeceu o apoio do Senai com
essa iniciativa.
“O Senai mostra através do seu
desempenho e da boa vontade esse
trabalho que é imensurável, salvar
vidas isso não tem preço e tudo que
pudermos fazer iremos fazer. O Senai
com essa parceria contribui não só
com Caxias, mas com todos os municípios da região que chegam a 40
municípios. Nós hoje temos 32 leitos
de UTI em Caxias e esses respiradores com certeza irão contribuir na
nossa Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que é a unidade de referência na região dos Cocais, a continuar salvando vidas. Nós só temos
a agradecer a dedicação do Senia na
reconstrução desse momento de
pandemia por qual vive o mundo.
Em nome da Prefeitura de Caxias o
nosso muito obrigado!”,
A iniciativa integra o projeto na-

cional do Senai “+ Manutenção de
Respiradores”, uma rede voluntária
em todo o Brasil para realizar a manutenção de respiradores mecânicos
sem uso, a fim de ajudar no tratamento de pacientes com Covid-19.
Os respiradores mecânicos são essenciais no tratamento de doentes
que apresentam sintomas graves da
Covid-19, pois a Síndrome Respiratória Aguda Grave é um dos efeitos
mais sérios da doença. A estimativa
é que cada ventilador recuperado
possa atender até dez pessoas.
Os equipamentos, no total de 16,
passam por uma análise técnica e
posterior recondicionamento, mediante viabilidade técnica. Do total,
quatro já foram entregues e os demais equipamentos aguardam a reposição de peças.
No Maranhão, a ação conta com
a parceria do Sistema Fiema e das
empresas Alumar, Cimento Bravo,
Montisol Construção e da MSI Hospitalar - que está fazendo a calibração e certificação necessária para a
liberação à rede de saúde municipal.
O Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Senai CEPT, localizado em São Luís, montou um laboratório exclusivo de manutenção
para atender essa demanda.
Íntegra em oestadoma.com/488946
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Pandemia fecha
empresas e atrapalha o
surgimento de novos
negócios no Maranhão

Sampaio Corrêa inicia
disputa da Série B do
Brasileiro contra o
Vitória dia 8 de agosto

Dados da Junta Comercial revelam que, apesar
de saldo positivo, expectativa de crescimento
foi frustrada no primeiro semestre deste ano em
comparação a 2019. Para os empreendedores
que optarem por não fechar as portas, o desafio
é achar uma solução. PÁGINA 2

A CBF também divulgou a tabela com
horários e datas dos jogos da Série B do
Campeonato Brasileiro de 2020. O Sampaio
Corrêa já pode fazer seu planejamento para as
primeiras 10 rodadas da competição nacional
diante dos principais adversários. PÁGINA 11

93,5% dos municípios
maranhenses não têm
esgotamento básico

De acordo com a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 14 cidades tem acesso a esgotamento
sanitário por rede coletora. Nesse suplemento, duas variáveis básicas foram investigadas: existência de serviço de esgotamento sanitário
por rede coletora e de serviço de abastecimento de água por rede geral de distribuição. PÁGINA 9

Confira as principais mudanças do novo Marco Legal do Saneamento
PÁGINA 7

ZONA RURAL

AULA PRESENCIAL

Vila Apaco recebe
asfaltamento e
obras de drenagem

Volta às aulas pode
expor as pessoas
do grupo de risco

O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda
Júnior, tem acompanhado de perto
as ações do programa São Luís em Obras
que somente na Vila Apaco vai implantar
cerca 7 km de asfaltamento; na zona
rural, além da pavimentação, há obras de
drenagem e construção de galerias
e pontes. PÁGINA 6

Dados levantados pela Fiocruz apontam
que a volta às aulas pode expor um
público vulnerável ao novo coronavírus.
o número de pessoas, idosos e adultos,
que vivem com crianças em idade escolar
e tem diabetes, doença do coração ou
doença do pulmão é de cerca de 9,3
milhões. PÁGINA 3

TEMPO E TEMPERATURA

da pandemia
BASTIDORES
APARTE Pendenga
Transparentes
No mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro informou por redes
sociais ter testado positivo na 3ª avaliação do contágio do covid-19, para
o qual anunciou ter tomado hidroxicloroquina na primeira testagem, o
produto mais debatido em meio à pandemia entra de novo na berlinda.

TÁBUA DE MARÉ
QUI 23/07/2020
04H26 ................ 0.5M
10H39 ................ 6.0M
16H51 ................ 0.7M
23H02 ................ 6.0M
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Saneamento

Veja as mudanças no
novo Marco Legal
O

novo Marco Legal do Saneamento Básico foi
publicado no Diário Oﬁcial da União (DOU)
com vetos a dispositivos de 11 artigos. Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a lei prevê a universalização dos serviços de água e esgoto até
2033 e viabiliza a injeção de mais investimentos privados nos serviços de saneamento.
As razões dos vetos também foram publicadas na edição desta quinta-feira do DOU. Os vetos ainda serão
analisados pelo Congresso Nacional, que poderá mantê-los ou derrubá-los.

A nova lei altera setes dispositivos legais:
– Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, de criação da
Agência Nacional de Águas (ANA)
A autarquia, responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, passa agora a se
chamar Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), com competência para editar normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico.
Essas normas serão instituídas de forma progressiva e
deverão promover a prestação adequada dos serviços,
com atendimento pleno aos usuários, e assegurar a
prestação concomitante dos serviços de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário. Serão estabelecidos
parâmetros para ﬁscalização do cumprimento das metas de cobertura e dos indicadores de qualidade e aos
padrões de potabilidade da água, além de critérios limitadores de custos a serem pagos pelo usuário ﬁnal.
De acordo com a lei, as regras deverão também estimular a cooperação entre os entes federativos, possibilitar a adoção de processos adequados às peculiaridades
locais e regionais e incentivar a regionalização da prestação dos serviços, para contribuir para a viabilidade
técnica e econômico-ﬁnanceira, a criação de ganhos de
escala e de eﬁciência e a universalização dos serviços.
As normas a serem editadas deverão ainda estimular
a livre concorrência, a competitividade, a eﬁciência e a
sustentabilidade econômica das empresas prestadoras
dos serviços de saneamento. E deverão tratar, entre outros assuntos, sobre padrões de qualidade e eﬁciência,
regulação tarifária, redução progressiva e controle da
perda de água e reúso dos eﬂuentes sanitários tratados,
em conformidade com as normas ambientais e de saúde
pública.
No âmbito de regulação tarifária, serão estabelecidos
mecanismos de subsídios para as populações de baixa
renda, para possibilitar a universalização dos serviços, e,
quando couber, o compartilhamento dos ganhos de
produtividade das empresas com os usuários.
Para a elaboração das normas, a ANA deverá avaliar
as melhores práticas regulatórias do setor, realizar consultas e audiências públicas e constituir grupos de trabalho com a participação das entidades reguladoras e
ﬁscalizadoras e das entidades representativas municipais.
Caberá à ANA, ainda, declarar a situação crítica de escassez quantitativa ou qualitativa de recursos hídricos
em rios de domínio da União. Ela também deverá estabelecer e ﬁscalizar o cumprimento de regras de uso da
água, a ﬁm de assegurar os usos múltiplos durante a vigência da situação crítica de escassez.
O Ministério da Economia poderá destacar servidores
de órgãos e de entidades da administração pública federal para a ANA.

dricos; desenvolvimento de projetos sobre despoluição
de bacias hidrográﬁcas, eventos críticos em recursos hídricos e promoção do uso integrado de solo e água; e
promoção de ações educacionais e de pesquisas cientíﬁcas e tecnológicas.
Os ocupantes do cargo têm poder de polícia, no exercício das ﬁscalizações, para interditar estabelecimentos,
instalações ou equipamentos, bem como apreender
bens ou produtos, e para requisitar o auxílio de força policial, quando necessário.
– Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que trata sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos.
De acordo com a nova lei, essas normas também poderão ser aplicadas aos convênios de cooperação, que
poderão ser ﬁrmados por blocos de municípios para a
contratação dos serviços de saneamento de forma coletiva.
A nova lei proíbe os chamados contrato de programa
para prestação dos serviços públicos, como de água e
esgoto. Nesse modelo, até então em vigor, prefeitos e governadores poderiam ﬁrmar termos de parceria diretamente com as empresas estatais, sem licitação. A partir
de agora, será obrigatória a abertura de licitação, na qual
poderão concorrer prestadores de serviço públicos ou
privados.

Os contratos em vigor poderão ser mantidos até o seu
prazo ﬁnal, desde que as empresas comprovem a capacidade econômico-ﬁnanceira e se adequem às metas e
aos objetivos de universalização do marco. A metodologia para essa comprovação será publicada em até 90 dias, e as empresas terão até 30 de março de 2022 para
consolidar os contratos em vigor.
As empresas devem ampliar o fornecimento de água
para 99% da população e da coleta e tratamento de esgoto para 90% da população, até o ﬁnal de 2033. Mas há
a possibilidade de extensão desse prazo até 2040, caso se
comprove a inviabilidade técnica ou ﬁnanceira.
A nova lei também criou o Comitê Interministerial de
Saneamento Básico, que será presidido pelo Ministério
do Desenvolvimento Regional, para assegurar a implementação da política. A pasta também deverá elaborar o
novo Plano Nacional de Saneamento Básico, com as
ações necessárias para atingir os objetivos e as metas do
novo marco.

– Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a
Política Nacional de Resíduos Sólidos.
A nova lei determina que os plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos deverão ser revisados,
no máximo, a cada dez anos.
A lei também estabelece um prazo para o ﬁm dos lixões no país. Para municípios que não elaboraram pla– Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece
nos de resíduos sólidos, esse prazo é 31 de dezembro
as diretrizes nacionais para o saneamento básico no
deste ano. Para os municípios com planos elaborados, o
país.
prazo é 2 de agosto de 2021 para capitais e regiões meFoi o dispositivo com mais alterações a partir desse tropolitanas; 2 de agosto de 2022, para cidades com
novo marco e trata diretamente sobre as condições es- mais de 100 mil habitantes. Já em cidades entre 50 e 100
truturais do saneamento básico, como a universalização mil habitantes, os lixões devem ser eliminados até 2 de
e a prestação dos serviços de abastecimento de água, es- agosto 2023; e em cidades com menos de 50 mil habigotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resí- tantes, o prazo é 2 de agosto de 2024.
duos sólidos.
Nos casos em que a disposição de rejeitos em aterros
As diretrizes previstas nessa lei servirão de referência sanitários for economicamente inviável, poderão ser
para a ANA na elaboração das normas de regulação dos adotadas outras soluções, observadas normas técnicas e
serviços públicos de saneamento básico. As mudanças operacionais para evitar danos ou riscos à saúde pública
preveem também, entre outros, a articulação com as po- e à segurança e minimizar os impactos ambientais.
líticas públicas, como de desenvolvimento urbano e regional, combate à pobreza, proteção ambiental e pro- – Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que institui o
moção da saúde; o estímulo à pesquisa, ao desenvolvi- Estatuto da Metrópole.
mento e à utilização de tecnologias apropriadas; e a seA nova lei estende as regras do estatuto às unidades
leção competitiva do prestador dos serviços.
regionais de saneamento básico.
Esse dispositivo também prevê o sistema de saneamento com prestação de serviço regionalizada, para – Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017, que trata da
abranger mais de um município. Esse serviço pode ser participação da União em fundos de projetos de concesestruturado por regiões metropolitanas, por unidades sões e parcerias público-privadas.
regionais, instituídas pelos estados e constituídas por
Com a nova lei a União poderá participar e destinar
municípios não necessariamente limítrofes, e por blo- recursos para fundo com a ﬁnalidade exclusiva de ﬁnancos de referência criados pelos municípios de forma vo- ciar serviços técnicos especializados, como é o caso do
luntária para gestão associada dos serviços.
saneamento básico. As mudanças também tratam do
Com essas mudanças, as empresas não poderão for- patrimônio e do estatuto do fundo.
necer serviço apenas para os municípios de interesse
delas, que gerem lucro, e vai permitir que os municípios Outros vetos
que têm menos capacidade técnica e ﬁnanceira sejam
atendidos.
O presidente Jair Bolsonaro vetou a possibilidade de
O presidente Bolsonaro vetou o dispositivo que dava renovação, por mais 30 anos, dos atuais contratos de
poder aos municípios para participar ou não das presta- programa pois “prolonga de forma demasiada a situações regionalizadas. De acordo com a Presidência, o dis- ção atual, de forma a postergar soluções para os impacpositivo viola a Constituição, que determina a participa- tos ambientais e de saúde pública decorrentes da falta
ção obrigatória de municípios em regiões metropolita- de saneamento básico e da gestão inadequada da limnas, microrregiões e aglomerações urbanas.
peza urbana e manejo de resíduos sólidos.”
Também foi vetado o dispositivo que destinava recur“Ademais, a proposta, além de limitar a livre iniciativa
sos federais e assistência técnica para a organização e a e a livre concorrência, está em descompasso com os obformação dos blocos de prestação regionalizada, sob o jetivos do novo marco legal do saneamento básico que
argumento de que a proposta não apresentava a estima- orienta a celebração de contratos de concessão, medi– Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, que dispõe
tiva de impacto orçamentário, violando regras legais. A ante prévia licitação, estimulando a competitividade da
sobre o quadro de pessoal da ANA.
União poderá, entretanto, criar cursos de capacitação prestação desses serviços com eﬁciência e eﬁcácia, o
A nova lei altera o nome e as atribuições do cargo de técnica dos gestores públicos municipais, em consórcio que por sua vez contribui para melhores resultados”, diz
especialista em recursos hídricos e saneamento básico ou não com os estados, para a elaboração e implemen- a mensagem encaminhada ao Congresso Nacional.
da ANA.
tação dos planos de saneamento básico.
Também foi vetada a possibilidade de os contratos
Entre as atividades exercidas por quem ocupa o cargo
A nova lei diz ainda que os contratos relativos à pres- para serviços de distribuição de água serem vinculados
estão a elaboração das normas de referência, regulação, tação dos serviços públicos de saneamento básico deve- a determinados fornecedores e critérios. A proposta seroutorga, inspeção, ﬁscalização e controle do uso de re- rão conter, entre outros, as metas de expansão e de qua- viria para solucionar eventuais questões de atendimencursos hídricos e da prestação de serviços públicos na lidade na prestação dos serviços, as possíveis fontes de to inadequado. Mas, de acordo com a Presidência, a meárea de saneamento básico; implementação e avaliação receitas alternativas e a repartição de riscos entre as par- dida é anticonstitucional por violar o princípio da comdos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hí- tes, prestadores e municípios.
petitividade e impessoalidade.

VIDA
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PAÇO DO LUMIAR

MARANHÃO

93,5% dos municípios
não tem esgotamento

Pescadores podem
ter dormido no barco

De acordo com a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
apenas 14 cidades a população tem acesso a esgotamento sanitário por rede coletora
PESCADORES ESTÃO DESAPARECIDOS DESDE 25 DE JUNHO

SAULO DUAILIBE
Com informações do IGBE

THALIA LEMOS

O

Maranhão registrou um dado negativo relativo a esgotamento sanitário para a
população do estado. De
acordo com a pesquisa do Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
(IBGE), divulga da ontem, quarta-feira (22), 68% da população que reside
no território maranhense não tem
acesso a esgotamento sanitário por
rede coletora. A pesquisa reúne dados
do ano de 2017.
Os dados são resultados do Suplemento de Saneamento da Pesquisa de
Informações Básicas Municipais –
MUNIC 2017. Nesse suplemento, duas variáveis básicas foram investigadas: existência de serviço de esgotamento sanitário por rede coletora e de
serviço de abastecimento de água por
rede geral de distribuição.

Após quase 30 dias do desaparecimento dos pescadores, identiﬁcados como Francisco José Pereira de Araújo,
de 25 anos, Lucas dos Santos, de 18 anos e André Veras
Silva, de 37 anos, depois de terem saído do Porto de Braga, no município de Raposa, o Corpo de Bombeiros do
Maranhão (CBMMA) trabalha com a possibilidade dos
pescadores terem dormido no barco, que virou e eles
não conseguiram sair.
De acordo com a corporação, as buscas aéreas, que
estavam sendo realizadas pelo Centro Tático Aéreo
(CTA), foram canceladas. Agora, elas devem ser feitas no
fundo do mar. O CBMMA também informou que todas
as pistas foram checadas e as buscas foram diminuindo
gradativamente. Por isso, agora, só serão realizadas se
houver informações novas.

Entenda o caso

6,5% tem esgotamento

Também no estudo realizado pelo
IBGE, dos 217 municípios do estado,
apenas 14 havia serviço de esgotamento sanitário por rede coletora, o
que representa apenas 6,5% dos municípios maranhenses. 32% da população do Maranhão se encontram
nessas cidades.
No Nordeste e no Brasil, 51,3% e
59,2% dos municípios possuíam esse
serviço, respectivamente.
Em nenhuma das 14 cidades do
Maranhão com serviço de esgotamento sanitário por rede coletora havia uma secretaria municipal especíﬁca para tratar do assunto.
Em quatro dessas cidades, um órgão da administração indireta tratava
do assunto, a exemplo de uma autar-

APENAS 14 CIDADES DO ESTADO TEM ESGOTAMENTO SANITÁRIO POR REDE COLETORA
quia; em oito delas, o setor de esgotamento sanitário era associado ou subordinado a algum setor ou secretaria
municipal; em duas delas, não havia
uma estrutura administrativa para
tratar do assunto; e em uma, o setor
era subordinado diretamente à cheﬁa
do Executivo municipal.
Dos 14 municípios maranhenses
dotados de serviço de esgotamento
sanitário por rede coletora em 2017,
apenas o município de Codó possuía
registro do número de domicílios que
utilizavam fossa séptica.

Esse controle é importante para
melhor gerenciar o espaço ambiental
no que diz respeito aos lençóis freáticos. E, somente as prefeituras dos municípios de Bacabal e de São Luís relataram presença de serviço de esgotamento sanitário por rede coletora em
suas áreas rurais, contudo, não em toda a área rural, apenas numa parte dela.
Em seis municípios, a prefeitura
mantinha um corpo técnico especíﬁco que operava o serviço de esgotamento sanitário por rede coletora.

IMPERATRIZ

Criminosos ateiam fogo em outro ônibus
Cinco criminosos, encapuzados e
armados, invadiram e expulsaram os
passageiros de um ônibus que faz linha nos bairros Centro/Bom Jesus, no
município de Imperatriz, e atearam
fogo no veículo. O caso foi registrado
na noite da última terça-feira (21). Os
suspeitos também invadiram uma escola e incendiaram alguns objetos.
De acordo com as informações,
três homens em uma motocicleta entraram no Centro de Ensino Amaral
Raposo, que ﬁca localizado na região
do Parque Imperial, pela parte de trás.
Os suspeitos queimaram carteiras, livros, documentos e tentaram incendiar a mobília da escola que está passando por reformas. O incêndio foi
controlado por moradores, que impediram que as chamas se propagassem
pelo local.
Logo em seguida, um ônibus de
transporte coletivo da empresa Ratrans, foi atacado e incendiado por
cinco homens encapuzados na região
do Bom Jesus. Carregando galões de
gasolina, os suspeitos deram ordem
para que todos os passageiros e o motorista descessem do veículo.
As informações dão conta que os
criminosos ainda levaram os documentos e o celular do condutor do
ônibus. De acordo com testemunhas
os criminosos ainda tentaram atirar
no motorista, mas ele conseguiu fugir
a tempo e não foi atingido. O veículo é
utilizado por alunos da Universidade
Federal do Maranhão (UFMA), no
campus Bom Jesus.
Diversos populares acionaram o
Corpo de Bombeiros que encaminhou uma equipe até o local com um
caminhão-tanque, mas o fogo já havia
consumido todo o ônibus. A polícia
também esteve no local realizando as
primeiras diligências.
De acordo com o titular da 10ª De-

legacia Regional de Polícia Civil em
Imperatriz, Ederson Martins Pereira,
desde ontem a polícia está fazendo
um levantamento e dando andamento as investigações para tentar localizar os suspeitos.
Ainda na noite da terça-feira (21),
dez pessoas foram conduzidas para o
Plantão Central da Polícia Militar,
após algumas rondas feitas no bairro
Vila Lobão, mas ainda de acordo com
o delegado, não tinham nenhuma relação com os crimes.
Por meio de nota, a Secretaria de
Estado da Educação (Seduc) explicou
que a escola está passando por reformas e por isso parte da mobília e alguns documentos estavam no pátio
interno, local em que as chamas se
iniciaram.

pátio interno. A comunidade do entorno imediatamente acionou o Corpo de
Bombeiros, que controlou o fogo.
A Seduc esclarece que a escola está
em reforma e que o ocorrido causou
danos materiais em parte da mobília e
de alguns documentos escolares que
foram queimados. A Seduc informa,
ainda, que acionou as autoridades policiais e que a equipe da Unidade Regional de Educação de Imperatriz está
no local, acompanhando a apuração
da polícia.
Por fim, diante desse ato criminoso,
a Secretaria externa tristeza e lamenta
que ações como essas ocorram em prédios escolares, que são ambientes de
formação cidadã do povo do Maranhão.
Ao mesmo tempo, aguarda que os
responsáveis sejam identificados e punidos pelo crime cometido contra o patrimônio público.

Quatro ônibus incendiados
em menos de uma semana
no Maranhão

Conﬁra a nota na íntegra

A Secretaria de Estado da Educação
(Seduc) informa que no início da noite
desta terça-feira (21) houve um princípio de incêndio no Centro de Ensino
Amaral Raposo, localizado no município de Imperatriz, ocasionado por
vândalos que teriam pulado o muro
da escola e provocado as chamas no

No último domingo (19), três ônibus escolares foram incendiados na
porta da Prefeitura Municipal de Fortuna, interior do Maranhão.
De acordo com as informações da
polícia, a suspeita é de que o caso
aconteceu devido a revolta de moradores por conta de um festival, que é
realizado todos os anos no município,
através de live. Eles queriam que o
evento tivesse ocorrido presencialmente.
Um dos suspeitos de atear fogo nos
veículos foi preso e deve responder
pelo crime de dano ao patrimônio público.
O incêndio deixou os veículos completamente destruídos e foi registrado
por moradores em uma praça no centro da cidade.

Desde do dia 25 de junho, três pescadores desapareceram após terem saído do Porto de Braga, no município de Raposa, região metropolitana de São Luís, com
destino ao Farol de Santana, no município de Humberto
de Campos, onde eram acostumados a pescar.
Segundo as informações, a viagem teria duração 5 dias, mas caso a pesca fosse boa, o trio poderia estender os
dias. Por isso, alguns familiares demoraram a registrar o
desaparecimento dos pescadores, que foi feito somente
no dia 5 de junho.
Desde então, o Corpo de Bombeiros e o Centro Tático
Aéreo (CTA) foram acionados para tentar localizar os
três homens, mas, até agora, somente parte do material
das vítimas foi encontrado.
As equipes conversaram com outros pescadores da
região para entender como funcionam as correntes marítimas. Segundo informações do tenente-coronel Alcir,
nenhum vestígio de naufrágio com a embarcação foi encontrado ainda.

CONDOMÍNIO NA FORQUILHA

Explosão de gás deixa
uma pessoa ferida

EXPLOSÃO ACONTECEU NA COZINHA DO APARTAMENTO
DA REDAÇÃO
Após uma explosão de gás ocorrida, ontem, quartafeira (22), em uma das unidades habitacionais de um
condomínio localizado na Forquilha, um morador sofreu queimaduras de segundo grau e foi encaminhado
para um hospital da capital maranhense.
A causa do acidente ainda não foi informada. No entanto, de acordo com moradores do local, pode ter sido
causado pela individualização do gás encanado.
Uma equipe da perícia técnica do Instituto de Criminalística do Maranhão (Icrim) se deslocou para o local.
O Corpo de Bombeiros do Maranhão (CBMMA) foi acionado pelos vizinhos momentos após a explosão, que
chegou a quebrar o vidro de uma janela. Segundo a corporação, a central de gás da torre foi fechada.
A Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor,
através da titular Lítia Cavalcanti, aguarda o relatório da
perícia e diz que segue acompanhado o caso. Em nota, a
Secretaria de Estado de Comunicação Social e Assuntos
Políticos (Secap) informou que uma equipe do 2º Batalhão de Bombeiros deslocou-se para atender a ocorrência, porém, ao chegar no local, a guarnição deparou-se
com a situação já contornada, pois já haviam utilizado
extintor para apagar o foco de incêndio.
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FIES

OPORTUNIDADES

TRE-MA e Sesc
abrem seletivos

MEC divulga novas
datas de inscrição

Inscrições para vagas de estágio vão até o dia 28 de julho, no Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão. A seleção de engenheiro civil começará no dia 3 de agosto

O

Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão (TRE-MA) está com inscrições abertas
até o dia 28 de julho para seletivo que visa a contratação de novos
estagiários. Outra oportunidade ﬁca
por conta do Sesc Maranhão, que
abriu vagas para contratação temporária de engenheiro civil, com salário
de até R$ 4.606.
Confira as oportunidades de emprego e estágio:

TRE-MA

O seletivo de estágio visa a contratação de estudantes dos níveis superior e técnico para formação de cadastro de reserva para estágio não obrigatório, na sede do Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão, em São Luís.
Para os cursos de nível técnico será
formado cadastro de reserva nas áreas
de Técnico em Eletrônica, Técnico em
Informática, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Administração e Técnico em Produção de áudio e vídeo.
Os interessados devem estar cursando no mínimo o 2º período letivo e ter
idade mínima de 16 anos.
Já para os cursos de graduação superior, o cadastro de reserva é para as
áreas de Administração, Arquitetura e
Urbanismo, Biblioteconomia, Informática (Curso de nível superior na
área de Tecnologia da Informação),
Ciências Contábeis, Design, Direito,
Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção, Gestão Hospitalar, Jornalismo, Pedagogia,
Publicidade e Propaganda, Rádio e TV.
Os requisitos exigidos são: ter cursado
no mínimo 50% dos créditos obriga-

AS OPORTUNIDADES OFERECEM EXCELENTES SALÁRIOS QUE CHEGAM A R$ 4.600
tórios, além de rendimento igual ou
superior a 7.
As inscrições vão até o dia 28 de julho, às 18h, através do site: www.superestagios.com.br.
Após as inscrições, os candidatos
receberão o comprovante por e-mail.
A prova objetiva online estará disponível no site da Super Estágios e será
realizada no dia 3 de agosto, das 9h às
18 horas, com duração máxima de
uma hora, tendo o candidato o tempo
de 2 minutos para responder e salvar
cada questão.

Sesc Maranhão

O Sesc Maranhão lançou um seletivo para contratação temporária no
cargo de engenheiro civil. Os candidatos devem ter Graduação em Engenharia Civil, com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ter experiência mínima
de 6 meses na área e ter conhecimen-

to dos programas AutoCAD e Excel.
As inscrições começam no dia 3 de
agosto e vão até o dia 5, através do email selecao@ma.sesc.com.br. Para
concluir o cadastro, os candidatos devem ir ao Sesc Administração (Av. dos
Holandeses) e realizar a doação de 1
kg de alimento não perecível, preferencialmente arroz, destinado ao Programa Mesa Brasil, nesse mesmo período, no horário das 8h às 12h e das
13h30 às 17h.
A carga horária é de 40 horas semanais e remuneração de R$ 4.606. Além
disso, o funcionário conta com benefícios de vale transporte, refeição subsidiada, auxílio alimentação e seguro
de vida coletivo.
A prova de conhecimentos será realizada no dia 16 de agosto e terá duração de 3 horas, com início às 9h e
término às 12h, em local a ser divulgado através do site www.sescma.com.br.

SANTO AMARO

FIES OFERECE VAGAS COM FINANCIAMENTO EM FACULDADES
O Ministério da Educação (Mec) adiou para 28 a 31 de
julho as inscrições para Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2020/2, que começariam ontem. Segundo o
MEC, a alteração se deu após a pasta identiﬁcar inconsistências no processamento de distribuição das vagas
ofertadas pelas instituições de ensino superior. Os estudantes terão direito de escolha entre as vagas ofertadas
por todas as instituições de ensino superior que aderiram ao processo seletivo do 2º semestre do Fies.
O Fies 2020/2 vai oferecer vagas com ﬁnanciamento
em faculdades particulares. Para 2020 estão previstas
100 mil vagas distribuídas entre os dois semestres, mas o
MEC não informou quando vagas serão oferecidas na
edição do segundo semestre.

Quem pode participar?

Para se inscrever no Fies, o candidato deve ter feito algumas das edições do Enem entre 2010 e 2019 e ter média de 450 pontos nas provas sem zerar a redação, além
de renda familiar mensal de até três salários-mínimos
por pessoa (per capita). No momento da inscrição, os
candidatos devem escolher até três opções de curso/turno/local de oferta do ﬁnanciamento. As opções
podem ser alteradas durante o prazo de inscrições.

MIRANDA DO NORTE

Prefeitura abre vagas de trabalho Dois presos pelo crime de agiotagem
DIVULGAÇÃO

UM HOMEM, QUE É O TERCEIRO INVESTIGADO, FUGIU NA HORA DA ABORDAGEM POLICIAL

AS PROVAS DO CONCURSO DEVEM SER REALIZADAS ATÉ O DIA 26 DE JULHO DESTE ANO
PALOMA PINHEIRO
A Prefeitura de Santo Amaro está oferecendo 9 vagas para contratação de proﬁssionais de nível médio, no cargo de Agente
Comunitário de Saúde.
As inscrições vão até hoje, quinta-feira
(23).

As vagas estão distribuídas da
seguinte forma:
•
•
•
•
•
•

UBS sede II (2 vagas)
UBS Sangue (1 vaga)
UBS Satuba (1 vaga)
UBS Boa Vista (2 vagas)
UBS Cocal (1 vaga)
UBS Buritizal (2 vagas)
A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração de R$1.400.

Inscrições e Provas

Os interessados devem se inscrever até
hoje, quinta-feira (23), no horário de 8h às

12h e de 14h às 17, no Centro de Artesanato
(Casa Branca), localizado na Praça Nossa
Senhora da Conceição s/n°, centro de Santo Amaro do Maranhão. As inscrições são
gratuitas.
A seleção terá provas objetivas, a serem
realizadas no dia 26 de julho e um Curso Introdutório de Formação Inicial.

A Polícia Civil de Miranda do Norte
prendeu, ontem, quarta-feira (22), duas
pessoas da mesma família em ﬂagrante
no Bairro Novo, suspeitas de praticarem
os crimes de agiotagem, ameaças, posse
ilegal de arma de fogo, disparo de arma de
fogo em via pública e associação criminosa. Um terceiro investigado fugiu na hora
da abordagem policial.
De acordo com a polícia, a equipe chegou até os mesmos após denúncias de populares de que estes familiares pertenciam a uma associação criminosa voltada a
prática de agiotagem e que, além de juros
exorbitantes, ainda ameaçariam as vítimas e inclusive apreendiam bens delas
por meio de emprego de ameaças em troca de dívidas.
Apreensão da Polícia Civil
Na operação, segundo a polícia, foram
apreendidos 3 veículos suspeitos, quase
R$ 11 mil em espécie, uma arma de fogo,
munições, celulares, cordões, cartões
bancários e de benefícios sociais em nome de terceiros e com senhas, documentos pessoais e cheques de terceiros e anotações de valores de possíveis emprésti-

mos.
Ação da Polícia Civil do Maranhão em
conjunto com a Polícia Civil de Pernambuco, terminou com a prisão de um homem, na cidade de Petrolina (PE). O suspeito estava foragido da justiça por um
homicídio ocorrido em 1998, no Maranhão.

Suspeito de assassinato preso

O homem, de 57 anos, foi detido pela
Polícia Civil de Pernambuco depois de um
levantamento de dados realizado pelo
Centro de Inteligência da Polícia Civil do
Maranhão (CIPC). Ele tinha uma pena de
19 anos, 4 meses e 22 dias, por um homicídio ocorrido em Imperatriz, localizada na
região Tocantina.
Segundo apuração da polícia, o suspeito teria deferido quatro tiros de revólver,
calibre 38, contra a vítima, um idoso de 70
anos. Relatos apontam que o crime aconteceu porque a vítima devia R$10 para outro homem.
O suspeito foi detido e conduzido ao
sistema prisional, onde permanecerá à
disposição da justiça.
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Medida Provisória do governo do Maranhão
institui benefícios fiscais para débitos de IPVA
PÁG. 3

MA será um dos
estados mais
beneficiados
com o novo
Fundeb, avaliam
parlamentares
PÁG. 11

Guedes
pretende
acabar com
deduções do
Imposto de
Renda

Brasil zera
imposto de
importação para
equipamentos
de energia
solar

PÁG. 12

Câmara aprova
MP que prevê
auxílio de
R$ 16 bilhões
para estados
e municípios
PÁG. 3

PÁG. 3

CURVAS DO CONTÁGIO MOSTRAM QUE
FLEXIBILIZAÇÃO NÃO AUMENTOU CASOS
DE COVID EM SL E OUTRAS 4 CAPITAIS
A flexibilização das medidas de isolamento é motivo de preocupação para profissionais de saúde, especialistas e governantes, devido ao risco do aumento do número de casos
e mortes causados pela maior circulação de pessoas à medida que as atividades econômicas são retomadas. Para entender o impacto do relaxamento da quarentena, a revista
VEJA analisou as curvas de contágio e mortes por Covid-19 em cinco capitais: Belém (PA), São Luís (MA), Fortaleza (CE), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

PÁG. 12

Por que e até quando?

Edivaldo inicia frente de asfaltamento
na Vila Apaco e vistoria pavimentação
e drenagem em bairros da zona rural
O prefeito Edivaldo
Holanda Junior
iniciou nova frente
de trabalho do São
Luís em Obras
beneficiando desta
vez os moradores
da Vila Apaco.
Vias do bairro vão
receber cerca de
sete quilômetros de
asfalto. O prefeito
também conferiu
o andamento de
diversas obras na
zona rural da capital.
PÁG. 9

ÓDIO PELA ORIENTAÇÃO
SEXUAL É A PRINCIPAL
CAUSA DAS MORTES
VIOLENTAS DE LGBTS
NO MARANHÃO
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Edivaldo, acompanhado de equipe, na Vila Apaco

Identificado
suspeitos de
tocar fogo em
escola e ônibus
em Imperatriz

PÁG. 12

MS executa
apenas 30%
da verba para
ações contra a
Covid-19

PÁG. 12

O dançarino “Xexéu” e a drag queen Paula Ferraz foram assassinados na
Vila Isabel Cafeteira, em São Luís
A realidade ainda é muito dura para a população LGBTQIA+ no Maranhão.
No ano de 2019, a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação
Popular (Sedihpop) informou ter registrado seis homicídios de pessoas gay,
trans ou travesti. Neste ano, já houve três ocorrências em São Luís e uma
em Bacabal. Os números podem ser maiores. Já sobre os motivos que mais
ocasionariam os assassinatos, a homofobia e transfobia respondem por 90%.

PÁG. 5

Cotação – Comercial C. R$ 5,1124 | V. R$ 5,1143 – Turismo C. R$ 5,09 | V. 5,4 – Euro C. R$ 5,906 | V. R$ 5,9091 – Libra C. R$ 6,5039 | V. R$ 6,5071 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Baixamar – 2:40 0,6 m | 1ª Preamar – 8:40 6,1 m | 2ª Baixamar–15:09 0,1 m| 1ª Preamar–21:09 5,8 m | Loteria – Mega-Sena – 2282 (22/07/2020) – 12-27-30-36-45-52 |
Quina – 5320 (22/07/2020) – 25-29-50-71-75 | Lotofácil – 1996 (22/07/2020) – 002-04-05-07-08-09-10-11-12-13-18-19-20-22-25 |
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APB e planos B, C e D
O indicativo do presidente Jair Bolsonaro de que tem plano B para
disputar a reeleição acendeu o alerta nos entusiastas do Aliança pelo
Brasil (APB), ainda na fase (difícil) de coletas de assinaturas. O PTB,
de Roberto Jefferson – que fez o convite para filiação, como revelamos
– e o Patriota, com o qual paquerou em 2018, são as opções. O PRB,
ligado à Igreja Universal, para o qual migraram os filhos Carlos
(vereador) e Flávio (senador), também abriu portas. Mas a turma
do APB mostra provas de que está no páreo. Numa participação em
reunião online com militantes e empresários que bancam a coleta de
assinaturas nos Estados, Bolsonaro descartou filiar-se a outra legenda.

Plano A
Para Bolsonaro, o APB é o
foco. “Para mudar o Brasil,
uma passagem obrigatória é
ter um partido. A criação é
gargalo; dá para passar, tivemos
dificuldades com a pandemia”.

Passo a passo
O presidentei indicou que o
empresário Felipe Belmonte

“está ajudando a superar os
obstáculos”. E garantiu que
o partido vai “cumprir as
exigências da Justiça Eleitoral”.

Largada
Partidos já deram a largada
para a eleição de novembro.
O Patriota de Teresina fez sua
convenção no último sábado.
O candidato à Prefeitura será o
major Diego Melo.

Que maldade
Há duas semanas, antes do início do julgamento da ação coletiva
na Justiça de Manchester, na Grã Bretanha – iniciado ontem, na
qual vítimas (pessoas e empresas) pedem indenização de R$ 26
bilhões à BHP/Samarco – a Fundação Renova tentou uma maldade
contra os beneficiários do auxílio emergencial em Mariana. A
entidade, bancada pelas mineradoras, quis cortar a ajuda financeira
mensal.

Sem lamaçal
A Advocacia Geral da União soube do caso e agiu rápido, impetrou
ação na 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, e teve ganho de causa
para manter o auxílio às vítimas do rompimento da barragem. O
crime ambiental deixou 19 mortos, e uma vila inteira desapareceu.
A Europa inteira está de olho no resultado do julgamento.

Acorda, povo
A Renova alegou que alguns
beneficiários do programa não
apresentaram contrapartidas
combinadas, mas também não
apresentou provas.

Puro sangue
Levy Fidelix, do PRTB (partido
do vice General Mourão) vai
disputar a prefeitura de São
Paulo. O vice, também do
partido, será o advogado Jairo
Glickson.

18 capitais
O PRTB vai disputar prefeituras
de 18 capitais, registrou Levy

em cartório. Entre elas, Belo
Horizonte, Recife, Salvador,
Goiânia, Macapá, Porto Alegre,
Vitória.

Já era?
Essa tentativa de paz do
governador Wilson Witzel com
o clã Bolsonaro – tardiamente,
diz entre portas a família –
lembra o ato de reaproximação
de Leonel Brizola com o
casal Garotinho, no Rio de
Janeiro, em 2002. À época,
Brizola soltou a este repórter,
justificando: “Política é a arte
de curar cicatrizes”. Mas os
Bolsonaro não deram a mão.

Dois pesos
O TJ do Piauí revogou a prisão domiciliar do jornalista Arimatéia
Azevedo, suspeito de extorsão, e volta para o presídio. Mas tem gente
perigosa nas ruas, por decisão da Justiça do Estado.

Missa
A Igreja Católica vem perdendo missionários importantes para o
Covid-19. Foram-se o bispo de Palmares (AL), Dom Henrique Soares,
e anteontem o jovem Pe. João da Silva, de Brasília.

ESPLANADEIRA
# B2W Marketplace participa do ‘Fórum E-commerce Brasil
2020 – Global Edition’, dia 29, às 13h40. # ONG Visão Mundial
participa hoje do seminário da World UrbanCampaign. # Fundo de
Investimentos Delta Energia rendeu 37% em um ano. # Exposição
virtual ‘Alzheimer’ reúne obras de 20 artistas brasileiros. www.
artbiobrasil.org . # Sem Parar distribui mais de 43 mil tags
gratuitamente para caminhoneiros. # Governo Federal destina R$ 5
milhões para implementação de quatro novas unidades da Casa da
Mulher Brasileira, no DF.

Bancada da Região Tocantins repercute
lançamento do edital para construção do
novo Socorrão em Imperatriz
Na sessão plenária desta quartafeira (22), na Assembleia
Legislativa do Maranhão,
deputados da Região Tocantina
repercutiram o lançamento do
edital para construção do novo
Socorrão em Imperatriz.
O deputado Marco Aurélio
ressaltou que o anúncio da
construção do novo hospital foi
uma renovação de esperança para
a região. “Nesse momento, o
grande sonho da cidade, quanto
à saúde, tanto de Imperatriz
quanto de toda a região, é a
construção de um Novo Socorrão,
de um hospital de urgência e
emergência. Não é algo pequeno,
não é algo simples, é algo
estratégico e fundamental para
a Região Tocantina, esse vai ser
um hospital que desafogará e
resolverá para valer as demandas
da saúde, a urgência e emergência
que um socorrão já não consegue

atender”, disse o deputado.
O deputado Rildo Amaral
destacou a atuação e o
investimento feito pelo Governo
no município de Imperatriz. “Esse
é um investimento de quase R$ 70
milhões que vai desafogar e muito
a precária saúde do município
de Imperatriz. É um reforço ao
lado do Hospital Macrorregional
Dra. Ruth Noleto. O edital
nos próximos dez dias estará
sendo feito. Isso mostra que o
governador vem cumprindo com
Imperatriz e a Região Tocantina,
mesmo com todas as dificuldades
financeiras que o Brasil e o Estado
também enfrenta, mas que mostra
determinação”, disse o deputado.
O deputado Antônio Pereira
comentou com propriedade,
sobre a necessidade que a
cidade e a Região Tocantina
tinham de um prédio como este.
“Eu quando cheguei aqui em

2003, oriundo da profissão de
médico socorrista em Imperatriz,
sempre trouxe o sentimento que
precisávamos renovar em termos
de uma unidade física hospitalar e
assistencial, a rede de saúde, para
que pudesse socorrer o povo de
imperatriz e região, na urgência e
emergência”, disse o deputado na
plenária desta manhã.
O secretário Clayton Noleto
agradeceu aos deputados pela
menção honrosa ao lançamento
do edital referente a construção
do Novo Socorrão e destacou a
importância desta integração. “A
participação e colaboração da
Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão é muito importante
para que possamos alcançar esses
objetivos”, disse o secretário.
Novos investimentos
Na última segunda-feira (20),
o secretário Clayton Noleto
anunciou, durante uma série

de entrevistas concedidas aos
veículos de Rádio e TV na cidade
de Imperatriz, a abertura do
processo de licitação do novo
Socorrão na cidade.
O novo Socorrão, que ficará ao
lado do Hospital Macrorregional
Drª Ruth Noleto e formará um
complexo de saúde, terá 120 leitos
em uma área de 65 mil metros
quadrados, o que já possibilita
uma expansão futura.
Clayton Noleto afirmou que em
breve o edital será lançado e
após as demandas burocráticas,
as obras serão iniciadas. “A
licitação deve demorar cerca de
90 dias. Depois disso, faremos
um cronograma de execução da
obra junto à empresa vencedora.
Vamos trabalhar com afinco para
entregar esse hospital o mais
rápido possível e com qualidade”,
disse o secretário.

Daniella Tema anuncia retomada dos trabalhos da
Frente Parlamentar de Combate ao Feminicídio
A deputada Daniella Tema (DEM)
anunciou, na sessão plenária
dessa quarta-feira (22), em
pronunciamento, a retomada dos
trabalhos da Frente Parlamentar
de Combate e Erradicação do
Feminicídio. O reinício das ações
será por meio de reunião remota,
nesta quinta-feira (23), às 15h,
quando estarão em debate diversos
temas relacionados à questão da

violência contra a mulher.
“Em decorrência da pandemia, a
Frente desacelerou um pouco o
seu trabalho, mas quero convidar
todos os colegas para participarem
dessa reunião, na qual estarão em
pauta ações voltadas ao combate
da violência contra a mulher, uma
situação que continua crescendo
muito. Somente este ano, algo
em torno de 30 mulheres já

foram vítimas de feminicídio no
Maranhão. Isso é extremamente
preocupante”, afirmou a
parlamentar.
Daniella Tema destacou também
que essa é uma luta que não
pode ficar focada apenas no
Parlamento. “É necessário que
todas as correntes da sociedade
se unam pela erradicação
do feminicídio. É uma coisa

perniciosa e muito grave, que
precisa de uma junção de esforços
para ser combatida”, frisou.

INSTALAÇÃO
A Frente Parlamentar de Combate
e Erradicação do Feminicídio
foi instalada pela Assembleia
Legislativa 9 de março deste ano,
durante sessão solene presidida
pela própria deputada Daniella
Tema, autora da proposição.

Para analistas, PL das Fake News deve combater ‘abusos’
Como combater campanhas de
desinformação sem restringir a
liberdade de expressão? No debate
sobre o chamado Projeto de Lei
das Fake News, uma corrente
que luta por espaço é a que
defende que a regulação foque em
comportamentos abusivos, e não
no conteúdo compartilhado - o
que, em tese, afastaria o risco de o
Estado passar a controlar o fluxo
de informações nas redes.
Comportamentos abusivos ou
inautênticos são os que “simulam
e distorcem o debate político,
deturpam o acesso à informação
política, e vulnerabilizam a
autonomia individual e o acesso
à informação”, na definição do
InternetLab, centro de pesquisa
em Direito e Tecnologia. A
organização é uma das principais

defensoras de uma forma de
combate à desinformação que
seja “agnóstica” em relação ao
conteúdo.
O projeto das fake news foi
aprovado às pressas pelo Senado
no fim de junho, em meio à
pandemia de covid-19, e mal
começou a ser discutido pela
Câmara, onde deve ser alterado.
Durante a tramitação no Senado,
o projeto deixou de lado alguns
pontos polêmicos, como a
tentativa de definir “fake news”
ou desinformação - algo que não
é consensual nem mesmo entre
especialistas, e procurou definir
alguns comportamentos abusivos,
como o uso de ferramentas
para disparos de mensagens
em massa e de “robôs” (contas
automatizadas) sem a devida

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. O Município de
Lago da Pedra-MA, através da Prefeitura Municipal de Lago da Pedra, por meio
da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que, com
base na Lei nº Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela
Lei Complementar nº 147/2014 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº
035/2015, Decreto Municipal nº 037/2015 e subsidiariamente, no que couber,
as disposições da Lei nº 8.666/93 suas alterações posteriores, fará realizar às
09:00h (nove horas) do dia 06 de agosto de 2020, licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 011/2020, do tipo menor preço, objetivando a contratação de
pessoa(s) jurídica(s) para execução dos serviços de pesquisa e desenvolvimento
de projetos, com o objetivo de promover a avaliação econômico-finaceira da
folha de pagamento dos servidores municipais da Prefeitura Municipal de Lago
da Pedra/MA, de interesse da Secretaria de Administração e Serviços Públicos.
A presente licitação será realizada no Auditório da Prefeitura Municipal, situada
na Rua Mendes Fonseca, nº 222, Centro, Lago da Pedra –MA. O Edital e seus
anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira,
no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), e no sítio oficial deste
poder executivo – www.lagodapedra.ma.gov.br, onde poderão ser consultados
ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra ou pelo
e-mail: cpl.lagodapedra@hotmail.com. Lago da Pedra–MA, 20 de julho de 2020.
Antonio de Oliveira Vieira. Pregoeiro.

identificação. Mas o texto
aprovado manteve menções a
termos como “conteúdos ilícitos”,
por exemplo.
Entidades que defendem a
liberdade de expressão alertaram
para o risco de o Brasil seguir os
passos de países com governos
autoritários, que têm aprovado leis
contra fake news como pretexto
para criminalizar discursos
“incômodos” e restringir os
espaços de debate público na
internet.
“A experiência internacional tem
mostrado que, nos países onde
o enfrentamento às chamadas
fake news foi regulado a partir
dessa equação - definição do
conceito de desinformação -,
os casos de censura privada por
parte das plataformas e também

de autocensura por parte de
jornalistas, ativistas e cidadãos em
geral se multiplicaram”, afirmou,
em nota, a Coalizão Direitos na
Rede, que reúne organizações
da sociedade civil, ativistas e
pesquisadores. Para a coalizão,
o Senado acertou “em focar o
combate à desinformação em
comportamentos e características
de contas e perfis, e não no
conteúdo que propagam”.
As próprias plataformas e redes
sociais já combatem o que
consideram comportamentos
abusivos - cada uma com seus
próprios critérios. Recentemente,
o Facebook removeu uma rede
de páginas e perfis de pessoas
ligadas a familiares e aliados do
presidente Jair Bolsonaro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020. O
Município de Lago da Pedra-MA, através da Prefeitura Municipal de
Lago da Pedra, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna
público aos interessados que, com base na Lei nº Lei nº 10.520/2002,
Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº
147/2014 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 035/2015,
Decreto Municipal nº 037/2015 e subsidiariamente, no que couber,
as disposições da Lei nº 8.666/93 suas alterações posteriores, fará
realizar às 09:00h (nove horas) do dia 05 de agosto de 2020, licitação
na modalidade Pregão Presencial nº 010/2020, do tipo menor preço (por
item), objetivando a contratação de empresa especializada na prestação
de serviços profissionais na área de gestão em saúde e aperfeiçoamento
dos processos de trabalho na atenção primária, média complexidade e
controle social da saúde de Lago da Pedra–MA. A presente licitação será
realizada no Auditório da Prefeitura Municipal, situada na Rua Mendes
Fonseca, nº 222, Centro, Lago da Pedra –MA. O Edital e seus anexos
estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira,
no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas), e no sítio oficial
deste poder executivo – www.lagodapedra.ma.gov.br, onde poderão ser
consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no
endereço supra ou pelo e-mail: cpl.lagodapedra@hotmail.com. Lago da
Pedra–MA, 20 de julho de 2020. Antonio de Oliveira Vieira. Pregoeiro.
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Por que e até quando?

Ódio pela orientação sexual é a principal causa
das mortes violentas de LGBTs, no Maranhão
LUCIENE VIEIRA

A realidade ainda é muito dura
para a população LGBTQIA+
no Maranhão. No ano de 2019,
a Secretaria de Estado dos
Direitos Humanos e Participação
Popular (Sedihpop), por meio da
Superintendência de Educação
em Direitos Humanos, informou
ter registrado seis homicídios de
pessoas gay, trans ou travesti.
Neste ano, já houve quatro
ocorrências, tendo sido três em
São Luís, e uma em Bacabal.
Os números podem ser maiores,
pois existem as subnotificações,
devido não haver no governo
do Estado uma central de
notificações capaz de contabilizar
a quantidade de mortes. Já sobre
os motivos que mais ocasionariam
os assassinatos, a homofobia e
transfobia respondem por 90%.
De acordo com o superintendente
de Educação em Direitos
Humanos da Sedihpop, Airton
Ferreira, ainda não existe no
governo do Estado um aparato
institucional ideal, no sentido de
que seja feito o monitoramento
das ocorrências. “Seja no Sistema
de Informação da Segurança
Pública, seja, também, numa
discussão mais aprofundada, no
tratamento desses casos, quando
chegam às delegacias, e nas
instâncias do Poder Judiciário”,
informou Airton.
O superintendente garantiu
que, na medida em que a
Secretaria de Estado dos
Direitos Humanos e Participação
Popular é informada de mortes
e agressões contra a população
LGBTQIA+, o órgão entra com
o pedido de acompanhamento
das investigações, ao Sistema de
Segurança Pública do Estado.
“O que nós fazemos é dialogar
com o Sistema de Segurança
Pública. Nosso papel é fazermos
a articulação da política de
redução de crimes violentos
contra lésbica, gay, trans ou
travesti, principalmente quando
a motivação tenha sido o ódio
pela orientação sexual”, ressaltou
o titular da Superintendência de
Educação em Direitos Humanos.
Airton informou que as vítimas
são geralmente profissionais
autônomos, faixa etária de 19 a 40
anos, de baixa renda e moradores
de bairros periféricos das cidades
maranhenses. A arma de fogo é
a mais utilizada nos homicídios,
segundo o superintendente. Outra
informação dada por Airton é a
de que os autores dos crimes, às
vezes, são os cônjuges ou pessoas
envolvidas emocionalmente com
aquelas que foram assassinadas.
“Há um percentual de 90% de
casos ligados ao preconceito.
Mas, devemos frisar que não é
todo crime contra a população
LGBTQIA+, que pode ser
tipificado como homofobia ou

FOTOS: GILSON FERREIRA E DIVULGAÇÃO

De acordo com a Superintendência de Educação em Direitos Humanos, cerca
de 90% dos assassinatos são cometidos por homofobia e transfobia

Segundo Airton Ferreira, da Sedihpop, na maioria das vezes, os
autores dos crimes são pessoas envolvidas emocionalmente com as
vítimas

O dançarino “Xexéu” e a drag queen Paula Ferraz foram assassinados
na Vila Isabel Cafeteira, em São Luís
transfobia. É primordial investigar
a natureza da situação. Mas, posso
afirmar que quase sempre há
requintes de crueldade”, destacou
Airton Ferreira.

DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Airton Ferreira informou que o
uso de drogas por gays, lésbicas,
trans e travestis é também uma
questão social que o Estado
precisa enfrentar. “Existe um
público, dentro do próprio
segmento, que há essa realidade
de dependência química. Não é
uma questão embrionária. Mas os
fatores que sustentam esta minha
fala são os comportamentais,
relações familiares, depressão,
influência nas amizades,
e o preconceito”, frisou o
superintendente.

CRIMES EM 2020
Neste ano, dois crimes ganharam
bastante repercussão, na capital
maranhense. Foram as mortes do
dançarinoWenyson Fernandes
Miranda, de 33 anos, conhecido
como “Xexéu”, no mês de
fevereiro; e do jovem Pedro
Antônio Oliveira dos Santos, uma
dragqueen de nome social Paula
Ferraz, 27, ocorrido na semana
passada. Os dois assassinatos

COMUNICAÇÃO
RÁPIDO AÇAILÂNDIA LTDA CNPJ nº 04.598.286/0001-00, torna público
que RECEBEU junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Naturais- SEMA, Licença Única Ambiental de Regularização – LUAR na
Fazenda Ipaneminha (Irmãos Galletti), para Atividade Agrossilvipastoril localizado na Vicinal Estrada da Sunil, Km 164, Centro Novo do Maranhão –
MA, conforme dados constantes no processo nº 205986/2018

NESTE EXATO
MOMENTO,
UMA CRIANÇA
DE 3 ANOS
ESTÁ GRITANDO
“CONSEGUI!”
PELA PRIMEIRA VEZ.

aconteceram na Vila Isabel
Cafeteira – região da Cohab.
O corpo do dançarino “Xexéu”
foi encontrado na manhã do
dia 5 de fevereiro, dentro do
quarto da casa na qual residia.
Ele estava amarrado e com
sinais de violência, como lesões
semelhantes a esganadura e
estrangulamento. Um fio foi
amarrado no pescoço dele, que
também foi atingido com uma
pancada na cabeça. A casa estava
bastante bagunçada, e objetos
haviam sido levados.
“Xexéu” era dançarino de bolero,
conhecido em algumas casas
noturnas de São Luís, entre
elas a Choperia do Kabão, no
Anel Viário, onde costumava se
apresentar. Ele também trabalhava
como cabeleireiro.
No dia 22 de junho, o suspeito
de ser o autor do latrocínio que
vitimou “Xexéu” foi preso na
cidade de Manaus (AM). No
momento da prisão, Danilo
Antônio Velaco de Assis, de
27 anos, estava na casa de uma
tia, localizada no bairro Santa
Etelvina, na zona norte da capital
amazonense.
À época da prisão, o delegado
Felipe César, da Superintendência

de Homicídios e Proteção à
Pessoa (SHPP), explicou que
Danilo foi identificado após
levantamentos feitos nas redes
sociais da vítima. “Nas redes
sociais, identificamos algumas
fotos na qual o autor aparecia, e
também soubemos que ele estava
em uma clínica de reabilitação,
onde conseguimos puxar a
ficha cadastral e a qualificação
completa dele”, pontuou Felipe.
Em depoimento, aos policiais
civis de Manaus, que fizeram sua
captura, Danilo confirmou que
estava na residência da vítima,
mas afirmou que o crime foi
cometido por outra pessoa. O
outro envolvido, que não teve
o nome divulgado, já teria sido
identificado pela polícia e teve
o mandado de prisão expedido.
Ele também é natural de outro
estado e estava na mesma clínica
de reabilitação que o suspeito
preso, conforme apontam
as investigações da Polícia
Civil. Além disso, também
morava na residência e teve um
relacionamento com “Xexéu”.
No dia 16 deste mês (quintafeira, da semana passada), Pedro
Antônio Oliveira dos Santos, uma
drag queen de nome social Paula
Ferraz, de 27 anos, foi morto no
bairro da VilaIsabel Cafeteira –
região da Cohab, em São Luís.
Airton Ferreira informou que
Paula Ferraz morava com a
família dela, e trabalhava por
conta própria como cabeleireiro.
Airton disse ter estado com a
família de Paula Ferraz, após o
assassinato, e que os parentes
disseram existir a possibilidade
de o crime ter sido motivado por
dívidas com traficantes de droga,
mas que nenhum familiar teria
sido procurado, previamente, para
ajudar a sanar os supostos débitos.
Porém, uma tia da vítima, em
contato com o Jornal Pequeno,
contestou essa informação e
afirmou que Paula Ferraz foi
vítima mesmo de homofobia,
pois os homens apontados como
autores do crime, há muito tempo,
estariam implicando com a
dragqueendevido à sua orientação
sexual. Inclusive, foi dito pela tia,
que eles estariam praticando os
mesmos atos contra outro jovem
homossexual que trabalha na feira
da Cohab.
Uma pessoa suspeita de ter
participado do crime foi presa na
segunda-feira (20). Trata-se de um
homem, capturado em frente ao
Terminal de Integração da Praia
Grande. Essa pessoa, segundo a
polícia, responde por crimes no
estado de São Paulo, e na cidade
de Penalva.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A DESTACK SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, torna publico que requereu a Secretaria Municipal do Ambiente – SEMAM a Licença de
Operação para atividade de Atividades Relacionadas a Esgoto, Exceto a gestão de Rede, localizada à Rua Santa Maria nr 15, Maiobinha,
São José de Ribamar/MA, conforme processo SEMAM nr 320/2020.

Cláudio
Humberto
www.diariodopoder.com.br
Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“A gente vai dobrar a capacidade da malha paulista”
Tarcísio Freitas (Infraestrutura) sobre os investimentos na área do transporte

Anvisa ensaia criar o ‘cartório’ da telemedicina
A Anvisa ameaça aprovar resolução criando mais um “cartório” no País,
em plena pandemia, regulamentando para burocratizar a prescrição de
medicamentos por meio eletrônico. Segundo a minuta vazada da agência
reguladora, além de o médico ser obrigado a obter “certificado eletrônico”
para prescrever remédios, a farmácia terá de obter outro, para vendê-los. Em
vez de apenas tornar digitais exigências “analógicas” para receitas médicas,
tudo controlado por um “Instituto Nacional de Tecnologia (ITI)”.

Mais um cartório

Para que facilitar?

Pela proposta sob avaliação, a
Anvisa pretende a criação de um
portal do “ITI”, do governo federal,
para “consulta e validação” das
receitas.

A segurança poderia ser facilmente
feita pela digitalização dos dados
já exigidos como nome, CPF,
endereço etc. do paciente e do
farmacêutico.

Retrocesso

Antolho burocrático

Para representantes do setor, o
problema não são os certificados,
mas a burocratização que não existe
nem mesmo na receita de papel.

A minuta do atraso não foi discutida
na última reunião colegiada, mas a
Anvisa informa, apesar das críticas,
que “o tema permanece na pauta”.

Linha do tempo vê ‘digitais’ de Serra na Qualicorp
A criação da ANS, agência reguladora dos planos de saúde, está sendo
esmiuçada, em uma “linha do tempo”, na investigação das relações do senador
José Serra (PSDB-SP) com o empresário José Seripieri Júnior, fundador
da Qualicorp. A suspeita é que, como ministro da Saúde, Serra implantou o
princípio em que a ANS, agência reguladora dos planos de saúde, favorece as
empresas em detrimento do cidadão. Disso se aproveitou Seripieri para virar
próspero empresário do ramo, no País.

ANS abriu as portas
O negócio de Qualicorp, que vende
planos de saúde coletivos, teria
sido viabilizado pela decisão da
ANS de permitir o fim dos planos
individuais.

Fábrica de entidades
Seripieri usou as brechas para
vender planos coletivos, mais
em conta, por meio da criação
de associações, muitas delas
meramente cartoriais.

Esquema azeitado
A ANS impôs “controle de preços”
dos planos individuais, liberando
as empresas a abandoná-los, como
queria a Qualicorp, pelos coletivos.

Memória das farras
Na sessão sobre o Fundeb, na
Câmara, deputados lembravam as
festas em São Paulo e Brasília de
José Seripieri Júnior, preso pela
PF. Festas com tudo de bom e do
melhor nas mesas. E fora delas
também.

Plantão palaciano
O Planalto acompanhou até altas
horas a votação do Fundeb na
Câmara, negociando cada ponto. Os
ministros Braga Neto (Casa Civil)
e Luiz Eduardo Ramos (Governo)

eram só sorrisos, ao final da
votação.

Proibido investigar
A Câmara Municipal do Recife,
controlada pelo prefeito Geraldo
Julio (PSB), decidiu fechar os
olhos e não criar CPI para apurar
corrupção na compra de materiais
contra Covid-19. A Policia Federal
cuida do caso.

Rango delivery
O deputado Fábio Ramalho (MDBMG) foi a salvação do estômago
dos deputados que avançaram na
madrugada, na votação do Fundeb.
“Olha o lanche!”, gritou ele, para
anunciar o seu “delivery”.

Desespero no presídio
Um agente penitenciário se matou
a tiro em seu local de trabalho,
há um ano, em Rio Branco (AC),
e o pagador de impostos terá de
indenizar sua mãe em R$80 mil
por “dano moral”, por decisão da
Justiça. Cada uma...

Saudades de Ariano
Há 6 anos, em 2014, o Brasil
perdia o gênio de Ariano Suassuna,
dramaturgo, romancista, ensaísta,
poeta. Um paraibano que se fez
pernambucano. Foi autor de obras
como “Auto da Compadecida”.

Notável e imortal
O coronel Augusto César Vareda, assessor da Presidência, foi eleito para
compor o Quadro de Notáveis Imortais da Academia Brasileira de Ciências
Econômicas, Políticas e Sociais (ANE).

Retomada gradual
Presidente da Alshop, Nabil Sahyoun reconhece que o auxílio oferecido pelo
governo federal tem ajudado os pequenos empresários, mas a retomada segue
lenta, com queda de 70% no movimento nos shoppings

Pensando bem...
...o Supremo decidiu que governos definem ações de combate ao Covid, mas
na prática isso só vale quando é para manter a quarentena.

PODER SEM
PUDOR
Perda sentida
O então deputado
Wilson Braga (PFLPB) estava desolado
com sua derrota na
disputa para o Senado
em 2002. Até chorou,
em uma entrevista no rádio. Seu colega Damião Feliciano (PMDB-PB)
puxou conversa: “Como está se sentindo, Wilson, indo embora para
casa?”
Tocou no ponto fraco de Braga, que comparou dores de perda: “Perder
eleição é pior do que perder parente próximo!...”
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Maranhão será um dos estados mais beneficiados
com o novo Fundeb, avaliam parlamentares
GIL MARANHÃO

O Maranhão será um dos
estados mais beneficiados com
o novo Fundeb, na avaliação
de deputados da bancada

maranhense no Congresso que se
empenharam para aprovação da
matéria.
A PEC aprovada pela Câmara
dos Deputados torna o Fundo
permanente a partir de 2021
e aumenta a participação da

União no financiamento da
educação infantil e dos ensinos
fundamental e médio, de 10%
para 23%. Os acréscimos serão
anuais: em 2021 será de 12%;
em 2022, passará para 15%; em
2023, vai para 17%; em 2024,

para 19%; em 2025, passa a
21%; e em 2026 será de 23%.
Os valores colocados pela
União no Fundo vão continuar
a ser distribuídos para estados e
municípios que não alcançarem o
valor anual mínimo aplicado por

aluno na educação.
De acordo com o texto, a lei que
regulamentará o novo Fundeb
deverá levar em conta as metas
do plano nacional de educação;
o valor anual por aluno investido
em cada etapa e modalidade;

a transparência e o controle
social dos fundos; e o conteúdo
e a periodicidade da avaliação
dos indicadores de qualidade.
A matéria será analisado pela
Senado Federal, e depois seguirá
para promulgação.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Fundeb permanente vai
diminuir desigualdades
sociais e educacionais, avalia
Marreca Filho
"A permanência do Fundeb e o aumento
na destinação de recursos vão beneficiar
diretamente o Maranhão e diminuir
a desigualdade social e educacional,
principalmente nos municípios mais pobres”,
afirmou o coordenador da bancada, Marreca Filho.
Na sua análise, “ao tornar o Fundeb permanente conseguimos garantir
os recursos necessários para aperfeiçoar a qualidade da educação, com
a melhora na remuneração dos professores, na infraestrutura escolar e
na nivelação do ensino básico em todo o País”, disse.
“Eu votei à favor e continuarei honrando meu compromisso com
uma educação de qualidade para o nosso estado. Quero parabenizar
toda a bancada do Maranhão por ter votado a favor do novo Fundeb,
demonstrando o compromisso com a educação e o futuro do País",
finalizou.

Aluísio diz que aumento
dos recursos vai corrigir
disparidades no Maranhão
O deputado Aluísio Mendes destacou que “o
Maranhão é um dos estados que menos investe
em educação por aluno no Brasil”. Na opinião
do parlamentar “essa disparidade precisa ser
corrigida”.
“Por isto votei sim ao Fundeb, defendendo
aumento de recursos e metas bem regulamentadas para evolução dos
índices de qualidade do ensino”, ressaltou.
“O Fundeb não deve ser tratado apenas como orçamento, mas também
como mecanismo de financiamento e controle. O Brasil precisa de um
Fundeb maior e melhor para toda a educação brasileira”, acrescentou
Mendes.

“Não se tem ensino de
qualidade sem investimento”,
destaca Pedro Lucas
“O Maranhão e também o Piauí serão os dois
estados que vão ganhar com a aprovação do
novo Fundeb”, afirmou o deputado Pedro
Lucas Fernandes, líder da bancada do PTB.
“A gente fica feliz que a bancada, de forma
unânime, tenha tido esse sentimento de união com a pauta que
beneficia o nosso estado. E eu não tenho duvida que esta proposta
que nós aprovamos na Câmara e que certamente será confirmada pelo
Senado vai alavancar a educação brasileira”, emendou.
“Não se tem ensino de qualidade sem investimento. Esse aumento
para 23% da proporção do Fundeb, por parte da União, vai fazer com
que sejam beneficiadas milhares de crianças na Educação Básica,
Este investimento é o primeiro passo para que a gente possa mudar
a realidade do País. Fiquei feliz por mobilizar a bancada e participar
deste momento importante do Congresso brasileiro”, enfatizou
Fernandes.

Novo Fundeb traz avanços
significativos para a
educação, ressalta Edilázio
O deputado Edilázio Júnior também
comemorou a aprovação da proposta e
avaliou que "há uma série de avanços
significativos com o novo Fundeb”, que
será agora analisada pelos senadores.
“Ele (o Fundo) deixa agora de ser provisório e passa a ser
permanente. Incentiva com maior estrutura a educação infantil e
terá um percentual de 70% para a valorização dos profissionais
de Educação do país. O estudante também será beneficiado”,
observou.
Edilázio acrescentou que “o novo Fundeb trará resultados a médio
e longo prazos muito consistentes para a educação. Por isso, o voto
favorável".

“São mais creches e escolas
e melhor remuneração aos
profissionais da Educação”,
destaca Braide

Aprovação do novo Fundeb
foi uma vitória dos que
têm compromisso com a
Educação, diz Jerry

Membro titular da Comissão Especial que
analisou a PEC do novo Fundeb, o deputado Eduardo Braide destacou os benefícios
para o Maranhão e a educação brasileira
em geral. "Construímos na comissão uma proposta que vai tornar o
Fundeb permanente e com mais recursos para a educação. Isso quer
dizer mais creches para as nossas crianças, mais escolas para os
nossos adolescentes e, acima de tudo, uma remuneração justa aos
profissionais da educação", comemorou.
Braide comentou a participação da União no financiamento da
educação básica (infantil, fundamental e médio), que passa de 10%
para 23%, de forma escalonada até 2026. "Esse é um importante
avanço”, disse. E destacou a garantia mínima de 70% de recursos
para o pagamento de salários de profissionais da educação. "Hoje
esse piso é de 60% e alcança os professores. Com o Novo Fundeb,
essa garantia mínima de 70% dos recursos para o pagamento de
salários deverá chegar a demais profissionais que fazem a educação. Sem dúvidas, um grande avanço para uma educação de
qualidade", destacou.
Braide também ressaltou a valorização da primeira infância com
o aumento dos repasses para a rede pública de ensino e às escolas
comunitárias. “No Maranhão, as escolas comunitárias exercem
um importante papel, uma vez que atendem a maior demanda não
atendida pela rede pública, atuando como grandes parceiras da
educação básica", concluiu.

“Aprovamos o novo Fundeb. Vitória da
educação! Bolsonaro mais uma vez se
posicionou contra a educação, mas teve que
recuar. Um viva aos estudantes e professores; a todos os que têm
compromisso com a educação! Outras vitórias virão”, comemorou o
deputado Márcio Jerry.
Segundo o parlamentar, “apesar de já haver consenso para aprovação
da proposta, parlamentares do chamado Centrão tentaram retirar a
PEC da pauta de apreciação da Câmara. A matéria, no entanto, foi
aprovada em dois turnos, por 499 votos a 6”, destacou.
“No primeiro turno, a matéria recebeu voto favorável de 499
deputados e 7 contrários. Votaram contra os deputados Filipe Barros
(PSL-PR), Junio Amaral (PSL-MG), Luiz P. O. Bragança (PSL-SP),
Márcio Labre (PSL-RJ), Paulo Martins (PSC-PR), Bia Kicis (PSLDF) e Chris Tonietto (PSL-RJ)”, completou.

“Foi a vitória da esperança de
um povo sobre o atraso e o
retrocesso”, afirma Zé Carlos
“Em um dia histórico para a educação
brasileira, a votação do Fundeb
permanente, na Câmara dos Deputados,
representou muito mais do que uma
enorme derrota para o governo, o que
realmente aconteceu”, comemorou o deputado Zé Carlos (PTMA). “A aprovação da quase totalidade do texto defendido pela
relatora, pelos representantes dos partidos na Comissão Especial,
pelos movimentos ligados à educação e pela grande maioria dos
deputados e deputadas significou a vitória da esperança de um povo
sobre o atraso e o retrocesso”, salientou.
Zé Carlos ressaltou que “venceu a proposta de mais recursos
para a educação básica, de mais valorização dos professores e de
mais qualidade de ensino para mais de 20 milhões de estudantes,
principalmente do Norte e Nordeste”. E emendou: “Estão de
parabéns os professores, professoras e todos os militantes da área
da educação que se engajaram fortemente na conscientização dos
deputados da base do governo.“

Milhões de alunos serão
beneficiados com o Novo
Fundeb, diz Juscelino Filho
“O Maranhão será um dos estados mais
beneficiados com o novo fundo, o que
será fundamental para as necessárias
melhorias em nosso estado. Hoje, são
40 milhões de alunos contemplados
pelo Fundeb, e a expectativa é de que outros 17 milhões sejam
incluídos”, comemorou o deputado Juscelino Filho, que classificou
a aprovação do novo Fundeb na Câmara como “uma grande vitória
da educação brasileira”, e que será uma data que será sempre
lembrada.
“Permanente e constitucionalizado, o Fundeb terá maior
participação da União, com aumento gradativo já a partir do
próximo ano, e verbas exclusivas para o ensino infantil”, explicou
o deputado. “Os percentuais para pagamento de salários dos
professores e outros profissionais e para investimentos nas escolas
também são pontos significativos”, frisou Juscelino, ressaltando
que “é assim que vamos reduzir as graves desigualdades e,
consequentemente, garantir um futuro melhor para as crianças, para
os jovens e para o Brasil. Mais uma vez, o Congresso Nacional está
mostrando sua responsabilidade com o país”.

Gastão destaca destinação de
recursos para investimento e
mais apoio à Educação infantil
O deputado Gastão Vieira disse que a proposta
do novo Fundeb poderia ser melhor, mas
“registrou avanços consideráveis em relação
ao atual. Na sua avaliação, o Fundeb é uma a
construção muito complexa. “Eu discordei de alguns pontos, mas no
sentido de ajudar. Promovi dois seminários sobre o tema, também,
ouvindo especialistas locais e de internacionais, como de Portugal.
Ou seja fiz tudo para ajudar a melhorar o debate sobre esse tema.
Não foi uma posição de confronto, mas de ajuda. Tanto que votei
integralmente para a aprovação do relatório da Professora”, declarou.
Gastão também revelou preocupação com mudanças introduzidas
no relatório pelo governo. “Fico com certo temor de esse Fundeb
ser judicializado. Ou seja, ações na Justiça podem impedir que este
Fundeb traga os efeitos que esperamos dele”. O deputado, no entanto,
acredita que o novo Fundeb traz muitas vantagens principalmente
para municípios pequenos. Ele deu exemplo de municípios que vivem
exclusivamente do Fundeb, como Buriti de Inácia Vaz (MA), que,
agora, vai receber uma verba maior.
Gastão também destacou a destinação de 15% do Fundeb para
investimento: mais recursos para pagamento de pessoal que atua nas
escolas. “Outro ponto positivo é que se deve gastar pelos menos 6%
do Fundeb para cuidar das crianças da Educação Infantil; ou seja, às
creches. O governo queria passar o dinheiro direito para as famílias,
mandar o valor por filho, para mãe cuidar do filho. Claro que isso é
ótimo, eu não sou contra, mas quem tem que cuidar de menino da
Educação Infantil, é a creche, onde ele tem pessoal especializado e
ele vai ser bem tratado”, concluiu.

Bira destaca mobilização
nacional pela aprovação do
Fundeb permanente
"A principal fonte de financiamento da
educação pública agora é permanente, e isso
representa uma vitória histórica dos que
constroem e lutam pela educação pública
gratuita e de qualidade em nosso país”, avaliou o deputado Bira do
Pindaré.
“Com isso, ficou assegurado que a participação da união será ampliada
de 10 para 23% em 6 anos; pelo menos 70% dos recursos serão
destinados para a remuneração dos profissionais da educação. Portanto,
uma enorme vitória, que, apesar da resistência do governo federal, que
não apresentou uma única proposta e ainda fez de tudo para atrapalhar
e impedir a votação, nós conseguimos graças a uma belíssima
mobilização nacional”, ressaltou.
“Destaco de maneira especial o protagonismo e a luta dos professores,
dos educadores da nossa querida São Luís, e de todo o Maranhão,
nessa luta vitoriosa", acentuou Bira.
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Polícia Civil identifica suspeitos de atear
fogo em escola e ônibus em Imperatriz
Ataques aconteceram na noite de terça-feira (21), e podem ter ligação com revista ocorrida em presídio
DIVULGAÇAO

AIDÊ ROCHA

A Polícia Civil informou que já
teria identificado os envolvidos
nas ações criminosas que
ocorreram na cidade de Imperatriz,
na noite de terça-feira (21).
Conforme as investigações,
homens armados e encapuzados
atearam fogo em uma escola e em
um ônibus da empresa Ratrans.
Segundo informações do
secretário de Estado da Segurança
Pública, Jefferson Portella, sete
pessoas teriam participado do
atentado, sendo dois em uma
das ocorrências e cinco em
outra. “A organização é toda
local. Ocorreu uma ação da
Secretaria de Administração
Penitenciária (Seap), no presídio
de Davinópolis, para fazer o
controle interno e impedir o uso de
objetos ilícitos, inclusive aparelhos
celulares. Nós vamos checar se há
uma relação entre os dois fatos,
como represália por conta dessa

Durante ataque de cinco suspeitos, ônibus foi totalmente consumido
pelas chamas
revista e apreensões na referida
unidade prisional”, pontuou.
Ainda de acordo com Portela,
os dados sobre a motivação dos
crimes estão sendo levantados
em conjunto pelas polícias Civil
e Militar, que durante todo o dia
realizaram buscas para prender os

suspeitos.
Até o fechamento desta matéria, a
Polícia Civil não havia informado
sobre prisões relacionadas ao caso.

OS ATAQUES
O primeiro ataque ocorreu na
Escola Amaral Raposo, localizada
no Parque Imperial. Dois suspeitos

pularam o muro da unidade de
ensino, arrebentaram o portão de
acesso ao pátio e, em seguida,
jogaram gasolina em documentos
e carteiras do local, que ficaram
parcialmente destruídos.
Após a ação, moradores de perto
da escola conseguiram apagar as
chamas. A dupla fugiu utilizando
uma moto Bros, na cor vermelha.
Cerca de duas horas depois, o alvo
foi um ônibus da empresa Ratrans.
Na Avenida do Bom Jesus, em
frente à Vila Jackson Lago e
Teotônio Vilela, cinco pessoas
encapuzadas interceptaram o
veículo, obrigaram os motoristas
e passageiros a descerem e
atearam fogo. Um dos suspeitos
levou, ainda, o aparelho celular e
documentos do condutor.
O Corpo de Bombeiros foi
acionado, mas o ônibus já estava
totalmente consumido pelas
chamas. O grupo fugiu, segundo
testemunhas, em direção à invasão
Bom Jesus.

Operação Midas

Pai e filho são presos suspeitos de
agiotagem em Miranda do Norte
Uma operação da Polícia Civil
resultou, nessa quarta-feira (22),
nas prisões de pai e filho, de
respectivamente 58 e 21 anos,
na cidade de Miranda do Norte.
Segundo a polícia, eles são
suspeitos de crimes de agiotagem,
ameaças, posse ilegal de arma de
fogo, disparos em via pública e
associação criminosa.
De acordo com a Polícia Civil,
denúncias de populares apontavam
que a família pertence a uma
associação criminosa voltada para
a prática de agiotagem. O grupo,
ainda conforme a polícia, cobra
juros exorbitantes, ameaça as
vítimas e apreende bens em troca
das dívidas.
Intitulada Operação Midas, a ação
cumpriu mandados de busca e
apreensão nas casas do pai, que

DIVULGAÇAO

Dinheiro e materiais apreendidos com pai e filho presos em Miranda

(AIDÊ ROCHA)

Policial militar maranhense mata
morador de Teresina em Timon
Um homem, identificado como
Staley Azevedo Brito, de 30 anos,
morador da cidade de Teresina, no
estado do Piauí, foi morto a tiros
na madrugada de ontem (22), na
cidade de Timon.
De acordo com informações da
Polícia Civil, o crime ocorreu
na Rua 5, no bairro Joaquim
Pedreira, e teria sido cometido por
um policial militar do Maranhão,
lotado no Batalhão de Timon. O
nome do PM não foi divulgado.
Ainda segundo a Polícia Civil,
na companhia de um advogado, o
militar se apresentou na Central
de Flagrantes. Após depor, ele foi
liberado.
A Polícia Civil, por meio da
Delegacia de Homicídio, segue
investigando as circunstâncias do
caso. Um inquérito policial foi
aberto e testemunhas do crime
deverão ser ouvidas nos próximos
dias.

DONO DE BAR
MORTO EM VIANA

Na noite de terça-feira (21),
o dono de um bar, localizado

não teve o nome divulgado, e
dos dois filhos dele, localizadas
no Bairro Novo. Durante a
abordagem policial, um deles
conseguiu fugir.
Nos locais, foram apreendidos
três veículos, quase R$ 11 mil
em espécie, uma arma de fogo,
munições, celulares e cordões.
Documentos pessoais, cheques de
terceiros, anotações de valores de
possíveis empréstimos, além de
cartões bancários e de benefícios
sociais com senhas em nome de
outras pessoas também foram
encontrados.
Após os procedimentos
necessários, os presos foram
encaminhados ao presídio, onde
ficarão à disposição da justiça.

FOTOS: DIVULGAÇAO

Staley Azevedo foi assassinado em Timon e “Cabeça”, em Viana
no bairro Citel, no centro de
Viana, foi morto a tiros. O crime
ocorreu durante uma confusão no
estabelecimento.
A vítima, identificada apenas
como “Cabeça”, foi atingida
por disparos efetuados por um
homem, que já teria chegado
ao local atirando, segundo
informações de testemunhas. Ele

morreu antes de ser socorrido.
Durante a ação criminosa, outra
pessoa também acabou alvejada.
Ela foi levada ao hospital da
cidade, mas não há informações
sobre seu estado de saúde.
A Polícia Civil investiga a
motivação do crime e a identidade
do autor, que segue foragido.
(AR)

Preso suspeito
de traficar
drogas em
Santa Inês
Foi preso, nessa quarta-feira
(22), no município de Santa
Inês, um homem, conhecido
apenas como “Paraíba”, pelo
crime de tráfico de drogas.
A prisão ocorreu durante
cumprimento de mandado
de busca e apreensão na
residência dele, no Parque
Santa Cruz.
Segundo a Polícia Civil, o
suspeito, que já era conhecido
pela polícia, vendia as drogas
a poucos metros da Delegacia
Regional da cidade e da 2ª
Companhia da Polícia Militar.
No local, foram encontrados
catorze invólucros com
cocaína, duas pedras de crack,
dez invólucros com maconha,
uma tesoura, um tubo de linha,
um rolo de papel filme, R$ 520
em espécie e cinco celulares.
Após as formalidades legais,
o conduzido foi encaminhado
para o Sistema Penitenciário
Estadual, onde permanecerá à
disposição da Justiça. (AR)

Últimas Notícias
Curvas do contágio mostram que
flexibilização não aumentou casos
de Covid em SL e outras 4 capitais
A flexibilização das medidas de isolamento é motivo de preocupação
para profissionais de saúde, especialistas e governantes, devido ao risco
do aumento do número de casos e mortes causados pela maior circulação
de pessoas à medida que as atividades econômicas são retomadas. Para
entender o impacto do relaxamento da quarentena, a revista VEJA
analisou as curvas de contágio e mortes por Covid-19 em cinco capitais:
Belém (PA), São Luís (MA), Fortaleza (CE), São Paulo (SP) e Rio
de Janeiro (RJ). Apesar das diferentes estratégias de distanciamento
social adotadas nesses lugares, todos iniciaram o plano de reabertura da
economia no começo de junho.
Um mês e meio após a flexibilização, o número de casos continuou a
cair em todas essas capitais, apesar das pequenas oscilações no meio do
caminho.
Também houve queda gradual no número de novos óbitos, exceto
em São Luís. A capital do Maranhão apresenta hoje, quarta-feira, 22,
uma média móvel de mortes superior à registrada no dia 1º de junho,
quando começou a flexibilização. Porém, o número é menor que o
registrado em 18 de maio, quando acabou o lockdown. Fortaleza e Belém
também passaram pelo fechamento drástico. São Paulo e Rio de Janeiro
conseguiram controlar a epidemia sem a adoção de medidas mais
severas, embora São Paulo tenha conseguido achatar a curva e o Rio de
Janeiro tenha sido mais impactado pela doença.
Isso significa que, até o momento, as previsões mais sombrias – sobre
uma segunda onda – não se confirmaram. Por outro lado, o risco disso
acontecer nessas cidades não está de forma alguma descartado, já que
o vírus continua circulando no país e há muitas pessoas suscetíveis.
Portanto, ainda é necessário cautela e respeito às recomendações vigentes
de distanciamento social em cada um desses lugares e respeito às fases de
flexibilização. (Veja online)

Mundo passa de 15 milhões de casos de Covid
e OMS diz que vacina só sairá em 2021
Apesar dos rápidos avanços em
pesquisas clínicas, as vacinas
contra a Covid-19 só devem estar
disponíveis em 2021, segundo
a Organização Mundial da
Saúde. A entidade afirma estar
trabalhando para garantir a ampla
distribuição dos imunizantes que
se mostrarem eficazes, mas que,
enquanto isso não acontece, é
preciso frear a propagação do
coronavírus.
“É uma questão global. Para

acabar com essa pandemia as
vacinas não serão destinadas
a ricos ou pobres, e sim para
todos”, afirmou Mike Ryan, chefe
do programa de emergências da
OMS.
O vírus já infectou 15 milhões de
pessoas no mundo. A marca foi
atingida nessa quarta-feira — em
quatro dias foram confirmados
um milhão de diagnósticos. Ao
todo, mais de 617 mil pessoas
morreram por causa da Covid-19.

Governo prevê rombo de quase
R$ 800 bi nas contas públicas
O Ministério da Economia projeta um rombo de R$ 787.449 bilhões
nas contas públicas este ano, resultado que se confirmado representará o
pior da série histórica iniciada em 1997. O déficit indica que as despesas
do governo foram superiores às receitas com impostos e contribuições.
Segundo a pasta, o rombo previsto está ligado às despesas autorizadas
para enfrentar a pandemia do coronavírus e mitigar os efeitos da
paralisação das atividades. A estimativa anterior, divulgada em maio, era
de déficit de R$ 540 bilhões. O novo cálculo considera retração de 4,7%
no Produto Interno Bruto brasileiro.

Guedes pretende acabar com
deduções do Imposto de Renda
A próxima parte da proposta
de reforma tributária do
Ministério da Economia vai
focar no Imposto de renda,
afirma a colunista Míriam
Leitão, da Rede Globo. A
equipe do ministro Paulo
Guedes considera acabar com as
deduções de saúde e educação
para pessoas físicas. Também
há intenção de diminuir o
recolhimento do IR da pessoa
jurídica. Em contrapartida, os

dividendos, hoje isentos, serão
tributados.
Guedes entregou ontem a
primeira parte, com a proposta
de unificar PIS e Cofins,
criando contribuição com
alíquota de 12%. Outras
ideias são debatidas na equipe
econômica: a desoneração da
folha de pagamento, mirando
a contribuição patronal, e a
criação de um novo imposto
sobre transações financeiras.

Ministério da Saúde executa apenas 30%
da verba para ações contra a Covid-19
Prestes a completar cinco meses do primeiro caso de Covid-19
confirmado no país, o Ministério da Saúde gastou apenas 31% do
orçamento disponível para o combate à pandemia do coronavírus.
A pasta usou R$ 12,2 bilhões até 13 de julho, segundo o Conselho
Nacional de Saúde, e tem ainda R$ 27 milhões para investir em
transferências a estados e municípios e por meio de aplicações diretas,
como compras centralizadas.
O Brasil chegou a 2.178.159 casos e 81.828 mortes por Covid-19, nessa
quarta-feira, segundo boletim divulgado pelo consórcio de veículos de
imprensa, às 13h. São Paulo, estado com o maior número de infecções,
registrou recorde de confirmações diárias: 16.777 casos.
A taxa de contágio do coronavírus no Brasil chegou à 13ª semana
em patamar que indica que a velocidade da transmissão está fora de
controle, segundo estudo do Imperial College, instituição de referência
no monitoramento da pandemia. Houve, no entanto, uma queda desde a
última semana.

A noite está quase acabando; o dia logo vem. Portanto, deixemos de
lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz.
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não
em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação,
não em desavença e inveja.
Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem
premeditando como satisfazer os desejos da carne.
.				
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POLÍTICA

Procuradoria investiga Francisco Nagib por
suposta farra de diárias
Segundo procedimento investigatório criminal, prefeito de Codó teria recebido o benefício ‘em
valores exorbitantes‘

PUBLICADO POR
A PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça) do Maranhão instaurou
procedimento investigatório criminal para apurar suposta farra de diárias
pelo prefeito de Codó, Francisco Nagib (PDT).

YURI ALMEIDA
HÁ 16 HORAS

Segundo portaria assinada pelo promotor Danilo José de Castro Ferreira, o pedetista teria recebido o
benefício “em valores exorbitantes”.

O procedimento foi instaurado no último dia 14, e tramita na Assessoria Especial de Investigação da PGJ,
privativa para apurar atos ilícitos praticados por agentes políticos detentores de foro por prerrogativa de
função.
O prazo para a conclusão da investigação é de 90 dias.
Procurado pelo ATUAL7 para se posicionar sobre o assunto, em e-mail encaminhado ao seu gabinete desde o
último dia 16, o gestor não retornou o contato.

Faltou Luz! Ministério Público pressiona
prefeito de Marajá do Sena, para que garanta
iluminação pública em diversos povoados
Publicado em 22 de julho de 2020 por Werbeth Saraiva

Em Marajá do Sena, o vereador Willami Martins Chaves denunciou ao Ministério Público o prefeito Lindomar Lima de
Araújo por se ausentar em garantir o direito à iluminação pública em várias localidades do município.
A denúncia foi apresentada à Promotoria de Justiça por meio do relatório de Diligência nº 29/2019, que concluiu pela
ausência na prestação do serviço de iluminação pública em diversos pontos da cidade.
O Ministério Público considerou que a ausência de iluminação pública nas localidades referidas evidencia o descaso da
administração pública para com a população, colocando em risco a integridade física e psicológica dos moradores,
deixando-os a mercê de constante violência de toda natureza, além de facilitar a ocorrência de furtos e outros tipos de
crimes.

Prefeito de Santo Antônio dos Lopes paga para
procurador salário maior que o do Presidente
Procurador de SAL, Ricardo Dovera recebe mais de 41 mil reais por mês
Em Santo Antônio dos Lopes, a quarta cidade mais rica do Maranhão, cuja PIB per capita
é de 113 mil reais, graças ao gás natural, o prefeito Bigu de Oliveira agraciou o procurador
do município, Ricardo Dovera, conforme mostra a folha de pagamento do município,
salário acima que até mesmo do presidente Jair Bolsonaro, que recebe R$ 30.934,70 por
mês.

Após 3 anos e meio em pleno apagão, as folhas de pagamento da gestão Bigu de
Oliveira, que deveriam estar no site do portal da transparência do município, causaram
espanto e furor após vazarem nos grupos de whatsapp da cidade. Com cifras de cair o
queixo, o salário do procurador Ricardo Dovera é disparado a remuneração mais

exorbitante de Santo Antônio dos Lopes. Com vencimentos acima dos 41 mil reais, o
procurador desbancou até mesmo o presidente da república.
Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal havia definido que o teto salarial de um
procurador municipal deveria ser no máximo de R$ 35.462,28, ou seja, o mesmo teto
salarial dos desembargadores. Mas, o que parece é que a lei aplicada em Santo Antônio
dos Lopes não é a mesma lei do restante do país.

