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De acordo com pesquisa da Feco-
mércio/MA, o dado representa o
maior nível de inadimplência regis-
trado nos últimos nove anos na ca-
pital maranhense.  GERAL 9

Mais de 113
mil famílias
estão com
dívidas em
atraso em SL

Inadimplência

POLÍTICA 2

Natália
Mandarino 
é a nova
titular da
Semus

Troca

Segmentos mais impactados foram comércio, que perdeu 3.488 postos;
construção, com 1.641 vagas; e indústria, com 330 postos fechados. GERAL 9

Maranhão perde 2.212
empregos no 1º semestre

FUNDADORES: BANDEIRA TRIBUZI E JOSÉ SARNEY  

DIRETOR DE REDAÇÃO: CLÓVIS CABALAU São Luís, 29 de julho de 2020 - Quarta-feira.  Nº 20.914

Capital e interior 

R$ 2,00

Outros estados 

R$ 4,00www.oestadoma.com

Adolescentes
são mortos
em menos de
quatro dias
no estado
CIDADES  6

Três vítimas

Troca de comando na
Secretaria Municipal de
Saúde (Semus) ainda é
questionável. POLÍTICA 3

confirmados do
novo coronavírus
no Maranhão,
segundo a SES

115.988
CASOS

já registrados em todo
o estado do Maranhão,
desde o início da
pandemia

2.959
ÓBITOS

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

111
NOVOS

Medidas de prevenção têm ajudado a reduzir a transmissão do novo coronavírus e, por consequência, o número de casos em todo o estado, 
a exemplo dessa ação de higienização e desinfecção no Terminal da Cohama (foto), realizada pela Prefeitura de São Luís . CIDADES 5 

Casos ativos da Covid-19 têm redução

Paulo Soares

Reta final de
preparação para
retorno do
Estadual é o
tema da edição

PANDEMIA

Adiado retorno de aulas 
presenciais do ensino 
médio na rede estadual
Segundo a Seduc, adiamento foi decidido após a 
1ª fase da consulta aos estudantes e pais; antes,
atividades do 3º ano do ensino médio retornariam
dia 10 de agosto. GERAL 8
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Auditoria e resultado

Onome da nova titular da pasta de Saúde de São
Luís, Natália Mandarino, foi anunciado, mas ainda
há quem questione sobre a troca de comando na

Secretaria Municipal de Saúde (Semus).
A resposta pode estar na auditoria interna e na

sindicância determinadas pelo prefeito Edivaldo Júnior
(PDT) na época em que o vereador Umbelino Júnior
(PRTB) fez a denúncia sobre estoque de equipamentos
de proteção individual (EPI) pela Prefeitura.

Ao que tudo indica, o resultado desta investigação
interna saiu e todos os nomes que foram citados nas
investigações foram exonerados.

Então, os resultados da auditoria, da sindicância e
também a pressão da sociedade devido à Operação
Cobiça Fatal, podem ter
sido suficientes para que
Lula Fylho não
permanecesse na Semus.

Ele se manteve na pasta,
na verdade, por força da
pandemia, que não
permitiu que mudanças no
comando da Secretaria de
Saúde fosse feita logo após
a Cobiça Fatal.

Para o cargo, Edivaldo
Júnior escolheu quem já
estava dentro de todo o
trabalho desenvolvido na pasta. E também determinou
(como mais uma medida para fins de transparência e
avaliação) auditoria pela Controladoria Geral do
Município em todos os processos de contratação
emergencial para o enfrentamento da pandemia da
Covid-19, abrangendo todos os órgãos e entidades
municipais.

• Maior parte da bancada maranhense no Senado Federal defende a apro-
vação do novo Fundeb, que institui nova cota de repasse federal e amplia in-
vestimentos para a educação do país.

• Eliziane Gama e Weverton Rocha já se manifestaram favoráveis à maté-
ria e asseguraram votos por sua aprovação. 

• Apenas Roberto Rocha ainda não se manifestou, até porque o tema não
é de agrado do governo Bolsonaro.

E MAIS

Antes da Operação
da PF em São Luís,
prefeito Edivaldo
Júnior determinou
auditoria e
sindicância na
Semus

Perfil
Natália Mandarino foi diretora do Hospital da Mulher e depois assu-

miu o cargo de secretária-adjunta de Saúde em São Luís.
Por já estar na pasta, Mandarino tem plenas condições de manter o

funcionamento dos serviços de atendimento a pacientes da Covid-19
sem prejuízos com a troca de comando na Semus.

Mandarino é uma técnica na área (enfermeira com doutorado em Saú-
de Pública pela Universidade Federal do Maranhão).

Reação
O governador Flávio Dino (PCdoB) disse que fez proposta ao presi-

dente da República, Jair Bolsonaro, e Bolsonaro reagiu a tal proposta em
favor do emprego.

Nas redes sociais (onde de fato ocorre o “diálogo”), o presidente disse
que tem governador que propõe pacto, mas deixa o estado fechado.

Bolsonaro deve não ter se informado o suficiente ou quis passar a
ideia de que, no Maranhão, as atividades comerciais e de serviços ain-
da estão restritas.

Tréplica
E a reação do presidente Bolsonaro era tudo o que queria o governa-

dor Flávio Dino. Claro que, em resposta, Dino apontou a falta de infor-
mação do chefe do Palácio do Planalto.

O que não cola é o que disse o comunista ao apontar que 100% das ati-
vidades estão em funcionamento no estado.

Parte dos serviços e do comércio têm autorização, mas com restrições.
Já as fiscalizações, que estavam deficientes, foram reforçadas após vídeos
circularem em redes sociais.

Empossados
A sessão híbrida da Assembleia Legislativa (AL) de ontem foi marcada

também pela posse de novos parlamentares.
Foram empossados, pelo presidente da Casa, Othelino Neto (PCdoB),

os deputados Fábio Braga (SD), Toca Serra (Patri) e Pastor Ribinha (PMN).
Eles substituem, de acordo com a ordem de suplência, aos deputados

Fernando Pessoa (SD), Rildo Amaral (SD) e Wendell Lages (PMN).

Aprovação
Foi aprovado, também na sessão de ontem, o Requerimento nº 255,

de 2020, de autoria de Adriano Sarney (PV).
O pedido trata do regime de tramitação de urgência do Projeto de Lei

nº 254, do parlamentar, que institui a “Semana de Conscientização e Com-
bate ao Relacionamento Abusivo”.

A matéria quer “fomentar o debate sobre os relacionamentos abusi-
vos" no Maranhão.

Movimentação
O novo coordenador da bancada maranhense no Congresso Nacio-

nal, deputado Marreca Filho (Patriota), pouco tem se movimentado jun-
to ao Governo Federal, por temas de interesse do Maranhão.

Ele tem conversado com autoridades maranhenses e tem se dedica-
do a uma agenda política de âmbito estadual.

Falta um pouco mais de intensidade e articulação junto a ministérios
por obras, recursos e investimentos no estado.

DE OLHO

casos ativos da Covid-19 deixou o Maranhão na faixa
azul dos estados que estão em queda no total de
doentes pelo novo coronavírus.

9 mil 

A sessão híbrida da Assembleia Le-
gislativa (AL) de ontem foi marcada
também pela posse de novos parla-
mentares. Foram empossados, pelo

presidente da Casa, deputado esta-
dual Othelino Neto (PCdoB), os de-
putados Fábio Braga (SD), Toca Serra
(Patri) e Pastor Ribinha (PMN).

Eles substituem, de acordo com
a ordem de suplência, aos deputa-
dos Fernando Pessoa (SD), Rildo
Amaral (SD) e Wendell Lages (PMN)
que entraram de licença. A posse
solene dos novos membros da Casa
foi rápida e marcada pelo jura-
mento oficial.

Empossado como suplente na

vaga de Wendell Lages, Pastor Ribi-
nha fez pronunciamento em tom de
agradecimento. 

“Em nome do povo, quero agra-
decer por esta chance”, disse. 

Os demais empossados referen-
daram o tom. "Vamos continuar tra-
balhando pelo povo do Maranhão",
disse Toca Serra. �

Sessão é marcada por posses
de novos parlamentares

Pedido de Adriano Sarney (PV) ganhou adesão de outros parlamentares na
Casa; lei prevê suspensão do desconto salarial das parcelas previstas em folha

THIAGO BASTOS
Da editoria de Política

O
deputado estadual
Adriano Sarney (PV) co-
brou em discurso na tri-
buna ontem, durante

sessão plenária, o cumprimento da
Lei nº11. 274/2020, promulgada
pela Casa no dia 4 do mês passado
e que prevê a suspensão, por 90
dias, dos descontos referentes aos
empréstimos consignados. De
acordo com o parlamentar, é ne-
cessária a fiscalização para que as
instituições financeiras cumpram
com a medida.

Segundo o deputado, alguns
empreendimentos enquadrados
neste quesito específico não re-
passam o benefício a funcionários.
“É fundamental esta fiscalização
junto às empresas financeiras. Al-
gumas delas não estão repassando
os benefícios nas folhas de paga-
mento”, afirmou.

O deputado lembrou ainda que
a medida beneficia funcionários
públicos ativos e aposentados,
além de colaboradores de empre-
sas privadas. A proposta foi lançada
ao debate no Legislativo pela de-
putada estadual Helena Duailibe
(SD) e a matéria original recebeu
subscrição dos deputados Adriano
Sarney e César Pires (PV).

Segundo a matéria, a suspensão
na cobrança é válida por 90 dias e
visa amenizar os impactos negati-
vos à população, que sofre com as
consequências econômicas gera-
das em virtude da pandemia do co-
ronavírus. “Foi com muita luta e co-
ragem que conseguimos a
aprovação desse projeto, em um
momento que precisamos mais do
que nunca cooperar com aqueles
que mais precisam”, disse Adriano.

O projeto foi aprovado na AL no
dia 11 de maio deste ano e fora re-
metido, em seguida, ao Executivo,
para sanção ou veto. No entanto, o
governador do Maranhão, Flávio
Dino (PCdoB), não se manifestou
durante os 15 dias previstos pela le-
gislação para a manifestação e a ma-
téria voltou para a Casa.

No dia 23 do mês passado, o Le-
gislativo aprovou o Projeto de Lei
nº207, de autoria de Adriano Sar-
ney, que modifica a Lei Ordinária
11.274. De acordo com o PL, em seu
artigo 3º, após findar o prazo de três
meses ou o estado de emergência
pública estipulado pela Lei nº13.
979, de 6 de fevereiro de 2020, as ins-
tituições financeiras são obrigadas
a oferecer “condições facilitadas”
para o pagamento das parcelas ven-
cidas dos empréstimos. 

Ainda de acordo com o PL, cabe

“ao Ministério Público e à Defenso-
ria Pública do Estado do Maranhão,
bem como órgãos de defesa do con-
sumidor” o recebimento de de-
núncias e execução da fiscalização
da medida. 

Apoio
Alguns parlamentares corrobora-

ram com a cobrança feita por
Adriano Sarney sobre cumprimento
das medidas referentes aos em-
préstimos. Um deles foi o deputado
Duarte Júnior (Republicanos).
“Conte com o meu apoio, deputado
Adriano [Sarney] nesta matéria im-
portante e fundamental para os
consumidores”, afirmou.

Adriano Sarney cobrou fiscalização para aplicação da lei de suspensão dos consignados durante a pandemia

Câmara de São Luís aprova Lei de
Diretrizes Orçamentárias de 2021
Com a aprovação da LDO na Casa, vereadores estabeleceram em lei diretrizes, regras e parâmetros
fiscais para a elaboração e execução do orçamento anual da capitals para o próximo ano

Na sessão extraordinária híbrida de
ontem, a Câmara Municipal de São
Luís aprovou o Projeto de Lei nº 046,
de autoria da Prefeitura, que trata so-
bre as diretrizes para elaboração e exe-
cução da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias de 2021.  Os trabalhos foram
conduzidos pelo presidente da Casa,
vereador Osmar Filho (PDT).

O projeto voltou ao Plenário após
tramitar na Comissão de Orçamen-
to, Finanças, Planejamento e Patri-
mônio da Casa.

A LDO tem o papel de estabelecer
as diretrizes e regras para elaboração
e execução do orçamento municipal
para o ano seguinte, além de definir
parâmetros, metas e riscos fiscais pa-
ra nortear todo o planejamento or-
çamentário e financeiro de cada exer-
cício. Ela também trata dos aspectos
relacionados às prioridades e metas
programáticas. 

Segundo o presidente da Comis-
são de Orçamento, Finanças, Plane-
jamento e Patrimônio da Câmara, ve-
reador Dr. Gutemberg Araújo (PSC),
o Legislativo Municipal cumpriu o

cronograma estipulado, mesmo com
a crise do Movo Coronavírus.

A Câmara realizou uma reunião e
uma sessão extraordinária remota
com membros da Prefeitura de São
Luís. Também foi promovido espaço
para consulta pública da população
e o projeto foi aberto para o acrésci-
mo de emenda dos vereadores.

“Arrecadação tem caído por cau-
sa da pandemia, mas fizemos o me-

lhor para população de São Luís. O
próximo prefeito enfrentará um gran-
de desafio e a Câmara estará empe-
nhada para fazer o melhor pela cida-
de”, disse Dr. Gutemberg.

LDO
O Projeto de Lei de Diretrizes Orça-
mentárias foi elaborado com a con-
tribuição de todos os órgãos da ad-
ministração municipal e foi coorde-

nado pela Secretaria Municipal de Pla-
nejamento e Desenvolvimento (SE-
PLAN). O PL está estruturado em oi-
to capítulos com 79 artigos e 9 anexos.

Para o relator da LDO na Comis-
são de Orçamento, vereador Rai-
mundo Penha (PDT), a análise des-
ta peça exige muita cautela, porque
as previsões serão executadas pelo
próximo gestor. “Este é o último ano
desta legislatura e precisamos ter
responsabilidade de deixar um or-
çamento bem elaborado para nos-
sa cidade. É necessário explicar a
importância da LDO para popula-
ção”, destacou.

De acordo com o vereador Este-
vão Aragão (DEM), o próximo prefei-
to precisa cumprir categoricamente
o que está previsto na Lei, porque ela
representa o anseio dos ludovicenses.

“É lamentável que a Câmara apro-
ve os projetos e o Executivo Munici-
pal não siga o que foi orientado. Essa
situação já se repetiu várias vezes du-
rante essa gestão. É preciso compro-
misso com esta Casa e com os mora-
dores da cidade”, exclamou.�

Assembleia: deputado
cobra cumprimento da
Lei dos Consignados

MAIS

Requerimento aprovado

Também foi aprovado, na
sessão de ontem o
Requerimento nº 255, de
2020, de autoria de
Adriano Sarney, para que
seja submetido ao regime
de tramitação de urgência o

Projeto de Lei nº 254, do
parlamentar, que institui a
“Semana de
Conscientização e Combate
ao Relacionamento
Abusivo” no âmbito do
estado do Maranhão. 

Divulgação

Divulgação

Vereadores aprovaram LDO em sessão híbrida da Câmara Municipal
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Sindicato dos taxistas
aponta melhora de 70% em
comparação ao início da
pandemia 
CIDADES 6

Maranhão tem redução de
casos ativos de coronavírus
Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde mostra que houve
redução de cerca de 500 casos ativos, comparando-se o atual relatório com o anterior

8.7708.770
CASOS ativos de
coronavírus no Maranhão
no último boletim (27)

9.3299.329
CASOS ativos de
coronavírus no Maranhão
no boletim anterior (26)

559559
CASOS ativos foi a
redução de um boletim
para o outro no Maranhão 

ÁGUA IMPRÓPRIA PARA BANHO

� Valor da amostragem for superior a 2500 coliformes fecais
(termotolerantes) ou 2000 Escherichia coli ou 400 enterococos
por 100 mililitros. Os coliformes fecais indicam a presença de
outros organismos causadores de problemas para a saúde;
enquanto a Escherichia coli e os enterococos podem causar
infecções no corpo humano.
� Incidência elevada ou anormal de enfermidades
transmissíveis por via hídrica, indicada pelas autoridades
sanitárias.
� Presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos,
inclusive esgotos sanitários.
� Óleos, graxas e outras substâncias, capazes de oferecer riscos
à saúde ou tornar desagradável a recreação.
� PH menor que 6,0 ou maior que 9,0 (águas doces), à exceção
das condições naturais
� Floração de algas ou outros organismos

Paulo Soares

O
número de casos ativos
da Covid-19 teve redu-
ção no Maranhão.
Conforme o mais re-

cente Boletim Epidemiológico di-
vulgado pela Secretaria de Estado
da Saúde (SES), de segunda-feira
(27), dos 114.585 confirmados,
8.770 se referem a ativos. No bo-
letim anterior, divulgado em 26
de julho, o número de ativos es-
tava em 9.329, ou seja, a redução
foi de 559 casos. Na capital, o
poder público continua tomando
medidas para reduzir a transmis-
são, como a higienização de ter-
minais de integração de ônibus.
No entanto, a população tem des-
respeitado as regras de distancia-
mento social em vários bairros.

O relatório da Secretaria de Es-
tado da Saúde também mostra o
quantitativo de novos casos na
Região Metropolitana de São
Luís: 110, contra 582 nas demais
regiões. Os casos suspeitos che-
gam a 5.083. Conforme o bole-
tim, o Maranhão registrou 2.943
mortes e 114.585 casos confir-
mados. Além disso, foram con-
tabilizados 20 óbitos e 694 pes-
soas infectadas pelo coronavírus
nas últimas 24 horas no estado.
A taxa de letalidade da Covid-19
no Maranhão, por sua vez, está
em 2,56%. Um total de 8.163 pes-
soas mantém recuperação em
isolamento domiciliar e 607 se-
guem internadas.

Traz, ainda, dados preocu-
pantes com relação ao número
de crianças e jovens testando po-
sitivo. De acordo com o mais re-

cente relatório divulgado, pelo
menos 2.169 crianças com idades
de 0 a 9 anos testaram positivo.
O número é maior, em se tra-
tando de crianças e jovens com
idades entre 10 a 19 anos, e preo-
cupa: 7.007.

O número de pessoas que tes-
taram positivo para Covid-19, na
faixa etária de 20 a 29 anos,
chega a 17.360. O boletim tam-
bém mostra que 17 pessoas com
idades entre 0 e  9 anos morre-
ram em decorrência da doença.

Na faixa etária de 10 a 19 anos
foram 14 óbitos. Quando trata
dos óbitos, a SES mostra que o
percentual de pessoas do sexo
masculino é maior do que o do
sexo feminino, ou seja, de 62%
para 38%.

Aglomeração
Apesar da redução dos casos ati-
vos, os números preocupam as
autoridades, uma vez que episó-
dios de aglomeração de crianças,
adolescentes e jovens em São

Luís continuam sendo presen-
ciados, embora as campanhas es-
timulem o distanciamento social.
Aos fins de semana, muita gente
nessa  faixa etária é flagrada pra-
ticando atividades de lazer na Pe-
nínsula da Ponta d’Areia, e em vá-
rios outros pontos da orla,
colocando em risco a sua saúde
e a de seus familiares.

Ontem, agentes da Prefeitura
de São Luís davam continuidade
ao trabalho de higienização de
terminais de integração. Um dos

que recebeu a limpeza foi o Ter-
minal de Integração da Cohama.
Os usuários, no entanto, recla-
mam da lotação dentro dos veí-
culos. “Logo que se iniciou a pan-
demia, a Prefeitura diminuiu a
frota e o resultado foi que os que
ficaram foram prejudicados com
a lotação. Acho que a frota deve-
ria voltar ao normal, para que a
gente tivesse mais opção”, disse
a secretária Ana Flávia Pavão.

A pandemia continua levando
muita gente para os hospitais.

Nos leitos de Unidade de Terapia
Intensiva de São Luís, a ocupa-
ção é de 59,21%, com 62 leitos
disponíveis. Nos leitos clínicos,
a ocupação é de 23,82% e possui
291 leitos disponíveis. Em Impe-
ratriz, os leitos de UTI estão com
61,11% de ocupação e os leitos
clínicos com 61,73%. Nas demais
regiões do Maranhão, as taxas de
ocupação nos leitos de UTI ex-
clusivos para a Covid-19 é de
37,78%. Já nos leitos clínicos, a
ocupação é de 27,02%. �

Paulo Soares

Balneabilidade de praias vai
voltar a ser analisada e divulgada 
Trabalho de monitoramento obedece aos padrões do Conama e define se água da praia está própria
ou imprópria para banho; análise já foi feita e boletim deve ser divulgado na próxima semana 

A Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Naturais
(Sema) vai voltar a divulgar a par-
tir da primeira semana do pró-
ximo  mês os dados atualizados
da situação de balneabilidade das
praias da Grande Ilha e tinha sido
suspenso desde o mês de março
deste ano quando se iniciou o pe-
ríodo de pandemia da Covid-19.
O monitoramento obedece aos
padrões fixados na Resolução
Conselho Nacional do Meio Am-
biente (Conama) nº 274/00, que
considera se a água da praia está
própria ou imprópria para o
banho.

A Sema informou ontem, por
meio de nota, que as coletas para
os laudos de balneabilidade já
foram retomadas. O laudo  tem di-
vulgação prevista para a primeira
semana do mês de agosto. Em re-
lação a Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE) do Vinhais, a Com-
panhia de Saneamento Ambien-
tal do Maranhão (Caema) escla-
receu que o funcionamento segue
normalmente desde 2016, com
capacidade para tratar até 1.340
litros de esgoto por segundo.

A ETE do Vinhais foi inaugu-
rada em agosto de 2016 e sendo
responsável de tratar o esgoto pro-

duzido por cerca de 350 mil mo-
radores. Dentre os bairros atendi-
dos, estão Cohab, Aurora, Coha-
trac (I, II, III, IV, V), Anil, Angelim,
Bequimão, Ipase, Cohajap, Vi-
nhais, Cohafuma, Turu, Olho
d’Água, Planalto Vinhais, dentre
outros. Anteriormente a essa obra,

uma boa parte do esgoto dessas
localidades caia no mar e no man-
guezal sem o devido tratamento.

Placas na orla
Ainda é possível observar seis pla-
cas com dizeres de imprópria para
o banho de mar entre a praia da

Ponta d’Areia e Avenida Litorânea.
A funcionária pública, Ana Cláu-
dia Silva, de 54 anos, disse que
muitas pessoas olham a placa de
advertência, mas acabam to-
mando banho de mar, mesmo
assim.

O auxiliar administrativo, Mar-

cos Antônio Almeida, de 38 anos,
contou que há mais de cinco anos
não toma banho no mar, na Ponta
d’Areia, por ter adquirido micose.
“Tive o contato com a água e a

areia desta praia e acabei adqui-
rindo uma doença. Peguei uma
micose no pé e nas costas”, disse
Marcos Antônio.

Monitoramento
O monitoramento obedece aos
padrões do Conama nº 274/00, se-
gundo a qual, a água das praias é
considerada própria quando em
80% ou mais de um conjunto de
amostras, obtidas em cada uma

das cinco semanas anteriores, e
colhidas no mesmo local, houver
no máximo 100 Enterococos/100
mL (NMP – Número Mais Prová-
vel) ou 800 Escherichia
coli/100mL.

A água das praias é considerada
imprópria quando não atender
aos critérios anteriores, ou
quando o valor obtido na última
amostragem for superior a 400 En-
terococos/100 mL (NMP) ou a 800
E. Coli/100mL.

A Sema ainda usa o indicador
microbiológico enterococos com
maior frequência por ser o mais
restritivo. Recentemente come-
çou a usar E. coli para evitar ven-
cimento de validade do reagente
Colilert 18. A secretaria monitora
os 21 pontos P1 ao P11 às quartas-
feiras, aos sábados e domingos
desde 2015, objetivando assegu-
rar as condições de balneabilidade
das praias em estudo.�

Mesmo sem o monitoramento, placas das últimas análises ainda estão na orla apontando situação da água  

HIGIENIZAÇÃO
de terminais é
uma das ações
realizadas no
combate ao
coronavírus

Coletas para laudo
de balneabilidade já 
foram retomadas
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Adiada volta às aulas presenciais
em escolas da rede estadual no MA
Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), adiamento foi decidido após a 1ª fase da consulta aos estudantes
e pais; antes, a retomada de atividades dos estudantes do 3º ano do ensino médio ocorreria dia 10 de agosto

Íntegra em oestadoma.com/489168

O
governo do Estado deci-
diu adiar a retomada das
aulas - o que ocorreria de
forma gradativa -  e ainda

não definiu prazo para o retorno dos
alunos às escolas da rede estadual.
Em comunicado divulgado na tarde
desta terça-feira (28), a Secretaria de
Estado da Educação (Seduc) infor-
mou que o retorno das aulas pre-
senciais para os alunos do 3º ano do
ensino médio, antes marcado para
dia 10 de agosto, foi  adiado. A nova
data ainda será definida pelo órgão.

As aulas foram suspensas no mês
de março, para evitar a proliferação
do novo coronavírus. Segundo a
Seduc, a decisão pelo adiamento foi
tomada após a 1ª fase da consulta
aos estudantes e pais sobre a reto-
mada. O comunicado, assinado pelo
secretário Felipe Camarão, esclarece
que ainda havia muita dúvida com
relação ao retorno no dia 10 de
agosto. Por isso, o adiamento.

A secretaria comunicou ainda que
decidiu manter as aulas não presen-
ciais. Também informou que conti-
nuará o processo de consulta aos es-
tudantes e às famílias, assim como as
reuniões com o Sindicato dos Traba-
lhadores em Educação Básica das
Redes Públicas Estadual e Munici-
pais do Maranhão (Sinproesemma).

Protocolo
No dia 20 de julho, a Seduc divulgou

portaria  regulamentando as diretri-
zes pedagógicas a serem adotadas
para a retomada das aulas presen-
ciais nas escolas ligadas à rede pú-
blica estadual. De acordo com o do-
cumento, as escolas voltariam a
reabrir as portas de maneira grada-
tiva, com estudantes do 3º ano do
ensino médio retornando às ativi-
dades presenciais, a partir do dia 10
de agosto - data, agora, adiada. 

Segundo a portaria, a retomada
das atividades presenciais  terá por

norte uma série de medidas a serem
adotadas, a fim de evitar aglomera-
ções nas escolas, sendo uma delas
a adoção do ensino híbrido, que in-
tegra o uso sincronizado de ativida-
des pedagógicas realizadas de ma-
neira forma presencial e não
presencial.

Além disso, os estudantes de cada
escola estarão distribuídos em dois
grupos, que deverão ser alternados
semanalmente. Assim, enquanto um
grupo estiver em atividade presencial

na escola, o outro permanecerá em
casa, executando atividades remotas
passadas pelos professores, com o uso
de recursos diversos. As diretrizes para
a retomada gradativa das atividades
presenciais nas unidades de ensino
vinha sendo discutidas, rotineira-
mente, pela Seduc com representan-
tes das mais diversas entidades e ins-
tituições ligadas à educação.

Risco
Em matéria publicada por O Es-

tado na edição do dia 24 de julho,
a Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) alerta que o retorno da ativi-
dade escolar, que havia sido anun-
ciado, coloca os estudantes em
potenciais situações de contágio,
podendo levar o vírus para casa.
De acordo com a Fiocruz, o pro-
blema ocorre porque mais de 360
mil pessoas que compõem o grupo
de risco para a Covid-19 no Mara-
nhão - idosos com 60 anos ou mais
e adultos de 18 a 59 anos com co-
morbidades (doenças crônicas) -,
residem com, pelo menos, um
menor entre 3 e 17 anos. 

Para a Fiocruz, a volta às aulas
pode representa um perigo para
89.492 adultos no Maranhão (entre
18 e 59 anos) que têm doenças
como diabetes e enfermidades no
coração ou pulmão, e para 271.975
idosos. E se contaminados, esses
estudantes poderão levar o vírus
Sars-CoV-2 para dentro de casa e
infectar parentes de todas as ida-
des que tenham doenças crônicas
e outras condições de vulnerabili-
dade à Covid-19, representando
uma brecha perigosa no isola-
mento social que essas pessoas
mantinham �

De Jesus

Escolas da rede estadual, como o CE Barbosa de Godóis, no Monte Castelo, permanecerão sem alunos

BRASÍLIA

Enquanto a maioria dos estados bra-
sileiros tenta incentivar o uso de gás
natural, o Maranhão dá largos pas-
sos para ampliar a produção do com-
bustível. Dados da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) apontam que a dis-
tribuição passa de 125 mil metros cú-
bicos por dia. Na tentativa de
interiorizar o consumo do combus-

tível no estado, a Gasmar e a empresa
Golar Power assinaram um acordo
de cooperação para expandir a in-
fraestrutura local. 

Para popularizar de vez o gás na-
tural, parlamentares no Congresso
Nacional discutem o PL 6.407/2013,
que pretende baratear o preço por
meio da abertura de mercado e da
ampliação de gasodutos pelo país.
Conhecido como Nova Lei do Gás, o
projeto é uma das apostas para rea-
quecer a economia e retomar a ati-

vidade industrial maranhense. Um
dos autores da proposta, o deputado
Domingos Sávio (PSDB-MG) lem-
bra que a expansão do setor depende
do fim do monopólio da Petrobras.

“O mercado atual está extrema-
mente fechado e cartelizado, com
praticamente 100% sobre o controle
da Petrobras e de outras estatais. Não
há investimentos para ampliar a
malha de gasoduto no Brasil. Com a
nova lei, daremos segurança jurídica
para que a iniciativa privada possa

Oferta de gás natural deve crescer no
Maranhão com a nova lei do setor
Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontam que a distribuição
de gás natural no estado passa de 125 mil metros cúbicos por dia, originário da Bacia do Parnaíba

participar ativamente, construir ga-
sodutos e, mais do que isso, a pos-
sibilidade de levar esses gasodutos a
várias partes do país, gerando novos
investimentos”, defende.

Na visão de Domingos Sávio, Ma-
ranhão e outros estados que ainda
não contam com rede suficiente de
gás natural podem ser beneficiados
pelo projeto. “A nova lei vai facilitar a
ampliação e instalação de novas in-
dústrias em vários setores em que o
gás natural entrará como uma ener-

FIQUE POR DENTRO

Concluída a 1ª fase da consulta aos estudantes e pais do 3º ano
do ensino médio da rede estadual, constatamos que ainda há
muita dúvida sobre a retomada das aulas presenciais no dia 10
de agosto. Tendo em vista essa dúvida, vamos manter as aulas
não presenciais e possibilitar mais tempo para que as
comunidades escolares debatam. Vamos continuar o processo de
consulta aos estudantes e às suas famílias, assim como as
reuniões com o Sinproesemma.
Posteriormente, vamos definir nova data para o 3º ano do ensino
médio, bem como aos demais níveis de ensino da rede pública
estadual.

Felipe Camarão
Secretário da Educação do Maranhão

Comunicado da Seduc na íntegra

gia mais barata e essencial para o de-
senvolvimento industrial do país”,
espera o parlamentar.

O diretor de eletricidade e gás da
Associação Brasileira dos Comercia-
lizadores de Energia (Abraceel) e
coordenador-adjunto do Fórum do
Gás, Bernardo Sicsú, ressalta a im-
portância do gás natural para rea-

quecer a economia e, consequente-
mente, beneficiar o consumidor final.
“O gás natural é um insumo funda-
mental para diversos setores da nossa
economia, vários deles demandados
nesse momento de pandemia, como
alimentos, medicamentos”, diz. �
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Mundo

OMS diz que pandemia 
é “uma grande onda”
Organização Mundial da Saúde descreveu a pandemia de Covid-19 como
“uma grande onda” e pediu cautela durante o verão do hemisfério norte

Três adolescentes foram
assassinados em menos
de 4 dias no Maranhão 

Apenados solicitaram remição de
pena, atualização de cálculo de pe-
nas, autorização para trabalho ex-
terno, alerta de progressão de regi-
me, solicitação de designação de au-
diência, possibilidade de prisão do-
miciliar, transferência de unidade
prisional durante a inspeção feita
no último dia 28 pelo juiz da 1º Va-
ra de Execuções Penais (VEP), Már-
cio Brandão, na Unidade Prisional
de Ressocialização (UPR) de Paço
do Lumiar e na APAC de São Luís
(Associação de Proteção e Assistên-
cia aos Condenados).

A inspeção presencial aos presí-
dios estava suspensa desde o mês de
março deste ano devido à pandemia
da Covid-19, mas retornou no últi-
mo dia 27. O magistrado Márcio
Brandão em companhia de uma

equipe reduzida de servidores da
unidade judiciária visitaram a UPR
de Paço do Lumiar e a APAC de São
Luís para verificar as condições físi-
cas e entrevistar os apenados sobre
suas necessidades e eventuais viola-
ção de direitos.

No decorrer da visita, 44 custo-
diados solicitaram várias coisas, in-
clusive, remição de pena e designa-
ção de audiência. 

O magistrado ainda observou a
situação dos casos de apenados sus-
peitos do novo coronavírus. A Secre-
taria de Administração Penitenciária
(SEAP) informou que, no momento,
há 34 casos confirmados no sistema
carcerário maranhense e a 1ª VEP
acompanha 4.187 presos sentencia-
dos e provisórios dos regimes se-
miaberto e fechado. �

Presídios voltam 
a ter inspeção do
poder judiciário 
A primeira inspeção presencial durante a
pandemia foi realizada nesta terça-feira (28) 

Raimundo Cláudio Diniz, de 43 anos,
que está preso acusado de ter assas-
sinado o publicitário Diogo Adriano
Costa Campos, também vai respon-
der pelo crime de roubo de veículos
na Grande Ilha. A polícia informou
que o publicitário foi morto durante
briga de trânsito, no dia 16 do mês
passado, na Lagoa da Jansen.

Ainda de acordo com a polícia, o
Poder Judiciário expediu a prisão pre-
ventiva em desfavor de Raimundo
Cláudio por ele te participado, em
companhia de outros criminoso,s do
roubo de um veículo de um motoris-
ta de aplicativo, ocorrido no dia 13 de

junho, nas proximidades do Barramar,
área do Calhau.

Esse carro foi usado no dia da mor-
te do publicitário e foi localizado pe-
la polícia no dia 22 do mês passado-
na cidade de Santa Helena. 

Mais prisão
Um casal foi preso  no Residencial
Ribeira, acusado de tentativa de la-
trocínio. 

Segundo a polícia, no dia 10 de
abril deste ano, a vítima foi abordada
dentro do seu veículo e levou vários
golpes de punhal, mas, mesmo ferida
conseguiu escapar. �

Suspeito da morte 
de publicitário vai
responder por roubo
Acusado de assassinar Diogo Adriano Campos teria
participado de um roubo de veículo no Barramar 

Uma das vítimas, uma menina de 16 anos, foi executada com vários tiros em
sua residência, nas proximidades do Complexo Penitenciário de Pedrinhas

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de  O Estado

T
rês adolescentes, de 16
anos, foram mortos em
menos de quatro dias no
Maranhão. Segundo a po-

lícia, uma das vítimas, identificada
como Girlene Batista Frazão, foi as-
sassinada a tiros no começo da noi-
te de segunda-feira (27), dentro de
sua residência, na Vila Progresso,
nas proximidades do Complexo Pe-
nitenciário de Pedrinhas.

A polícia tinha recebido a infor-
mação de que a menor de idade ti-
nha sido vítima de um tiro aciden-
tal, mas, após a perícia feita pelos
peritos do Instituto de Criminalís-
tica (Icrim), constatou-se que ela
foi executada. Havia marcas de ti-
ro de pistola ponto 40 na boca, nu-
ca e na face da adolescente.

Ainda de acordo com a polícia,
no local do crime havia marcas de
uma possível luta da vítima com o
assassino. Nenhum morador quis
falar sobre o assunto com receio de
sofrer algum tipo de represália por
parte dos criminosos.

O corpo da vítima foi removido
para o Instituto Médico Legal (IML),
no Bacanga, para ser autopsiado e o
resultado da perícia vai ser encami-
nhado para a equipe da Superin-
tendência de Homicídio e Proteção
a Pessoas (SHPP), que está investi-
gando o caso. Até o período da tar-
de de ontem não havia registro de
prisão do criminoso.

A Polícia Civil também está inves-
tigando a morte de Janilson da Con-
ceição Soares, de 16 anos. A polícia in-
formou que o corpo da vítima foi
achado na Vila Luizão, em São Luís. 

Feminicídio
A polícia ainda ontem não havia

efetuado a prisão de um homem,
de nome não revelado, suspeito de
ter assassinado a sua ex-compa-
nheira, Dulcimara Pinto Ferreira,
de 16 anos, no povoado Arrebenta,
zona rural de São João Batista, no
último dia 16. A vítima estava ges-
tante de três meses.

Os moradores disseram para a
polícia que o casal tinha um re-
lacionamento conturbado e che-

gou a terminar diversas vezes. O
suspeito não aceitava o fim da re-
lação e no sábado (25), a vítima
acabou sendo baleada na cabeça
dentro de sua casa. Ela morreu
ainda no local e o corpo foi  leva-
do para o hospital dessa cidade,
enquanto o suspeito tomou ru-
mo ignorado.

Confronto
O foragido do Poder Judiciário do
Maranhão, Eduardo Oliveira da Sil-
va, o Pé de Ferro, de 30 anos, foi um
dos mortos durante o confronto
policial, que ocorreu no último dia
27, na região de garimpo, localiza-
do na cidade paraense de Cumaru
do Norte.

Eduardo Oliveira nasceu em
Coroatá e no Maranhão é suspei-
to de integrar uma facção crimi-
nosa como ainda ter assassinado

Rodrigo Mendes Jansen, de 25
anos, no dia 10 de junho de 2018,
e matado um homem, identifica-
do como De Menor, no dia 7 de ju-
nho de 2018.

No último dia 27, os policiais do
Centro Integrado de Operações de
Fronteira do Pará e do Maranhão
realizaram um cerco na zona rural
de Cumaru do Norte. Eles foram re-
cebidos a tiros. Pé de Ferro foi atin-
gido no confronto e, ele e seu cúm-
plice de crime, vieram a falecer ain-
da no local.

Com os criminosos, a polícia
apreendeu uma espingarda, duas
pistolas, uma arma artesanal,
munições de calibres diversos,
celulares e entorpecentes. Os cor-
pos dos criminosos até o perío-
do da tarde de ontem estavam
em uma funerária da cidade de
Redenção. �

GENEBRA  

Uma autoridade da Organização
Mundial da Saúde (OMS) descreveu
a pandemia de Covid-19, nesta
terça-feira, como “uma grande
onda” e pediu cautela durante o
verão do hemisfério norte, já que a
infecção não compartilha a ten-
dência do vírus da gripe de acom-
panhar as estações.

As  autoridades da OMS têm se
esforçado para evitar descrever
um ressurgimento de casos de
Covid-19 como os de Hong Kong
como “ondas”, já que isso sugere
que o vírus está se comportando
de maneiras fora do controle hu-
mano, quando na verdade uma
ação organizada pode refrear sua
disseminação.

Margaret Harris repetiu esta
mensagem durante uma coletiva de
imprensa virtual em Genebra. “Es-
tamos na primeira onda. Será uma
grande onda. Ela subirá e descerá
um pouco. A melhor coisa é achatá-
la e transformá-la em algo que passa
junto aos pés”, disse.

Apontando para os números
altos de casos no auge do verão dos

Estados Unidos, ela pediu vigilân-
cia na aplicação de medidas e de-
saconselhou grandes aglomerações.

“As pessoas ainda estão pen-
sando sobre estações do ano. O que
todos precisamos ter na cabeça é

que esse é um novo vírus e... esse
está se comportando de forma di-
ferente”, disse. Mas ela também ex-
pressou o temor de casos de Covid-
19 coincidirem com casos de gripe
sazonal normal durante o inverno
do hemisfério sul e disse que a OMS
está monitorando isso atentamente.

Por enquanto, disse, amostras de
laboratório não estão mostrando
muitos casos de gripe, o que indica
um início de estação tardio.

Vacina na Rússia 
Um instituto de virologia da Rús-
sia iniciou os testes da segunda pos-
sível vacina contra Covid-19 em hu-
manos do país, inoculando o
primeiro de cinco voluntários com
uma dose no dia 27 de julho, rela-
tou a agência de notícias RIA nesta
terça-feira.

O indivíduo passa bem, noti-
ciou a agência RIA. O próximo vo-
luntário do teste do instituto de vi-
rologia Vector da Sibéria receberá
uma injeção em 30 de julho, disse,
nesta terça-feira (28), a agência re-
guladora de segurança do consu-
midor Rospotrebnadzor, segundo
citação da RIA. �

Umas das mortes foi a de Girlene Batista Frazão, assassinada com vários tiros na Vila Progresso, em Pedrinhas

IFRC

WASHINGTON 

Um surto de coronavírus na Flórida,
Califórnia e em alguns outros Esta-
dos norte-americanos muito afeta-
dos pode estar chegando ao auge,
enquanto outras partes do país
podem estar à beira de surtos cres-
centes, disse o principal especialista
em doenças infecciosas dos Estados
Unidos nesta terça-feira.

Uma disparada de casos na Fló-
rida, no Texas, no Arizona e na Cali-
fórnia neste mês sobrecarregou hos-
pitais, forçou a reversão de medidas
de reabertura econômica e provo-
cou temores de que os esforços do
país para controlar o surto não este-
jam bastando.

“Eles podem estar chegando ao
pico e voltando”, disse o doutor Ant-
hony Fauci, diretor do Instituto Na-
cional de Alergia e Doenças Infec-
ciosas dos EUA, no programa “Good
Morning America” da rede ABC
quanto à situação do surto em vá-
rios Estados do chamado Cinturão
do Sol.

Fauci disse existir um “indício
muito precoce” de que a percenta-
gem de exames de coronavírus po-
sitivos está começando a subir em
outros estados. �

Estados nos
EUA podem
estar em
pico, diz
especialista

SEUL 

A Coreia do Norte adotou medi-
das de prevenção contra o coro-
navírus mais duras nesta terça-
feira, noticiou a mídia estatal,
depois de isolar a cidade frontei-
riça de Kaesong para lidar com o
que pode ser seu primeiro caso
publicamente confirmado da
doença respiratória.

Medidas rígidas de quarentena e
a verificação de distritos estão sendo
impostas, e conjuntos de exames,
trajes de proteção e equipamento
médico estão sendo providenciados
rapidamente, disse a agência estatal
de notícias KCNA.

As ações vieram depois que o líder
norte-coreano, Kim Jong Un, decla-
rou uma emergência no domingo
porque uma pessoa supostamente
infectada com o vírus voltou da Co-
reia do Sul.

Até o dia 16 de julho, a Coreia do
Norte havia relatado ter examinado
1.211 pessoas, todas elas com re-
sultados negativos, disse a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) em
um comunicado enviado à Reuters
na segunda-feira. O documento
disse que 696 cidadãos estão em
quarentena no país. � 

Coreia do
Norte
acelera
prevenção
após 1º caso

NÚMERO

3 
adolescentes, de 16 anos,
mortos em um intervalo
de quatro dias no
Maranhão

OMS disse que a
melhor saída é uma

ação organizada  

Alunos de escola em Myanmar passam por medidas sanitárias em retorno 

Divulgação



Nova Secretária de Saúde
Natália Ribeiro Mandarino é a nova titular

da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura
de São Luís. Natália foi diretora do Hospital da

Mulher de 2013 a 2017, quando saiu para assumir a
secretaria-adjunta da Semus, cargo que ocupava até o
momento. Graduada em enfermagem, Natália Mandarino
é Doutora em Ciências da Saúde (UFMA), Mestre em
Saúde Materno Infantil (UFMA), entre outras pós-
graduações e especializações.

Ordem dos fatores
Leitor exibe uma pesquisa que fala sobre o grande

potencial de contaminação doméstica do novo
coronavírus. Com isso, tenta provar que ficar em casa é
mais perigoso do que sair. Realmente, pessoas fechadas
em um mesmo ambiente têm mais chance de contrair
covid-19. Desde que o vírus tenha sido trazido por alguém
que veio da rua.

Articulação de mudanças
Como a PEC do Fundeb ainda passará pelo Senado, o

governo do Maranhão e de outros Estados que sofrerão
impacto bilionário com as alterações tentarão articular
mudanças no texto. Uma das alternativas é criar um
período de transição para a regra que não permite
contabilizar gasto com inativos no mínimo constitucional
da educação.

“O Carcereiro”
Sérgio Cabral, preso desde 2016 e condenado a mais de

280 anos de prisão após denúncias da Operação Lava Jato,
chorou ao saber da prisão da esposa. Além disso, ele teve
uma rotina de malhação monitorada por um personal
trainer entre os detentos e teve desentendimentos com
outros colegas de cela no presídio de Bangu, na zona oeste
da capital fluminense. As histórias da rotina atrás das
grades do ex-governador do Rio são reveladas pelo livro “O
Carcereiro do Cabral”, escrito pelo agente penitenciário e
jornalista Anderson Sanchez.

Divórcios consensuais
O número de divórcios consensuais realizados pelos

cartórios de notas do Maranhão durante a quarentena
decretada pela pandemia do novo coronavírus, entre os
meses de maio e junho deste ano, aumentou 79%. O
estado está, aliás, entre os 24 que apresentaram maior
crescimento. No Brasil, o aumento foi de 18,7%. O
aumento coincide com a autorização nacional para que
divórcios, inventários, partilhas, compra e venda, doação e
procurações possam ser feitos de forma remota, por
videoconferência por meio de plataforma.

Reforço na segurança
O Tribunal de Justiça do Maranhão adquiriu três

viaturas, para promover a segurança institucional de
magistrados e membros do Judiciário, fortalecer a
fiscalização de prédios e garantir o transporte de armas de
fogo recolhidas de fóruns de todo o estado. A aquisição das
viaturas foi feita com verbas do Fundo Especial de
Segurança dos Magistrados do Maranhão, atendendo a
recomendações do Conselho Nacional de Justiça. De
acordo com dados disponibilizados pela Comissão
Permanente de Segurança Institucional, desde o ano de
2014 não foram registrados mais furtos de armas de fogo
nas dependências dos fóruns do Judiciário no Maranhão.

Sinal vermelho
O Tribunal de Justiça do Maranhão está promovendo a

campanha “Sinal Vermelho”, contra a violência doméstica,
em todo o Estado, em parceria com farmácias e
instituições. A ação nacional, idealizada pela Associação
dos Magistrados Brasileiros e pelo Conselho Nacional de
Justiça, já conta com a adesão de mais de 10 mil farmácias
e drogarias no país. A iniciativa visa incentivar as mulheres
a denunciarem seus agressores: ao desenhar um “X” na
palma da mão e exibi-lo a um farmacêutico ou atendente.
Assim, a vítima poderá receber ajuda e acionar as
autoridades competentes.

Para escrever na pedra:
“Quem fica encabulado com uma mentira ainda tem

caráter, quem fica envergonhado com uma verdade já
perdeu o bom senso”. De Fabricio Carpinejar.

ph@mirante.com.br   
@holandaph

A Associação Nacional de Desembargadores – ANDES
realizará nesta quinta-feira, 30, das 17h às 18h30, um
webinar para discutir os reflexos da pandemia no Poder
Judiciário. Algumas mudanças, embora reversíveis,
poderão alterar, ou não, profundamente a cultura e o
costume dos membros do poder judiciário. O evento

virtual contará com a presença do Ministro do STJ,
Reynaldo Fonseca, do Presidente da ANDES, Des.
Marcelo Buhatem, e dos Desembargadores Rogério
de Oliveira (Diretor Cultural/RJ) e Otávio de Abreu
Portes, do TJMG. Transmissão:
https://youtu.be/yeXU4tfADxo

ANDES
realiza um
webimar

ALUNOS do programa de mestrado interinstitucional CECGP-Universidade Portucalense que
defenderam em Portugal suas dissertações, já obtiveram o reconhecimento dos seus diplomas no
Brasil através da Universidade de Marília, em São Paulo. Aliás, a Universidade Portucalense acaba

de firmar convênio com a Universidade Federal do Maranhão com o objetivo de  recepcionar os
processos de reconhecimento em nosso Estado. Na foto, os primeiros alunos a obterem a aprovação, com
louvor, naquele renomado Mestrado acadêmico: Sara Gama, Cristiane Lago e James Piloto
confraternizando com o gestor do programa internacional, Sergio Victor Tamer, que está 
anunciando para outubro o início da 8ª Turma

Para inibir
fraudes

A Justiça Eleitoral pretende ser
mais rígida com partidos que
fraudam candidaturas femininas
para cumprir a determinação de que
30% dos concorrentes a vagas no
Legislativo sejam mulheres.

As eleições de novembro deste
ano serão as primeiras em que
estará valendo uma resolução que
permite ao juiz derrubar uma lista
inteira de candidatos a vereador
antes mesmo da votação, caso a
irregularidade seja constatada.

Para acelerar o processo, partidos
terão de apresentar autorização por
escrito de todas as candidatas, o que
não vinha acontecendo desde que o
registro foi informatizado.

A assinatura é uma forma de
garantir que aquela candidata tem
mesmo interesse em concorrer e
não foi indicada pelo partido apenas
para cumprir a cota feminina.

Cirurgia Robótica
Sob o comando do cirurgião José

Aparecido Valadão, uma equipe de
cirurgiões do Hospital São
Domingos realizou ontem a
primeira cirurgia Robótica no Estado
do Maranhão.

O procedimento foi para retirar
uma Hernia Incisional (semelhante
à que foi retirada do presidente Jair
Bolsonaro em setembro do ano
passado).

Para quem não sabe, trata-se de
uma hérnia (protuberância de um
órgão) que ocorre após um
procedimento cirúrgico, na região
da cicatriz onde foi realizado o corte
da operação.

Após uma cirurgia abdominal,
a condição pode acontecer
porque a parede do abdome
apresenta fraqueza, que faz com
que um buraco vá surgindo
progressivamente (na parte
interna do organismo), o que
permite que o intestino ou outro
órgão “entre nesse furo”.

Design da Pesca
A exposição “Choque, Landruá,

Sucubé, Munzuá…O Design da
Pesca no Maranhão”, que
conquistou o público maranhense,
estudantes e visitantes de outros
estados e países, apresenta 120
peças realizadas por 80 artesãos de
41 cidades.

São redes, armadilhas, viveiros,
itens de armazenamento e de
transporte, além de remos e agulhas
de tecer rede, com nomes que
variam de região a região e
funcionalidades adequadas ao tipo e
à profundidade das águas para as
quais foram criados.

Design da Pesca 2
Os artesãos foram identificados

pelos pesquisadores do projeto
Mapearte, que há três anos
documenta a produção artesanal do
Maranhão e já passou por 85
cidades, com apoio do Governo e de
empresas do Maranhão.

Em destaque, a concepção
engenhosa e a qualidade estética
presente nos artefatos de pesca e
navegação produzidos neste estado,
que tem abundância das águas,
doces e salgadas. Uma riqueza que
desperta a curiosidade do público
em geral e, em especial, a admiração
dos apreciadores e praticantes da
pesca artesanal.

O catálogo traz as vistas da
exposição, todas as peças com seus
autores e os contatos para quem
quiser fazer encomendas ou saber
mais sobre essa produção.
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KATY PERRY,  cantora
Ao anunciar o adiamento, do dia 14
para o dia 28 de agosto, do
lançamento de seu álbum "Smile"

“Vocês poderão se
juntar a mim nos
#SmileSundays! Todo
domingo, em um
horário a ser
anunciado, eu farei
uma videoconferência
ao vivo, por 30
minutos ou mais, para
falar tudo sobre o
‘Smile’”

"Tenet", suspense do diretor Christopher Nolan
adiado várias vezes em razão da pandemia do
coronavírus, vai estrear nos cinemas de mais de
70 países a partir de 26 de agosto, informou hoje
o estúdio cinematográfico Warner Bros. A
distribuidora brasileira ainda não confirmou data
para a estreia no país. O filme será lançado em
cidades selecionadas dos Estados Unidos na
semana do feriado do Dia do Trabalho, informou
a Warner Bros. em comunicado. O Dia do
Trabalho nos EUA ocorre em 7 de setembro. A
data de lançamento é uma boa notícia para as
redes de cinema, que contam com filmes de grande orçamento, como "Tenet", para ajudar a atrair o público a sair
de casa durante a pandemia. Cinemas ao redor do mundo fecharam as portas em meados de março para ajudar a
impedir a propagação do coronavírus. Muitos reabriram no mundo com limites de capacidade e outras medidas
de proteção, embora a maioria dos cinemas nos Estados Unidos permaneça fechado.

“Tenet”, de Christopher Nolan, estreará
em mais de 70 países no dia 26 de agosto

O dia 28 de julho deste ano foi
uma data especial para o jornalista
José Salim e sua esposa Yeda. O
casal celebrou as Bodas de Ouro
de sua feliz união matrimonial, de
cuja cerimônia, naquele distante
1970, participei como padrinho.

Completa hoje 130 anos da
morte do grande pintor Van Gogh.
Em várias partes do mundo
muitas homenagens com
releituras de algumas obras
famosas do pintor holandês, a
exemplo de Noite Estrelada e
Corvos no Campo de Trigo.

As denúncias contra os tucanos
José Serra e Geraldo Alckmin
acrescentam novos ingredientes
tanto às eleições deste ano quanto
às de 2022. Candidatos do PSDB
terão trabalho extra para se
descolarem dos colegas de
partido. 

No embalo da flexibilização no
comércio, o povo também
intensifica a flexibilização nas
aglomerações motivadas por

festinhas. Há quem garanta que
nos últimos dias cresceu de ponta
a ponta no estado. E a coisa está
se sofisticando, com festas em
motéis, hotéis, e condomínios
fechados.

Ontem, a Superintendência de
Vigilância Sanitária do Maranhão
realizou auto de infração e
interdição de uma estrutura
montada na região da Península
da Ponta d´Areia. O espaço foi
utilizado para promoção de
evento no fim de semana.

Durante o primeiro semestre
deste ano, o Maranhão registrou
17.607 empresas abertas,
segundo dados divulgados pelo
Governo do Estado. O número
representa retração de apenas
1,4% em relação ao mesmo
período de 2019. 

O curso de Direito da
Universidade Federal do
Maranhão, campus Imperatriz,
lançou o livro “Direito e
Sociedade, Volume 1: Compêndio

do Núcleo de Pesquisas Jurídicas
de Imperatriz/MA”.

No assunto: a obra teve
lançamento por meio da
plataforma GoogleMeet, devido ao
cenário da pandemia do novo
coronavírus. O livro está
disponível no site da Editora Fi.

A direção do Instituto Florence
de Ensino Superior está
estimulando professores e alunos
a participar da pesquisa de
monitoramento das Instituições
de Ensino Superior de todo o
Brasil, para averiguar
experiências de docentes e
discentes na pandemia.

Tem mais: A pesquisa é
encabeçada pelo Ministério da
Educação. Todos que estavam
matriculados ou lecionaram no
primeiro semestre de 2020, em
cursos presenciais, podem
participar da pesquisa, até 31
deste mês, respondendo às
questões presentes nos
formulários.

Guarnicê online
O 43º Festival Guarnicê de Cinema

será realizado entre os dias 14 e 21 de
outubro deste ano, mas de forma
diferente. Por causa da pandemia do

novo coronavírus, a programação será
feita pela internet, por meio de uma
plataforma de streaming de vídeos.
Além de haver a possibilidade da

realização presencial de algumas ações.
O Festival contará com mostra
competitiva nacional e mostra
competitiva de filmes maranhenses.
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Muita gente, ainda hoje, se pergunta por que o maior investidor e fi-
nancista do Planeta, George Soros, abriu o cofre de sua benevolente 
Open Society Fundation para doar, de mão-beijada, US$ 1 milhão 
ao Maranhão, governado pelo “comunista” Flávio Dino?

O globalismo de Soros?

Natália Mandarino assume saúde de São Luís
O Prefeito Edivaldo Holanda Junior anunciou nesta terça-feira (28) Natália 

Ribeiro Mandarino como titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semus). Ela 
já era secretária-adjunta da pasta desde 2017 e assume em substituição a Lula 

Fylho, exonerado da função no final de semana.  PÁGINA 8

De acordo com informações do secretário, após ser concluída a 1ª fase da consulta aos estudantes e pais do 3º ano do ensino médio 
da rede estadual, foi constatado que ainda há muita dúvida sobre a retomada das aulas presenciais no dia 10 de agosto. Por conta disso, a 

Seduc optou pelo adiamento do retorno das aulas presenciais da rede estadual e a nova data ainda não foi definida. 
PÁGINA 3

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

Três deputados tomam posse na Assembleia
Os deputados suplentes Fábio Braga (SD), Toca Serra (PCdoB) e Pastor 

Ribinha (PMN) foram empossados, ontem, pelo presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, Othelino Neto (PCdoB). Eles assumem no Parlamento 

Estadual em substituição aos titulares que saíram de licença. PÁGINA 5

Em nota, o DNIT informou que inicialmente estão previstos apenas serviços de pista. A previsão é concluir o cronograma de obras até o mês 
de dezembro deste ano, utilizando o investimento de R$ 80 milhões de reais, valor que consta no contrato da duplicação da BR. As equipes de 

trabalho estão se mobilizando para fazer a roçagem, limpeza do local e reconhecimento do terreno para o preparo. PÁGINA 9

Mais de 10 mil 
pessoas perderam 
emprego no Brasil 
no mês de junho

Jair Bolsonaro reage 
com ironia a pedido de 

pacto por emprego
 feito por Flávio Dino

Ministro afirma que 
país terá mais de 

100 leilões de ativos 
ainda este ano

PÁGINA 7 PÁGINA 10

Agora 
vai?

Obras da duplicação da BR-135 
começam na próxima segunda-feira{

PÁGINA 5
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Informação foi confirmada pelo Secretário da Educação, Felipe Camarão, em
comunicado oficial publicado ontem (28) e ainda não há data definida

So ma de van ta gens

MARANHÃO

Volta às aulas
presenciais  é adiada
THALIA LEMOS

N
a tar de des ta ter ça-fei ra 
(28), o Se cre tá rio da Edu ca- 
ção do Ma ra nhão, Fe li pe 
Ca ma rão, in for mou que as 

au las pre sen ci ais da re de es ta du al fo- 
ram adi a das. A no va da ta de re tor no 
pre sen ci al pa ra o 3º ano do en si no 
mé dio e tam bém pa ra os de mais ní- 
veis de en si no da re de pú bli ca es ta du- 
al ain da não foi con fir ma da e de ve ser 
de ci di da pos te ri or men te.

De acor do com in for ma ções do se- 
cre tá rio, após ser con cluí da a 1ª fa se 
da con sul ta aos es tu dan tes e pais do 
3º ano do en si no mé dio da re de es ta- 
du al, foi cons ta ta do que ain da há 
mui ta dú vi da so bre a re to ma da das 
au las pre sen ci ais no dia 10 de agos to. 
Por con ta dis so, a Se duc op tou pe lo 
adi a men to do re tor no das au las pre- 
sen ci ais da re de es ta du al.

Se gun do o se cre tá rio, se rão man ti- 
das as au las não pre sen ci ais, pos si bi- 
li tan do mais tem po pa ra que as co- 
mu ni da des es co la res de ba tam.

“Con cluí da a 1ª fa se de con sul ta 
aos es tu dan tes e pais do 3º ano do en- 
si no mé dio da re de es ta du al, cons ta- 
ta mos que ain da há mui ta dú vi da so- 
bre a re to ma da das au las pre sen ci ais 
no dia 10 de agos to. Tem em vis ta es sa 
dú vi da, va mos man ter as au las não 
pre sen ci ais e pos si bi li tar mais tem po 
pa ra que as co mu ni da des es co la res 
de batm. Va mos con ti nu ar o pro ces so 
de con sul ta aos es tu dan tes e às su as 
fa mí li as, as sim co mo as reu niões com

En ten da o ca so

Chips pa ra alu nos da re de pú bli ca

Co ro na ví rus no Ma ra nhão

AULAS PRESENCIAIS AINDA NÃO TEM DATA PARA RETORNAR NO MARANHÃO

o Sin pro es se ma”, afir mou o se cre tá- 
rio.

No úl ti mo dia 20, a Se cre ta ria de 
Edu ca ção do Ma ra nhão (Se duc) di- 
vul gou um pro to co lo pe da gó gi co pa- 
ra re tor no das au las pre sen ci ais. Se- 
gun do as in for ma ções do pro to co lo, 
as es co las da re de pú bli ca es ta du al 
vol ta ri am a re a brir su as por tas de ma- 
nei ra gra da ti va, com o re tor no de 
equi pes ad mi nis tra ti vas e pro fes so- 
res, a par tir do dia 31 de ju lho. Pa ra es- 
tu dan tes, a pre vi são era que so men te 
os que cur sam a 3ª sé rie do En si no 
Mé dio re tor nas sem às ati vi da des pre- 
sen ci ais a par tir do dia 10 de agos to, 
atra vés do en si no hí bri do, in ter ca lan- 
do au las pre sen ci ais e on li ne.

Na úl ti ma sex ta-fei ra (24), o go ver- 
na dor Flá vio Di no, em co le ti va, in for- 
mou que foi re a li za do um de cre to pa- 
ra re qui si ção de 90 mil chips com pa- 
co te de in ter net que de vem ser dis tri-
buí dos aos alu nos, com o ob je ti vo de 
ga ran tir que to dos te nham aces so às 
au las não pre sen ci ais.

As au las pre sen ci ais fo ram can ce la- 
das pa ra evi tar a dis se mi na ção da co- 
vid-19, do en ça cau sa da pe lo no vo co- 
ro na ví rus. No Ma ra nhão, de acor do 
com o úl ti mo bo le tim epi de mi o ló gi co 
di vul ga do na noi te da se gun da (27), 
são con fir ma dos 114.585 ca sos da do- 
en ça e 2.943 óbi tos. O es ta do já re gis- 
tra 102.872 pes so as re cu pe ra das da 
co vid-19. Além dis so, mais de 251 mil 
tes tes fo ram re a li za dos, 133.867 ca sos 
fo ram des car ta dos e o nú me ro de ca-
sos sus pei tos é 5.083.

COMBATE À COVID-19

Americanos identificam 21 remédios com potencial

CIENTISTAS CHEGARAM ÀS OPÇÕES PROMISSORAS APÓS EXPERIMENTO COM MAIS DE 100 MOLÉCULAS COM AÇÃO ANTIVIRAL

Um gru po de ci en tis tas ame ri ca nos
con se guiu iden ti fi car 21 me di ca men- 
tos de sen vol vi dos pa ra tra tar ou tras
do en ças e que po dem aju dar no tra ta- 
men to da co vid-19. To dos im pe dem
que o Sars-CoV-2 se dis se mi ne em cé- 
lu las hu ma nas. No tra ba lho, pu bli ca- 
do na úl ti ma edi ção da re vis ta bri tâ ni- 
ca Na tu re, os in ves ti ga do res tam bém
ob ser va ram que qua tro des ses com- 
pos tos fun ci o nam si ner gi ca men te
com o rem de si vir, um an ti vi ral que já
vem sen do tes ta da con tra o no vo co- 
ro na ví rus.

Pa ra che gar às dro gas pro mis so ras,
a equi pe ana li sou uma das mai o res
co le ções mun di ais de me di ca men tos,
com cer ca de 12 mil mo lé cu las, sen do
mais de 100 co nhe ci das pe la ati vi da- 
de an ti vi ral. Tes tes la bo ra to ri ais mos- 
tra ram 21 com po ten ci al pa ra blo que- 
ar a re pli ca ção do Sars-CoV-2 e cu jas
do ses  po dem ser ad mi nis tra das em
pa ci en tes de for ma se gu ra.

“Es se es tu do ex pan de sig ni fi ca ti va- 
men te as pos sí veis op ções te ra pêu ti- 
cas pa ra pa ci en tes com co vid-19, es- 
pe ci al men te por que mui tas das mo lé- 
cu las já têm se gu ran ça clí ni ca em hu- 
ma nos. Es se re la tó rio for ne ce à co mu- 
ni da de ci en tí fi ca um ar se nal mai or de
ar mas em po ten ci al que po dem aju- 
dar a re du zir con si de ra vel men te a
pan de mia glo bal em cur so”, en fa ti za,
em co mu ni ca do, Su mit Chan da, di re- 

tor do Pro gra ma de Imu ni da de e Pa to- 
gê ne se do Ins ti tu to de Pes qui sa Mé di- 
ca San ford Bur nham Prebys, nos Es ta- 
dos Uni dos, e au tor sê ni or do es tu do.

A equi pe re a li zou ex ten sos tes tes e
es tu dos de va li da ção, in cluin do ava li- 
a ção dos me di ca men tos em bióp si as
de pul mões hu ma nos fei tas em in fec- 
ta dos pe lo ví rus, aná li ses com di fe- 
ren tes do sa gens das dro gas, me di ção
cons tan te da ati vi da de an ti vi ral e ava- 
li a ção das dro gas em bus ca de si ner gi- 
as com o rem de si vir. “O rem de si vir
pro vou ser bem-su ce di do em re du zir
o tem po de re cu pe ra ção de pa ci en tes
no hos pi tal, mas não fun ci o na pa ra
to dos que o re ce bem. Is so não é bom
o su fi ci en te”, jus ti fi ca Su mit Chan da

To dos os 21 com pos tos es tão sen do
tes ta dos em mo de los de pe que nos
ani mais e mi ni pul mões, es tru tu ras
de sen vol vi das em la bo ra tó rio que
imi tam o te ci do hu ma no do ór gão. De
acor do com os au to res da pes qui sa, se
os re sul ta dos des sa eta pa fo rem fa vo- 
rá veis, a eles en tra rão m con ta to com
a FDA, a agên cia de vi gi lân cia sa ni tá- 
ria ame ri ca na, pa ra dis cu tir a re a li za- 
ção de en sai os clí ni cos, com hu ma- 
nos.

“Com ba se em nos sa aná li se atu al,
te mos qua tro me di ca men tos que, no
mo men to, re pre sen tam as me lho res
op ções de cur to pra zo pa ra um tra ta- 
men to efi caz pa ra a co vid-19. Mas não

que re mos des car tar as ou tras op ções,
pois acre di ta mos que é im por tan te
bus car can di da tos a me di ca men tos
adi ci o nais e, des sa for ma, ter mos vá- 
ri as op ções te ra pêu ti cas ca so o Sars-
CoV-2 se tor ne re sis ten te”, adi an ta
Chan da. As qua tro dro gas mais pro- 
mis so ras são: clo fa zi mi na, han fang-
chin A, api li mod e ONO 5334.

Tre ze dos me di ca men tos são ava li- 
a dos em tes tes com hu ma nos, mas
pa ra o tra ta men to de ou tras dro gas.
Dois de les, fo ram apro va dos pe la
FDA: o as te mi zol (con tra aler gi as) e a
clo fa za mi na (con tra han se nía se). Se- 
gun do Su mit Chan da, es sas ca rac te-
rís ti cas dei xam o ce ná rio ain da mais
pro mis sor, já que a se gu ran ça do uso
clí ni co de mui tas des sas dro gas es tá
sen do ava li a da ou já foi.

Em um mo men to de cri se sa ni tá ria,
to do o tem po ga nho em pes qui sas po- 
de fa zer a di fe ren ça. “Co mo as ta xas
de in fec ção con ti nu am a au men tar na
Amé ri ca e no mun do, per ma ne ce a
ur gên cia de en con trar me di ca men tos
aces sí veis, efi ca zes e pron ta men te
dis po ní veis que pos sam com ple men-
tar o uso do rem de si vir, bem co mo
me di ca men tos que pos sam ser ad mi- 
nis tra dos pro fi la ti ca men te ou ao pri-
mei ro si nal de in fec ção am bu la to ri- 
al”, jus ti fi ca.

COVID-19

Pesquisadores registram
formação de coágulos
no sangue

COÁGULOS NOS VASOS DOS PACIENTES INFECTADOS

Pes qui sa do res da Uni ver si da de de São Pau lo (USP)
re gis tra ram coá gu los em pe que nos va sos exis ten tes em- 
bai xo da lín gua em pa ci en tes in fec ta dos pe la CO VID-19
in ter na dos em es ta do gra ve. A des co ber ta, di vul ga da na
pla ta for ma me dR xiv, re for ça a te o ria de que dis túr bi os
de co a gu la ção san guí nea re sul tan tes de uma res pos ta
in fla ma tó ria exa cer ba da ao SARS-CoV-2 es ta ri am na
ba se dos sin to mas mais se ve ros da do en ça.

A te o ria ga nhou for ça em abril, quan do pes qui sa do- 
res da Fa cul da de de Me di ci na da USP em São Pau lo en- 
con tra ram, du ran te a au tóp sia de pes so as que mor re- 
ram em de cor rên cia da co vid-19, mi cro trom bos nos va- 
sos mais fi nos que ir ri gam o pul mão.

O ar ti go des cre ve a aná li se fei ta na mi cro cir cu la ção
su blin gual de 13 pa ci en tes que pre ci sa ram ser in tu ba- 
dos e sub me ti dos à ven ti la ção me câ ni ca. A re gião su- 
blin gual foi es co lhi da por ser uma área de mu co sa pos- 
sí vel de ser aces sa da de for ma não in va si va.

No con tex to da co vid-19, o pro ble ma es tá as so ci a do
ao que se cha ma de tem pes ta de de in ter leu ci nas (pro- 
teí nas que atu am co mo si na li za do res imu nes), que ati va
um pro ces so co nhe ci do co mo cas ca ta de co a gu la ção. As
pla que tas pre sen tes na cir cu la ção co me çam a se agre- 
gar, os trom bos for ma dos obs tru em os pe que nos va sos
do pul mão e cau sam mi croin far tos.

As re giões do te ci do que mor rem por fal ta de ir ri ga- 
ção dão lu gar a te ci do ci ca tri ci al – pro ces so co nhe ci do
co mo fi bro se. Além dis so, os mi cro trom bos que se for- 
mam na in ter fa ce do al véo lo pul mo nar com os va sos
san guí ne os im pe dem a pas sa gem do oxi gê nio pa ra as
pe que nas ar té ri as, pre ju di can do a oxi ge na ção do san- 
gue.

PÓS-PANDEMIA

Entidades pedem
aumento de gastos

Uma co a li zão com 230 or ga ni za ções da so ci e da de ci- 
vil se uniu pa ra pe dir o fim do te to de gas tos co mo me di- 
da de re a ção aos efei tos ne ga ti vos pro vo ca dos pe la pan- 
de mia do no vo co ro na ví rus na área so ci al. O mo vi men- 
to reú ne en ti da des que in te gram o Gru po de Tra ba lho
(GT) pa ra o atin gi men to das me tas da Agen da 2030 pa ra
o de sen vol vi men to sus ten tá vel e a Co a li zão Di rei tos Va- 
lem Mais. En tre elas es tão, Con se lho Na ci o nal da Saú de
e Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res em Edu ca- 
ção.

Com a hash tag #Aca ba Te to De Gas to, o mo vi men to
pre pa ra pe ças pa ra mí di as so ci ais e ví de os pa ra cha mar
a aten ção de par la men ta res e mi nis tros do Su pre mo Tri- 
bu nal Fe de ral (STF) pa ra o mo te da cam pa nha – que é a
“ur gên cia em aca bar com o te to de gas tos”.

“A emen da do te to cau sou efei tos per ver sos no fi nan- 
ci a men to de po lí ti cas so ci ais, prin ci pal men te nas áre as
de saú de, edu ca ção, ha bi ta ção, se gu ran ça ali men tar e
as sis tên cia so ci al, agra va dos pe la pan de mia da co vid-
19”, diz Ales san dra Ni lo, co fa ci li ta do ra na ci o nal do GT
Agen da 2030.

Pe los cál cu los do mo vi men to, so men te na área da
saú de dei xa ram de ser in ves ti dos cer ca de R$ 30 bi lhões
nos úl ti mos dois anos. Na edu ca ção, afir ma a co a li zão,
fo ram per di dos R$ 7 bi lhões, en quan to o or ça men to da
as sis tên cia so ci al caiu 9,2%.

O mo vi men to con si de ra que o te to re du ziu as po lí ti- 
cas so ci ais ne ces sá ri as pa ra pro te ger a po pu la ção mais
vul ne rá vel e dei xou o País “com bai xa imu ni da de” pa ra
en fren tar a pan de mia.

En tre eco no mis tas, o te ma não tem con sen so. Crí ti co
do te to, o eco no mis ta Fa bio Ter ra, pro fes sor da Uni ver- 
si da de Fe de ral do ABC, diz que o ins tru men to cons ti- 
tuiu, ao fi nal, uma ten ta ti va ruim de for mar um no vo re- 
gi me fis cal. “Ele é ine xequí vel”, afir ma. Pa ra Ale xan dre
Ma no el, ex-se cre tá rio de Mi nis té rio da Eco no mia, man- 
ter o te to sig ni fi ca in ter rom per abrup ta men te o au xí lio
emer gen ci al pa go a tra ba lha do res in for mais.

Pa ra ele, mes mo que se jun te os pro gra mas so ci ais,
co mo abo no sa la ri al e se gu ro de fe so, es sas fon tes de fi- 
nan ci a men to não fi ca rão dis po ní veis ime di a ta men te.
“Há ne ces si da de de um es pa ço fis cal pa ra a tran si ção”,
afir ma.

Por ou tro la do, eco no mis tas co mo Pér sio Ari da e Af- 
fon so Cel so Pas to re têm fei to uma de fe sa en fá ti ca do te- 
to em en tre vis tas e ar ti gos, as sim co mo o ex-se cre tá rio
do Te sou ro, Man su e to Al mei da. 

São Luís, quarta-feira, 29 de julho de 2020
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Obras de duplicação da BR-135 começam na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto.
As obras vão garantir melhores condições para escoamento de produção e segurança

Obra avan ça da

BR-135

Obras de duplicação
começam na segunda
DA REDAÇÃO

Va lor da obra

A
pós a au to ri za ção do iní cio 
das obras de du pli ca ção da 
BR-135 fei ta pe lo Tri bu nal de 
Con tas da União (TCU) no úl- 

ti mo dia 15, o De par ta men to Na ci o- 
nal de In fra es tru tu ra de Trans por tes 
(DNIT) in for mou que as obras vão ser 
re to ma das na pró xi ma se gun da-fei ra 
(3).

Nes ta pri mei ra fa se, as obras se rão 
exe cu ta das ape nas em um sub tre cho 
si tu a do en tre os mu ni cí pi os de Ba ca- 
bei ra e San ta Ri ta, o que equi va le a 18 
quilô me tros de ex ten são (km 51 a 69).

Em no ta, o DNIT in for mou que ini- 
ci al men te es tão pre vis tos ape nas ser- 
vi ços de pis ta. A pre vi são é con cluir o 
cro no gra ma de obras até o mês de de- 
zem bro des te ano, uti li zan do o in ves- 
ti men to de R$ 80 mi lhões de re ais, va- 
lor que cons ta no con tra to da du pli ca- 
ção da BR.

As equi pes de tra ba lho es tão se mo- 
bi li zan do pa ra fa zer a ro ça gem, lim- 
pe za do lo cal e re co nhe ci men to do 
ter re no pa ra o pre pa ro da che ga da das 
má qui nas e res tan te da equi pe que 
da rá con ti nui da de a obra.

As obras de du pli ca ção da BR 135 
en tre as ci da des de Ba ca bei ra e Mi- 
ran da do Nor te (km 51 ao km 127) tem 
o in tui to tra zer mai or se gu ran ça no 
trân si to e mi ni mi zar o nú me ro de aci- 
den tes nes te tre cho que pos sui um al- 
to vo lu me de trá fe go, pro por ci o nan do 
me lho res con di ções pa ra o trans por te 
de ser vi ços e pro du tos e tam bém a di- 
mi nui ção do tem po de vi a gem.

Na sex ta-fei ra, dia 31, o Mi nis tro e 
Es ta do da In fra es tru tu ra, Tar cí sio Go-

DUPLICAÇÃO BR-135 SERÁ RETOMADA ENTRE AS CIDADES DE BACABEIRA E SANTA RITA

mes, fa rá uma reu nião por meio de ví- 
deo con fe rên cia e de ve rá anun ci ar a 
da ta ofi ci al do iní cio das obras, além 
da as si na tu ra da or dem de ser vi ço da 
BR-135 e Tra ves sia de Im pe ra triz. “É 
fun da men tal o rei ní cio da obra da BR-
135, Ma ra nhão, da du pli ca ção do tre- 
cho de Ba ca bei ra até Mi ran da do Nor- 
te. A BR-135, no fi nal, é a úni ca via de 
aces so à ca pi tal São Luís, e es tá sen do 
ca da vez mais car re ga da em fun ção 
do cres ci men to do agro ne gó cio. Ho je, 
já te mos mi lhões de to ne la das de 
grãos que aces sam o Por to de Ita qui, 
via 135”, dis se o mi nis tro da In fra es- 
tru tu ra, Tar cí sio Go mes.

A BR-135, no fi nal, é a 

úni ca via de aces so à 

ca pi tal São Luís, e es tá 

sen do ca da vez mais 

car re ga da em fun ção do 

cres ci men to do 

agro ne gó cio

Recuperação da Ponte da Estiva está avançada
O ór gão ga ran tiu ain da que, du ran- 

te as obras ini ci ais, os tra ba lha do res
não te rão con ta to com as co mu ni da- 
des qui lom bo las. 

“To do o tra ba lho se rá fei to com a
par ti ci pa ção da so ci e da de e com res- 
pei to à le gis la ção am bi en tal e às co- 
mu ni da des en vol vi das”, dis se o mi- 
nis tro da In fra es tru tu ra, Tar cí sio de
Frei tas, em no ta.

To do o tra ba lho se rá

fei to com a par ti ci pa ção

da so ci e da de e com

res pei to à le gis la ção

am bi en tal e às

co mu ni da des en vol vi das

O DNIT in for mou ain da que as se- 

gu ra a ade qua da con ti nui da de do li- 
cen ci a men to am bi en tal do em pre en- 
di men to e que es tá li ci tan do o re fa zi- 
men to dos es tu dos do com po nen te
qui lom bo la (ECQ) do em pre en di- 
men to, a par tir da con so li da ção de
no vo Ter mo de Re fe rên cia Es pe cí fi co,
ela bo ra do pe la Fun da ção Cul tu ral
Pal ma res, que es ta be le ce as con di- 
ções e os ob je ti vos dos tra ba lhos a se- 
rem de sen vol vi dos, de mo do a sub si- 
di ar o li cen ci a men to am bi en tal nas
eta pas de ins ta la ção e ope ra ção da ro- 
do via.

Ao to do, nes ta pri mei ra eta pa da
obra, se rão en vol vi das dez co mu ni da- 
des qui lom bo las: Ilha das Pe dras,
Nos sa Se nho ra da Con cei ção, São
João II, Ma ren go, São Jo sé do Fo go so,
Ca me ri nha, Pe drei ras, Cen tro dos Vi- 
o las, San ta na e San ta Ri ta do Va le.

O mi nis tro Tar cí sio Go mes de Frei- 
tas fez pos ta gem em su as re des so ci ais
re ve lan do que o Exér ci to Bra si lei ro es- 
tá tra ba lhan do em con jun to com o

DNIT tam bém na re cu pe ra ção da BR-
135. Tar cí sio Go mes ain da re ve lou
que a obra en tre a Pon te da Es ti va –
Mar ce li no Ma cha do, mais co nhe ci da
co mo “Es trei to dos Mos qui tos”, e a lo- 
ca li da de Pe ris de Bai xo (Ba ca bei ra)
es tá bem avan ça da. 

“Aten ção, Ma ra nhão. @Exer ci to O fi-
ci al en trou jun to com o @DNI To fi ci al
na re cu pe ra ção da BR-135 e os re sul- 
ta dos co me çam a sur gir. Res tau ra ção
avan ça no tre cho en tre Pe ris de Bai xo
(Ba ca bei ra) e pon te da Es ti va”, dis se o
mi nis tro em uma de su as re des so ci- 
ais.

Res tau ra ção avan ça no

tre cho en tre Pe ris de

Bai xo (Ba ca bei ra) e

Pon te da Es ti va

En ten da o ca so

PA LO MA PI NHEI RO

Ins cri ções

57 MORTOS EM AMAZONAS

Envolvidos em massacre
são presos em Imperatriz

OS SUSPEITOS FORAM PRESOS EM OPERAÇÃO DA SSP-MA

Du ran te a Ope ra ção In te gra da Im pe ra triz Se gu ra, ini- 
ci a da na úl ti ma quin ta-fei ra (23), mais de 100 pes so as
fo ram con du zi das à De le ga cia Re gi o nal de Im pe ra triz.

Se gun do o se cre tá rio de Es ta do da Se gu ran ça Pú bli ca
(SSP) do Ma ra nhão, Jef fer son Por te la, dos pre sos, dois
sus pei tos pos su em en vol vi men to em um mas sa cre que
dei xou 57 pes so as mor tas no pre sí dio es ta du al do Ama- 
zo nas, em maio de 2019.

No úl ti mo do min go (26), a po lí cia apre en deu dois
ado les cen tes e pren deu seis pes so as sus pei tas de trá fi co
de dro gas, as so ci a ção pa ra o trá fi co e or ga ni za ção cri mi- 
no sa. Na ope ra ção, tam bém fo ram apre en di dos R$
1.810 em es pé cie, ar mas, apa re lhos ce lu la res, um veí cu- 
lo e subs tân ci as ilí ci tas es ti ma das em R$ 90 mil.

Cin co cri mi no sos en ca pu za dos e ar ma dos in va di ram
e ex pul sa ram pas sa gei ros de um ôni bus que fa zia li nha
nos bair ros Cen tro/Bom Je sus, no mu ni cí pio de Im pe ra- 
triz, na noi te do dia 21. Na oca sião, ate a ram fo go no veí- 
cu lo e in va di ram uma es co la, in cen di an do al guns ob je- 
tos. Na ma dru ga da da úl ti ma quin ta-fei ra (23), ou tro in- 
cên dio foi re gis tra do, dei xan do três ca çam bas, um ôni- 
bus e uma má qui na pa trol des truí dos na Se cre ta ria Mu- 
ni ci pal de In fra es tru tu ra e Ser vi ços Pú bli cos (SIN FRA),
no mu ni cí pio de Im pe ra triz. Por con ta do ocor ri do, a
ope ra ção Im pe ra triz Se gu ra foi ini ci a da.

No úl ti mo fim de se ma na, as po lí ci as Ci vil e Mi li tar
con du zi ram mais de 100 pes so as à De le ga cia Re gi o nal
de Im pe ra triz, on de ao me nos 30 de las fo ram de ti das
por sus pei ta de es ta rem en vol vi das com o cri me or ga ni- 
za do.

UEMA

Prorrogadas inscrições do
auxílio de inclusão digital

A INSTITUIÇÃO HAVIA LANÇADO PROGRAMA DESDE O DIA 16 

A Uni ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão (UE MA) pror- 
ro gou, até o dia 3 de agos to, pró xi ma se gun da-fei ra, as
ins cri ções pa ra o edi tal de au xí lio emer gen ci al de in clu- 
são di gi tal. A ins ti tui ção ha via lan ça do o pro gra ma des- 
de o dia 16 de ju lho.

A par tir do edi tal, es tu dan tes ma tri cu la dos em cur sos
de gra du a ção pre sen ci al ou EaD, Pro gra ma En si nar ou
Pro gra ma PRO FI TEC, com com pro va da si tu a ção de vul- 
ne ra bi li da de so ci o e conô mi ca, re ce be rão até cin co mil
chips, com pla no men sal de da dos mó veis (3G/4G), via
Ser vi ço Mó vel Pes so al (SMP) com pa co tes de da dos de
20GB men sais, pa ra que pos sam ter con di ções de aces so
à in ter net.

Os alu nos do en si no pre sen ci al que se en qua dra rem
nos cri té ri os de vem aces sar o Si gUe ma pa ra fa zer a ins- 
cri ção. 

Já pa ra os es tu dan tes dos cur sos EaD, as ins cri ções
se rão pe lo si te “se le ti vos.ue ma net.ue ma.br”.

São Luís, quarta-feira, 29 de julho de 2020
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País registra perda de 10,9 mil vagas de empregos formais em junho. No acumulado do
ano, saldo de admissões e demissões ficou negativo

DESEMPREGO

Mais de 10 mil pessoas
perderam emprego 

Se to res

A
s de mis sões de em pre gos for- 
mais che ga ram a 906.444 e as 
ad mis sões a 895.460, em ju- 
nho. Com is so, o sal do ne ga ti- 

vo fi cou em 10.984 va gas, nú me ro in- 
fe ri or ao re gis tra do em maio 
(-350.303), in for mou on tem, ter ça-
fei ra (28), a Se cre ta ria Es pe ci al de Pre- 
vi dên cia e Tra ba lho do Mi nis té rio da 
Eco no mia, que di vul gou os da dos do 
No vo Ca das tro Ge ral de Em pre ga dos 
e De sem pre ga dos (No vo Ca ged).

A se cre ta ria des ta ca que, em ju nho, 
“o mer ca do for mal de tra ba lho apre- 
sen tou me lho ra em re la ção a maio. 
Ju nho te ve 16% me nos des li ga men tos 
(166.799) e 24% mais ad mis sões 
(172.520) do que maio”.

No pri mei ro se mes tre, o sal do do 
em pre go for mal fi cou ne ga ti vo em 
1.198.363, re sul ta do de 6.718.276 ad- 
mis sões e 7.916.639 des li ga men tos.

A quan ti da de to tal de vín cu los ati- 
vos com car tei ra as si na da fi cou em 
37.611.260. O sa lá rio mé dio de ad mis- 
são em ju nho foi de R$ 1.696,92.

O se cre tá rio Es pe ci al de Pre vi dên- 
cia e Tra ba lho, Bru no Bi an co, afir mou 
que os da dos mos tram “uma re a ção 
cla ra do mer ca do de tra ba lho”, com 
re to ma da da eco no mia. “Pos so tra zer 
in dí ci os cla ros que já ini ci a mos a re to- 
ma da. A re to ma da do mer ca do de tra- 
ba lho é mui to for te, ex pres si va. Te mos 
mei os pa ra sur pre en der o mun do, co- 
mo o nos so mi nis tro da Eco no mia, 
Pau lo Gue des, tem di to”, afir mou.

A agro pe cuá ria foi o se tor de me- 
lhor de sem pe nho, com a aber tu ra de 
36.836 no vas va gas, se gui do pe la

Re giões

Re for ma tra ba lhis ta

SALDO NEGATIVO FICOU EM 10.984 VAGAS, NÚMERO INFERIOR AO REGISTRADO EM MAIO

MARCELLO CASAL/AGÊNCIA BRASIL

cons tru ção ci vil, que re gis trou sal do 
po si ti vo de 17.270 pos tos de tra ba lho. 
Co mér cio e ser vi ços re gis tram sal dos 
ne ga ti vos com o fe cha men to de 
16.646 e 44.891 va gas, res pec ti va men- 
te.

En tre as re giões, o Cen tro-Oes te, 
Nor te e Sul ti ve ram re sul ta dos po si ti- 
vos, com sal dos de 10.010, 6.547 e 
1.699, res pec ti va men te. O pi or re sul- 
ta do foi o da Re gião Su des te que fe- 
chou o mês com me nos 28.521 va gas. 
No Nor des te, o sal do fi cou ne ga ti vo 
em 1.341.

En tre as uni da des da Fe de ra ção, o 
me lhor re sul ta do foi re gis tra do em 
Ma to Gros so com a aber tu ra de 6.709 

pos tos de tra ba lho. Em con tra par ti da, 
o pi or re sul ta do foi no Rio de Ja nei ro 
que em ju nho re gis trou o fe cha men to 
de 16.801 va gas.

A mo da li da de tra ba lho in ter mi ten- 
te te ve sal do po si ti vo de 5.223 em pre- 
gos, re sul ta do de 11.848 ad mis sões e 
6.625 des li ga men tos. De acor do com 
a se cre ta ria, 79 tra ba lha do res ti ve ram 
mais de um con tra to in ter mi ten te.

Com 5.889 ad mis sões em re gi me de 
tem po par ci al e 11.461 des li ga men- 
tos, o tra ba lho em re gi me de tem po 
par ci al te ve re sul ta do ne ga ti vo 
(-5.572). Fo ram re gis tra dos 19 tra ba-
lha do res com mais de um con tra to 
em re gi me de tem po par ci al.

DA RE DA ÇÃO

SÃO LUÍS

Bandidos roubam
lojas do aeroporto

TRÊS ESTABELECIMENTOS FORAM INVADIDOS PELOS LADRÕES

Na noi te da úl ti ma se gun da-fei ra (27), três es ta be le ci- 
men tos co mer ci ais do ae ro por to de São Luís fo ram rou- 
ba dos por ban di dos. As in for ma ções dão con ta de que
três lo cais fo ram in va di dos.

Em um dos lo cais, os as sal tan tes não con se gui ram
abrir o cai xa e rou bar o di nhei ro.

Se gun do in for ma ções, após às 19h, ho rá rio de de co- 
la gem do úl ti mo voo, o ae ro por to fi ca va zio e tem pou ca
se gu ran ça, tor nan do mais fá cil a ação dos ban di dos.

• As sis tên cia e acom pa nha men to so ci al
das fa mí li as de sa pro pri a das e re ma ne ja das
da área do Por to;
• En tre ga do no vo aces so à co mu ni da de
do An di ro bal e do no vo cam po de fu te bol
pa ra os mo ra do res;
• Pla ne ja men to pa ra a cons tru ção de um
pos to de saú de;
• Ati vi da des re cre a ti vas e de la zer com ida
ao ci ne ma pa ra os alu nos da UEB Ma nu e la
Va re la, no Dia das Cri an ças;
• Aten di men to odon to ló gi co em par ce ria
com o SE NAI/Sin dus con/FI E MA;
• Aten di men to of tal mo ló gi co com do a ção
de ócu los em par ce ria com o SE NAI/Sin -
dus con/FI E MA;
• Pa les tra so bre a im por tân cia da ca pa ci ta -
ção pro fis si o nal pa ra apro vei tar as opor tu -
ni da des de em pre go;
• Fes ta de Na tal com ati vi da des lú di cas, re -
cre a ção, en tre ga de brin que dos, lan ches e
a pre sen ça do Pa pai No el;
• Cur sos de pe drei ro de al ve na ria e car pin -
tei ro de obras pa ra pes so as da co mu ni da de
e do en tor no, em par ce ria com o SE -
NAI/Sin dus con/FI E MA.

SOLIDARIEDADE

Porto de São Luís investe em ações sociais
O Por to São Luís é um gran de em pre en- 

di men to bi na ci o nal, com in ves ti men tos de
em pre sá ri os da Chi na e do Bra sil. O por to é
con tro la do por um con sór cio da chi ne sa
CC CC, que de tém 51% das ações, e das em- 
pre sas bra si lei ras Lyon e WPR, que re pre- 
sen tam 49% do con tro le do in ves ti men to
no Ma ra nhão.

O Por to São Luís es tá sen do cons truí do
na área de Par nau a çu, na lo ca li da de Ca ju- 
ei ro, em São Luís, bem pró xi mo aos ou tros
por tos da ca pi tal ma ra nhen se. Após a inau- 
gu ra ção, o ob je ti vo do em pre en di men to é
a ex por ta ção de to ne la das de grãos, fer ti li- 
zan tes e car gas ge rais do Bra sil pa ra o mun- 
do.

Já na sua cons tru ção, o Por to São Luís
tem ge ra do cen te nas de em pre gos na ci da- 
de e re a li za do di ver sas ações so ci ais jun to
aos tra ba lha do res e aos mo ra do res das co- 
mu ni da des do Ca ju ei ro e do seu en tor no.

Fo ram mui tas ações re a li za das des de o
se gun do se mes tre de 2019, be ne fi ci an do
cen te nas de pes so as, en tre elas:

A cons tru ção de um re la ci o na men to do
Por to São Luís com as co mu ni da des per- 
mi tiu iden ti fi car as ne ces si da des e re a li zar
ações que pro mo ves sem o de sen vol vi men- 
to so ci al, a pres ta ção de ser vi ços de saú de e
ati vi da des de la zer aos quais a po pu la ção
da que la re gião qua se não ti nha aces so. A
vi são da co mu ni da de em re la ção ao em- 
pre en di men to foi sen do trans for ma da.
Ho je, cen te nas de mo ra do res rei vin di cam
o re tor no das obras, que en con tram-se pa- 
ra das por con ta da pan de mia da Co vid-19 e
da re sis tên cia de dois mo ra do res em sair
da área do em pre en di men to.

Em ju nho úl ti mo, lí de res co mu ni tá ri os e
cen te nas de tra ba lha do res e mo ra do res de
áre as pró xi mas ao Por to São Luís or ga ni za-
ram um abai xo-as si na do com cer ca de 500
as si na tu ras so li ci tan do ao Go ver no do Es- 
ta do e à As sem bleia Le gis la ti va apoio na
mo bi li za ção de les pa ra o re tor no das
obras, as va gas de tra ba lho e a con ti nui da- 
de das ações so ci ais, vis to que trou xe ram
me lho ri as pa ra as co mu ni da des.

O pro je to

INGLÊS ON-LINE

IFMA abre inscrições para curso

OS MINISTRANTES DO CURSO SERÃO OS PROFESSORES DA ÁREA DE LINGUAGENS DO IFMA

O Ins ti tu to Fe de ral do Ma ra nhão (IF- 
MA) Cam pus Por to Fran co lan çou pro je to
de ex ten são que irá ofer tar um cur so de
con ver sa ção em Lín gua In gle sa em ní vel
in ter me diá rio pa ra a co mu ni da de. São
ofer ta das 40 va gas e as ins cri ções es tão
aber tas até às 23 ho ras do dia 30 de ju lho.

As ins cri ções de vem ser re a li za das por
meio de for mu lá rio ele trô ni co dis po ní vel
nes te link. No mo men to da ins cri ção, os
can di da tos de vem ane xar um ar qui vo de
áu dio ou ví deo se guin do ori en ta ções do
tes te de ní vel dis po ní veis no pró prio for- 
mu lá rio. Em ca so de dú vi das, os con ta tos
po dem ser re a li za dos pe lo e-mail: co or de- 
na ca o en glishcc@gmail.com. Pa ra mai o res
in for ma ções, con sul te o edi tal.

O “En glish Con ver sa ti on Cour se” tem
co mo ob je ti vo es ta be le cer um es pa ço de
in te ra ção e con ta to com a Lín gua In gle sa

em si tu a ções re ais de uso que pos si bi li- 
tem o apri mo ra men to da com pe tên cia
co mu ni ca ti va dos par ti ci pan tes. O cur so
se rá ofer ta do de for ma on li ne atra vés de
pla ta for mas vir tu ais, Go o gle Clas s ro om e
Go o gle me et e te rá car ga ho rá ria to tal de
40h. As au las irão acon te cer nas se gun- 
das-fei ras das 14h às 16h.

Os mi nis tran tes do cur so se rão os pro- 
fes so res da área de Lin gua gens do IF MA –
Cam pus Avan ça do Por to Fran co, Mar cos
Lo pes Car los e Suziany Lei te Nas ci men to.
A ação con ta rá, ain da, com dois mo ni to- 
res: Ca ro lai ne Ber son Par reão e Gui lher- 
me Ma ri nho de Arau jo Ca val can te, es tu- 
dan tes do 3º ano do Cur so Téc ni co em In- 
for má ti ca In te gra do do cam pus.

As au las ini ci am em agos to/2020 e en- 
cer ram em de zem bro/2020. O cur so es tá
di vi di do em seis mó du los e é to tal men te
gra tui to. Os con clu den tes re ce be rão cer ti- 
fi ca ção ao tér mi no do cur so.

São Luís, quarta-feira, 29 de julho de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/
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Cotação – Comercial C. R$ 5,1544 | V. R$ 5,1575 – Turismo C. R$ 5,12 | V. R$ 5,43 – Euro C. R$ 6,0409  | V. R$ 6,042 - Libra C. R$ 6,6653 | V. R$ 6,668 – Poupança 0,5000%

Maré –    1ª  Baixamar – 1:55 0,6 m|  1ª  –  Preamar  – 7:55 6,1 m| 2ª Baixamar –14:24 0,1 m|1ª Preamar – 20:25 5,6 m|   Loteria – |Quina – 5325 (28/07/2020) – 03-41-52-59-68| 
Lotomania– 2095 (28/07/2020)  04-05-13-14-15-22-25-34-43-51-52-54-58-60-63-76-84-88-90-97 | Dia de Sorte –335 (28/07/2020) Mês: ABRIL - 01-03-05-10-13-14-26| 

Timemania – 1516 (28/07/2020) – FIGUEIRENSE/SC –  16-25-27-56-65-71-73| Dupla Sena – 2110 (28/07/2020)– 1º  09 -15-22-25-32-42|  2º 03-41-43-46-47-50 |

TEMPO –   Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, 
com chuva a qualquer hora.

23° – 31° Manhã Tarde Noite

Dino consolida aprovação em SL e Edivaldo segue na 
crescente para encerrar mandato em alta, diz JPesquisa

Bolsonaro ironiza 
“pacto pelo
emprego”, Flávio 
Dino reage e
chama presidente 
de desinformado  

Aulas presenciais
da rede estadual
de ensino são 
adiadas após 
consulta à 
comunidade escolar

Maranhão é
o Estado do
Nordeste que 
mais criou 
emprego em 
junho, diz Caged

63% dos óbitos
por Covid-19
no Brasil estão 
relacionados a
doenças associadas 
a obesidade

 INFORME JP – PÁG. 3 PÁG. 5 PÁG. 4  PÁG. 2

PÁG. 3

Artigo do ex-governador José Reinaldo provoca manifestação do Governo Federal

GRANDES INVESTIMENTOS ESTÃO
PROJETADOS PARA O MA, GARANTE
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA,
EM NOTA ENCAMINHADA AO JP
 
Após artigo do ex-governador José Reinaldo Tavares, publicado no Jornal Pequeno, na edição dessa terça-feira (28), o Ministério da Infraestrutura encaminhou 
nota ao Jornal Pequeno, nessa terça-feira, 28, garantindo que uma de suas prioridades são investimentos em infraestrutura no Maranhão. 

PÁG. 4

Natália Mandarino assumiu o cargo de titular da Semus, na manhã 
dessa terça-feira (28) 

Edivaldo 
anuncia 
Natália 
Mandarino 
como titular 
da Secretaria 
Municipal de 
Saúde
O prefeito Edivaldo Holanda Junior anunciou, nessa terça-feira, 28, Natália Ribeiro Mandarino como 
titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semus). Ela era secretária-adjunta da pasta desde 2017, 
e assume em substituição a Lula Fylho, exonerado do cargo no final de semana passado.  

PÁG. 5

A. BAETA

O anúncio feito pelos partidos DEM e MDB de que deixariam 
de integrar o chamado bloco do “Centrão” na Câmara dos 
Deputados mexeu diretamente com os dois únicos deputados 
federais maranhenses eleitos pelas respectivas legendas: 
Juscelino Filho (DEM) e Hildo Rocha (MDB). 

 PÁG. 3

Hildo Rocha e Juscelino Filho falaram à reportagem do Jornal 
Pequeno em Brasília sobre saída do DEM e do MDB do Centrão

Juscelino Filho e 
Hildo Rocha avaliam 
saída do DEM e MDB 
do Centrão

Pelo menos três estabelecimentos comerciais localizados no aeroporto de São Luís foram alvos de assaltantes 
na noite de segunda-feira (27). Subway, Bob’s e Palheta tiveram suas instalações invadidas pelos meliantes.

Estabelecimentos localizados no aeroporto 
de São Luís são alvos de assaltantes

PÁG. 2



O nosso abraço desta quarta-fei-
ra vai para Natália Mandarino, 
que assumiu o cargo de nova 
secretária da Saúde de São Luís. 
A nova titular da pasta é profes-
sora da Universidade Federal do 
Maranhão (Ufma), concursada 
do município e foi diretora do 
Hospital da Mulher e da Unidade 
Mista do Bacanga.

63% dos óbitos por 
Covid-19 no Brasil estão 
relacionados a doenças 
associadas a obesidade
Os dados mais recentes do 
Ministério da Saúde informam 
que 63% dos óbitos por 
Covid-19 no Brasil estão 
relacionados à doenças 
associadas à obesidade, como 
o diabetes, hipertensão e 
cardiopatias.
A cardiopatia foi a principal 
comorbidade associada, 
seguida pelo diabetes. Em 
todos os grupos de risco, a 
maioria dos indivíduos tinha 
60 anos ou mais, exceto para a 
obesidade.
Enquanto isso, no mês de 
abril foram realizadas apenas 
três cirurgias bariátricas e 
metabólicas - indicadas para o 
tratamento de pacientes com 
obesidade e doenças crônicas.
Uma pesquisa publicada 
pelo Journal of the American 
Medical Association (JAMA) 
aponta que a cirurgia 
metabólica é capaz de 
reduzir em 62% os índices 
de insuficiência cardíaca 
em pacientes submetidos ao 
procedimento.
Segundo o estudo, que avaliou 
13.722 participantes em um 
acompanhamento de mais de 
três anos, a cirurgia metabólica 
apresentou bons resultados 
no controle do Diabetes 
Tipo 2 e também promoveu 
redução de 62% em índices 
de insuficiência cardíaca; 66% 
nos índices de doenças renais; 
33% em índices de Acidente 
Vascular Cerebral (AVC); e 
31% nas chances de infarto.
No Brasil, a cirurgia 
metabólica foi normatizada 
pelo Conselho Federal de 
Medicina (CFM) por meio da 
Resolução Nº 2.172 em 2017 
como alternativa cirúrgica 
para pacientes com Diabetes 
Tipo 2 há menos de 10 anos, 
entre 30 e 70 anos de idade, 
com obesidade leve - Índice de 
Massa Corporal (IMC) entre 
30 kg/m² e 34,9 kg/m² - e sem 
sucesso no tratamento clínico 
para o controle da doença.
Os pacientes com obesidade 
e doenças associadas devem 

buscar tratamento, já que são 
considerados grupo de risco 
para o Covid-19.
Quando os pacientes obesos 
são tratados os riscos 
para muitas doenças são 
minimizados, entre eles, os 
riscos de infarto, derrame e 
câncer e, atualmente, também 
para o coronavírus.
Diante deste cenário, 
o Conselho Federal de 
Medicina (CFM) publicou a 
Recomendação Nº 1/2020 que 
dispõe sobre a continuidade 
dos serviços de cirurgia 
bariátrica e metabólica em 
hospitais da rede pública e 
privada.
A entidade entende que a 
paralisação dos serviços 
compromete a saúde de 
pacientes portadores de 
doenças graves e ou/crônicas 
como a obesidade e o diabetes 
e que a sua postergação 
pode resultar no aumento da 
morbidade e da mortalidade. 
As cirurgias bariátrica e 
metabólicas devem ser 
feitas, preferencialmente, em 
instituições que tenham fluxo 
de atendimento independente 
do atendimento aos casos de 
Covid-19, com salas cirúrgicas 
isoladas e ambiente controlado.
Além disso, em relação a 
assistência ao paciente após 
a cirurgia, o Conselho sugere 
que as equipes disponibilizem 
assistência nutricional, 
clínica e psicológica remota 
- via telemedicina - para 
auxiliar no distanciamento 
social sem comprometer o 
acompanhamento.
Reforçamos a importância do 
acompanhamento nutricional, 
psicológico e físico dos 
pacientes que estão tratando 
a obesidade grave ou querem 
realizar o tratamento e que 
é possível sair do grupo de 
risco para o Covid-19 - neste 
momento de isolamento social.  
(Alcides José Branco Filho é 
médico e cirurgião do aparelho 
digestivo e atua no tratamento 
da obesidade)

Tuitaços

Atos, Fatos & Baratos
drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br
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“Os homens erram, os grandes homens 
confessam que erraram”.

(Voltaire)

Sobe
O Centro Cultural Vale Mara-
nhão (CCVM) disponibilizou o 
catálogo  da exposição “Choque, 
Landruá, Sucubé, Munzuá...O 
Design da Pesca no Maranhão”.A 
mostra apresenta 120 peças 
realizadas por 80 artesãos de 41 
cidades. São redes, armadilhas, 
viveiros, itens de armazenamento 
e de transporte, além de remos, 
agulhas de tecer rede, com nomes 
que variam de região a região, e 
funcionalidades adequadas ao tipo 
e à profundidade das águas para as 
quais foram criados. Para conferir, 
é só acessar o site https://ccv-ma.
org.br/publicacoes/
Desce
Pelo menos três estabelecimentos 
comerciais localizados no aero-
porto de São Luís foram alvos de 
bandidos na noite de segunda-fei-
ra (27). Subway, Bob’s e Palheta 
tiveram suas instalações invadidas 
pelos meliantes.

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia

   www.jornalpequeno.com.br   |   redacao@jornalpequeno.com.br   |   comercial: publicacaojp@gmail.com

H. M. BOGÉA & CIA. LTDA.  |  End.: Rua Afonso Pena, 171, Centro
Fundador: JOSÉ RIBAMAR BOGÉA

Diretora Presidente - Hilda Marques Bogéa  |  Diretor de Jornalismo - Lourival Marques Bogéa  |  Diretor de Distribuição - Luiz Antônio Marques Bogéa
Sócios-Diretores - José Ribamar Bogéa Filho, Luís Eduardo Marques Bogéa e Gutemberg Marques Bogéa

Recepção: 3261-8000/8005  |  Assinatura e Classificado: 3261-8011  |  Redação: 3261-8008/8021/8022/8023  |  Circulação: 3261-8026
Administrativo: 3261-8007/8004  |  Financeiro: 3261-8010/8006  |  Comercial: 3261-8002/8012  |  JP Turismo: 3261-8003  |  Fax: 3232-0808/3232-3231

TELEFONES

Assinatura Mensal: R$ 40,00  |  Assinatura Trimestral: R$ 120,00  |  Assinatura Semestral: R$ 240,00  |  Assinatura Anual: R$ 480,00

Dois amigos se encontraram e um 
deles disse:
- Esse tal deisolamento é coisa do 
DIABO!!!
O outro perguntou:
- Mais por quê???
E ele respondeu:
- Entrei num site de relaciona-
mento e coloquei: homem procura 
mulher.
- E o que aconteceu???
- Recebi 823 mensagens dizen-
do... VEM BUSCAR A MINHA.

Bom dia. Menos pra quem mora 
na Península @sensacionalislz

Imagino as cadelinha da Penín-
sula que moram em outras partes 
se sentindo super desaplaudidas 
agora ahahahha viu, amores, não 
adianta pagar pau pra rico, o rico 
não vai gostar de ti @jurribs

se não estivéssemos no meio na 
pandemia ia fazer questão de le-
var o máximo de pessoas pra pe-
nínsula pq n tem coisa que me da 
mais ódio é rico achar que pode 
se apropriar de espaços públicos 
como é o que ta acontecendo no 
centro histórico vamos abrir o 
olho galerinha @_Pauloarauj
•
Esse grupo da península, é o re-
sultado da neutralidade do povo 
de São Luís!
Está na hora de tomar o que é do 
povo.Litorânea é da democracia.
Não quer atender pessoas? Abre 
um estabelecimento na sala do 
teu apartamento na península! @
danielmaxim0

Eu como moradora do Turu e 
adjacências estou proibindo mo-
rador da península de frequentar 
nossos motéis @ritinhacg1

O problema todo começou quan-
do chamaram a “Ponta d’Areia” 
de “Península” [sic]. @ludmila-
bbello

Em breve o povo da península 
vai pedir pra separar do Mara-
nhão e montar um novo estado 
@hugolcs

Estabelecimentos localizados no 
Aeroporto de São Luís são alvos de bandidos
Pelo menos três estabeleci-
mentos comerciais localizados 
no aeroporto de São Luís fo-
ram alvos de bandidos na noite 
da última segunda-feira (27). 
Segundo informações obtidas 
pela redação do Jornal Pequeno, 
Subway, Bob’s e Palheta tiveram 
suas instalações invadidas pelos 
meliantes.

Em um dos locais invadidos, o 
proprietário afirma que por sorte 
os bandidos não conseguiram 
acessar o caixa do estabeleci-
mento.
Relatos apontam que após a 
decolagem do último voo, às 19h, 
o aeroporto fica sem segurança 
o que, segundo os proprietários, 
acaba facilitando a ação dos 

bandidos. “A Infraero nos cobra 
um aluguel absurdo e não há 
um segurança 24h”, relatou um 
proprietário.
A redação do Jornal Pequeno en-
trou em contato com a Infrae-
ro sobre o furto ocorrido na noite 
de segunda, mas até o fecha-
mento desta edição não obteve 
resposta.

CCJ dá parecer favorável à MP que 
permite redução e parcelamento 
de ICMS atrasado
Na reunião de ontem (28), a 
Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) da Assembleia 
Legislativa aprovou o parecer fa-
vorável apresentado pelo deputado 
Rafael Leitoa (PDT) à Medida 
Provisória (MP) 321, enviada pelo 
Governo do Estado, que permite 
a redução de multas e juros e, 
ainda, o parcelamento do Imposto 
Sobre Circulação de Mercadoria e 
Serviços (ICMS) devido em anos 
anteriores a 2020.
O  relator explicou que a MP 
também possibilita que os contri-
buintes façam o parcelamento de 

ICMS que não foi pago durante 
os meses da pandemia, em até 
12 vezes, mas sem descontos 
nas multas e juros. De acordo 
com Rafael Leitoa, a medida foi 
tomada pelo governador Flávio 
Dino para ajudar na retomada da 
economia maranhense.
Em relação ao ICMS de anos 
anteriores a 2020, a MP do go-
verno, que deve ser votada nesta 
quarta (29), garante a redução 
de multas em até 90% e de 
juros em 50%, além de permitir o 
parlamento em até 60 meses.
Quanto ao ICMS devido nos 

meses da pandemia, a MP apenas 
permite o parcelamento em 12 
meses, mas sem abrir mão das 
multas e juros.
Rafael Leitoa, líder do governo na 
Assembleia, participou da reunião 
ao lado do presidente da CCJ, de-
putado Ricardo  Rios (PDT). Rios 
disse que vários projetos de ini-
ciativa de parlamentares estaduais 
também receberam parecer favo-
rável e que, na próxima semana, 
indicará o relator para outra MP 
enviada pelo Governo do Estado, 
a de MP 322, que permite o parce-
lamento de IPVA atrasado.

Em live, Weverton ressalta a união entre os 
partidos para a defesa dos trabalhadores
Debater o impacto da “queda” da 
MP 927/2020 para os trabalhado-
res. Esta foi a proposta da live que 
reuniu representantes de centrais 
sindicais e vários parlamentares. A 
Medida Provisória alterava regras 
trabalhistas e perdeu a validade 
por falta de consenso entre as 
lideranças no Senado. 
O senador Weverton (PDT-MA), 
que trabalhou ativamente para que 
a MP perdesse a validade, partici-
pou do encontro virtual e destacou 
a importância da união entre os 
partidos para a defesa dos direitos 
do trabalhador brasileiro.
“Todos os senadores, independen-
temente da corrente ideológica, se 
uniram para construir um acordo 
que preservasse os direitos adqui-
ridos”, declarou Weverton.

De acordo com Weverton, o go-
verno não poderia aproveitar essa 
MP para fazer uma minirreforma 
trabalhista em pleno período de 
pandemia.
“Muitos pontos do texto preju-
dicavam fortemente os trabalha-
dores. Por isso, todos nós, aqui 
no Senado, nos unimos para não 
permitir que a crise fosse usada 
como argumento para a realização 
de uma alteração na legislação 
trabalhista”, explicou.
A diretora executiva da CUT do 
Maranhão, Júlia Nogueira afirmou 
que “é fundamental que os traba-
lhadores entendam a importância 
dessa articulação para impedir 
que mais retrocessos e prejuízos 
sejam colocados para a classe”, 
ressaltou.

MP 927/2020
Entre as medidas previstas na 
proposta estavam a adoção do 
teletrabalho, a antecipação de férias 
e de feriados e a concessão de férias 
coletivas. A MP previa, por exem-
plo, que o acordo individual entre 
empregado e empregador deveria se 
sobrepor a leis e acordos coletivos 
até o fim do estado de calamidade 
pública decorrente da covid-19.
Outro ponto previa que as férias 
ou licenças dos profissionais de 
saúde poderiam ser suspensas pelo 
empregador. Os estabelecimentos 
de saúde também poderiam ainda, 
mediante acordo, prorrogar a 
jornada de trabalho até o total de 
12 horas diárias e adotar esca-
las de horas suplementares sem 
penalidade.

Inscrições para segundo ciclo de
cursos a distância terminam hoje
Encerram nesta quarta-feira, 29 
as inscrições para o segundo ciclo 
dos quatro cursos livres na moda-
lidade a distância (EAD) ofertados 
pela Secretaria de Estado do Tu-
rismo do Maranhão (Setur-Ma).
Os interessados devem acessar  
o site www.maisqualificaturis-
moead.com.br, acessar o link 
“Inscrição”, em seguida clicar 
na opção e preencher todos os 
campos obrigatórios apresentados 
no formulário de inscrição.
Para esse segundo ciclo, a Setur 

irá destinar 100 vagas para cada 
um dos cursos ofertados de Boas 
Práticas para Manipulação de 
Alimentos, Estratégias de Atendi-
mento no Turismo, Vendas Inteli-
gentes para Artesãos, todos estes 
com carga horária de 20 horas, e 
Vendas Inteligentes para Bares e 
Restaurantes, carga horária de 16 
horas.
A divulgação do resultado será 
1° de agosto e a convocação dos 
candidatos selecionados aconte-
cerá de 2 a 4 de agosto. O início 

das aulas está marcado para 5 de 
agosto e o término no dia 20 do 
mesmo mês.
Destinados exclusivamente para 
profissionais ligados ao segmento 
turístico como artesãos, estudantes 
universitários, professores e pro-
fissionais do setor de alimentação 
público e privado, os critérios de 
seleção aplicados deverão atender 
a ordem de Inscrição; adequação 
ao perfil de público alvo de cada 
curso e candidatos oriundos dos 
polos turísticos do Maranhão.

O número de pessoas com 
coronavírus no Maranhão 
continua caindo. É uma 
consequência direta da queda 
da taxa de contágio no Estado. 
E a quantidade de pessoas que 
superaram a doença segue 
aumentando. Todos esses dados 
têm ligação estreita entre eles.
De acordo com o mais recente 
boletim da Secretaria de Estado 
da Saúde, o Maranhão tem hoje 
102.872 pessoas recuperadas. O 
número é 11 vezes maior que o 
total de casos ativos: 8.770. 
CONTÁGIO
O consórcio de veículos de 
imprensa que monitora o 
coronavírus em todo o Brasil 
mostra que o Maranhão está no 
grupo de Estados com queda no 
número de mortos.
Segundo o levantamento 
divulgado pela TV Globo, 
são sete Estados com queda 
(incluindo o Maranhão), nove 
em estabilidade e dez em alta. O 

Distrito Federal também tem alta. 
Além disso, o projeto Covid-19 
Analytics, da PUC-Rio e da 
FGV, mostra que a taxa de 
contágio no Maranhão está em 
0,83, a terceira menor em todo 
o país. 
Quando a taxa é superior a 1, 

cada contaminado transmite 
a doença para mais de uma 
pessoa, logo o vírus ainda 
avança. Quando é abaixo de 1, a 
tendência é que os novos casos 
comecem a cair. Afinal, uma 
pessoa passa a contaminar cada 
vez menos outras pessoas.

Maranhão tem 11 vezes mais recuperados 
que contagiados por coronavírus

Fiscalização ajuda a conter disseminação da doença

Rapidinhas
• Os membros do Tribunal 
Regional Eleitoral do Maranhão 
reúnem-se por videoconferência 
(com transmissão ao vivo pelo 
canal TRE-MA do Youtube) para 
julgamentos de processos em 
agosto de 2020 nos dias 3 (15h), 

4 (9h e 15h), 6 (15h), 10 (15h), 13 
(15h) e 18 (9h e 15h).

• As pautas de julgamento ficam 
disponíveis na guia “serviços 
judiciais” do endereço eletrôni-
co www.tre-ma.jus.br.
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MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA GARANTE 
QUE GRANDES INVESTIMENTOS ESTÃO 
PROJETADOS PARA O MARANHÃO

Em nota encaminhada ao Jornal Pequeno, após artigo de José Reinaldo

Após artigo do ex-governador 
José Reinaldo Tavares, publicado 
no Jornal Pequeno, na edição 
dessa terça-feira (28), o Ministério 
da Infraestrutura encaminhou nota 
ao JP garantindo que uma de suas 
prioridades são investimentos em 
infraestrutura no Maranhão.
No artigo, Zé Reinaldo apontou 
recente documento elaborado pelo 
Ministério da Infraestrutura que, 
segundo ele, excluiria o Maranhão 
da lista de projetos selecionados 
para os próximos quatro anos.
Na nota agora divulgada, o 
Ministério da Infraestrutura 
descarta esta possibilidade 
e apresenta uma série de 
investimentos projetados para 
o Maranhão, com previsão de 
milhares de empregos e de diversas 
frentes de trabalho. Eis na íntegra a 
nota do MInfra:
“O Ministério da Infraestrutura 

tem como uma de suas prioridades 
os investimentos em infraestrutura 
no estado do Maranhão. Só 
pelo programa Pró-Brasil serão 
investidos R$ 9,79 bilhões em 
obras na região, que devem gerar 
mais de 437 mil empregos no setor.
No setor rodoviário são 4 projetos, 
que somam R$ 275,4 milhões e 
estimativa de 31.953 empregos: 
BR-226/MA (Construção do Entr. 
BR-316 ao Povoado Montividel 
- Incluindo Contorno de Timon), 
BR-135/MA (Adequação de 
Bacabeira ao Entr. BR-222 - 
Miranda do Norte), BR-010/MA 
(Adequação da Travessia Urbana 
em Imperatriz) e BR-235/PI na 
divisa com o MA (Construção 
de Ponte sobre o Rio Parnaíba 
em Santa Filomena/PI e Alto 
Parnaíba/MA).
No âmbito ferroviário, o MInfra 
investirá R$ 243 milhões em 

intervenções para resolução de 
conflitos urbanos na Estrada de 
Ferro dos Carajás (EFC), com a 
geração de 4.635 empregos.
No setor portuário, serão 8 
projetos, que somam R$ 9,28 
bilhões: Manutenção, Operação 
e Certificação de IP4; Obras, 
recuperação e conservação da 
Bacia do Parnaíba; Terminal do 
Porto de Itaqui/MA - IQI18; COPI 
- Terminal de Granéis sólidos e 
carga geral no Porto de Itaqui/
MA; Granel Química LTDA 
-Terminal de Granel líquido no 
Porto de Itaqui/MA; TEQUIMAR 
- Terminal de Granéis líquidos 
combustíveis no Porto de 
Itaqui/MA; GPM - Grão-Pará 
Multimodal LTDA; e WPR São 
Luis Gestão de Portos e Terminais 
LTDA. São obras que devem 
gerar mais de 400 mil empregos.
E no setor aeroportuário, acontece 

a 6ª rodada da concessão do Bloco 
Central: Goiânia /GO, Palmas/TO, 
São Luís/MA, Imperatriz/MA, 
Teresina/PI e Petrolina/PE, que 
prevê investimentos de R$ 2,14 
bilhões e estimativa de geração 
de cerca de 43.026 empregos. 
O edital está previsto para o 4º 
trimestre de 2020.
O Ministério da Infraestrutura 
destaca ainda a continuação 
do cronograma de concessões 
do Governo Federal. Só no 
estado do Maranhão, existem 
4 terminais portuários (IQI03, 
IQI11, IQI12, IQI13, no Porto 
de Itaqui) com editais previstos 
para o 3º trimestre de 2020. Esses 
projetos possuem investimentos 
previstos de R$ 595,6 milhões, e 
expectativa de geração de 9.559 
empregos”. ASSESSORIA ESPECIAL 
DE COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA 
INFRAESTRUTURA

ESPLANADEIRA

#   ONG Visão Mundial oferece aulas virtuais de idioma Português 
para refugiados e imigrantes venezuelanos. # Hotel Golden Tulip 
Goiânia Address autoriza hospedagen de pets com os donos. # 
Mastercard doou 1 milhão de refeições para ONG Visão Mundial 
que serão destinadas a pessoas impactadas pelo Covid-19. # Escritor 
e doutorando em Saúde Mental, Lúcio Lage lança o livro “A Vida 
após o Coronavírus: novos comportamentos”. # A Liga promove 
hoje, às 20h, encontro virtual com a Secretária de Estado de Cultura 
e Economia Criativa do Rio, Danielle Barros. @aligario2020.
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Preparo psicológico
Ao passo que centenas de atletas de vários modalidades já embarcam 
para treinamento por 45 dias em Portugal – como publicamos em 
primeira mão – o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) não descuida do 
preparo psicológico da turma que um dia vai brilhar no pódio. Lança 
neste segundo semestre o curso ‘Abuso e Assédio Fora do Jogo’ para 
atletas de 12 a 17 anos. Em março, o Comitê já promovera a versão 
adulta do mesmo curso para atletas, treinadores e gestores envolvidos 
no esporte olímpico. Mais de 5.600 participantes já se inscreveram. O 
curso, pioneiro, foi desenvolvido pelo Instituto Olímpico Brasileiro, 
e foca atletas participantes dos Jogos Escolares da Juventude e das 
categorias de base das Confederações, clubes e escolas.

Em tempo
Cada vez os clubes e 
confederações investem no 
preparo psicológico dos atletas. 
Foco é tudo. Aquela choradeira 
vergonhosa (em campo) no ‘7 a 
1’ da Copa poderia ser evitada. 
Só piorou
A decisão do ministro Dias 
Toffoli, do STF, de mandar a 
ALERJ eleger nova comissão 
do impeachment do governador 
Wilson Witzel só causou mais 
raiva nos deputados.

Olho vivo
Tem gente nervosa no Palácio 
Guanabara, tentando mandar 
recado em nota em jornal. Fato 
é que, hoje, Witzel está rifado na 
política. E só a Justiça o salvará 
– ou não.
Alô, Netflix!
O Estado do Rio de Janeiro 
não merece essa tragicomédia 
política. O histórico policial 
do Guanabara, desde o fim dos 
anos 90, rende uma série que 
parece não ter fim. 

Solidariedade.adv
A seccional da OAB do DF 
prepara nova fase de entrega 
de cestas básicas a advogados. 
Como publicamos ontem, foram 
distribuídas mil cestas, e tem 
muita gente na fila. Desta vez, 
grandes bancas vão se envolver 
na caridade.
Baque duplo
O ex-senador Delcídio do 
Amaral (PT) está muito mais 
magro, abatido, e – para 
piorar – luta contra dengue e a 
contaminação do coronavírus, 
juntas. Muita gente ficou 
surpresa com sua fisionomia, em 
matéria publicada no portal do 
Jornal de Domingo.
Novo mundo 1
Estudo da Dunnhumby, que 
atua com ciência de dados do 
consumidor, revela interesse de 
40% da população brasileira em 
realizar compras pela internet. 
Além de 37% optarem por 
alimentos diferentes do seu 
consumo habitual.

Novo mundo 2
Veja essa pesquisa global da 
FICO, a multi de software de 
análise preditiva: cerca de 60% 
das empresas admitem que a 
pandemia ampliou a demanda 
por soluções que aplicam 
inteligência artificial. Foram 
entrevistados mais de 100 
diretores.

Maranhão é o Estado do Nordeste que 
mais criou emprego em junho, diz Caged
O Maranhão foi o Estado do 
Nordeste que mais criou vagas de 
emprego com carteira assinada 
no mês de junho. Além disso, 
teve o quarto melhor desempenho 
levando em conta todo o Brasil.
Os dados são do Governo Federal, 
que mensalmente divulga o 
Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged).
Em junho, o Maranhão gerou 
3.907 empregos formais, o 
melhor desempenho de todo o 
Nordeste.
No Brasil inteiro, três Estados 
criaram mais postos de trabalho 
com carteira do que o Maranhão: 
Goiás, Pará e Mato Grosso.

Cenário nacional
O resultado positivo do Maranhão 
se destaca frente ao saldo negativo 
do país como um todo. Em junho, 
foram perdidos 10.984 empregos.
“Maranhão foi o Estado 
do Nordeste com melhor 
desempenho quanto à geração 
de empregos formais no mês 

de junho de 2020, conforme 
dados do Governo Federal. 
Isso equivale ao 4º melhor 
desempenho do Brasil”, disse o 
governador Flávio Dino.
No mês passado, o Maranhão 
já havia sido um dos Estados 
menos afetados pela pandemia na 
geração de empregos.

Câmara Municipal aprova LDO 2021 de São Luís
Na sessão extraordinária híbrida 
dessa terça-feira (28), a Câmara 
Municipal de São Luís aprovou o 
Projeto de Lei nº 046, de autoria 
da Prefeitura, que trata sobre 
as diretrizes para elaboração e 
execução da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2021.  Os 
trabalhos foram conduzidos pelo 
presidente da Casa, vereador 
Osmar Filho (PDT).
O projeto voltou ao Plenário 
após tramitar na Comissão 
de Orçamento, Finanças, 
Planejamento e Patrimônio da 
Casa.
A LDO tem o papel de 
estabelecer as diretrizes e regras 
para elaboração e execução do 
orçamento municipal para o 
ano seguinte, além de definir 
parâmetros, metas e riscos fiscais 
para nortear todo o planejamento 
orçamentário e financeiro de 

cada exercício. Ela também 
trata dos aspectos relacionados 
às prioridades e metas 
programáticas.
Segundo o presidente da 
Comissão de Orçamento, 
Finanças, Planejamento e 
Patrimônio da Câmara, vereador 
Dr. Gutemberg Araújo (PSC), o 
Legislativo Municipal cumpriu o 
cronograma estipulado, mesmo 
com a crise do novo coronavírus.
A Câmara realizou uma reunião e 
uma sessão extraordinária remota 
com membros da Prefeitura de 
São Luís. Também foi promovido 
espaço para consulta pública da 
população e o projeto foi aberto 
para o acréscimo de emenda dos 
vereadores.
“Arrecadação tem caído por 
causa da pandemia, mas fizemos 
o melhor para população de 
São Luís. O próximo prefeito 

enfrentará um grande desafio e a 
Câmara estará empenhada para 
fazer o melhor pela cidade”, disse 
Dr. Gutemberg.
O Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias foi elaborado com 
a contribuição de todos os órgãos 
da administração municipal e 
foi coordenado pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento (Seplan). O PL 
está estruturado em oito capítulos 
com 79 artigos e 9 anexos.
Para o relator da LDO na 
Comissão de Orçamento, vereador 
Raimundo Penha (PDT), a 
análise desta peça exige muita 
cautela, porque as previsões 
serão executadas pelo próximo 
gestor. “Este é o último ano 
desta legislatura e precisamos 
ter responsabilidade de deixar 
um orçamento bem elaborado 
para nossa cidade. É necessário 

explicar a importância da LDO 
para população”, destacou.
De acordo com o vereador 
Estevão Aragão (DEM), o 
próximo prefeito precisa 
cumprir categoricamente o que 
está previsto na Lei, porque 
ela representa o anseio dos 
ludovicenses.
“É lamentável que a Câmara 
aprove os projetos e o Executivo 
Municipal não siga o que foi 
orientado. Essa situação já se 
repetiu várias vezes durante essa 
gestão. É preciso compromisso 
com esta Casa e com os 
moradores da cidade”, disse.
Os vereadores aprovaram a 
Lei de Diretrizes Orçamentária 
por unanimidade. O Projeto foi 
encaminhado para sanção do 
prefeito Edivaldo Holanda Júnior 
(PDT).

A Secretaria de Estado de Fazenda 
(Sefaz) concluiu, na noite de 
segunda-feira (27), a atualização 
do sistema que permite aos 
contribuintes com débitos do 
Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) 
aderirem ao benefício fiscal 
oferecido pelo Governo do 
Maranhão, por meio da Medida 
Provisória 322/2020.
De acordo com a MP, os débitos 
fiscais relacionados ao IPVA de 
2019 e de anos anteriores terão 
redução de multas e juros de 
100% para pagamento à vista ou 
60% para parcelamento, em até 12 
parcelas.
Veículos usados com atraso 

de pagamento do IPVA 2020 
terão redução de 10% do valor 
principal e exclusão de multas e 
juros para os contribuintes que 
realizarem o pagamento a vista, 
até 30 de setembro de 2020. 
Já quem optar pelo parcelamento 
poderá parcelar em até 5x o 
valor principal, acrescido de 
multas e juros, com vencimento 
da última parcela até 30 de 
dezembro de 2020.
Para todos os casos de 
parcelamento, o valor mínimo 
da parcela é de R$ 30,00 para 
motocicletas e similares e 
de R$ 100,00 para veículos 
automotores.
Para veículos novos adquiridos 

a partir de 1° de julho de 2020, 
o prazo de vencimento do IPVA 
fica fixado em até 60 dias após 
a data de emissão da nota fiscal 
de aquisição do veículo, ou 
seja, a MP estende o prazo de 
pagamento do imposto em mais 
30 dias.
Os honorários advocatícios, 
quando cabíveis, serão recolhidos 
em conformidade com o número 
de parcelas concedidas.
Como aderir ao benefício
Os benefícios, sejam para 
pagamento à vista ou parcelado, 
podem ser feitos diretamente 
no site da Sefaz (portal.sefaz.
ma.gov.br), na página “IPVA”.
Para pagamento integral do 

IPVA 2020 e/ou anos anteriores, 
o contribuinte pode imprimir 
o Documento de Arrecadação 
(DARE), acessando na página 
do “IPVA”, o menu “IPVA 2020/
Débitos anteriores”, inserir o 
renavam do veículo e o código 
de segurança do sistema, onde 
observará os valores principais, 
sem multas e juros.
Para pagamento parcelado o 
contribuinte deverá acessar na 
página do “IPVA”, o menu “IPVA 
– Parcelamento”, escolher o tipo 
de parcelamento, inserir o CPF 
do proprietário, o renavam do 
veículo e o código de segurança 
do sistema.

Sistema do IPVA já está habilitado para contribuintes 

Amizade & poesia
O ex-senador e ex-vice-presidente da República Marco Maciel, 
que completou 80 anos semana passada, sofrendo com doença 
de Alzheimer, ganhou poema do ex-suplente Joel de Holanda. 
Uma estrofe: “Logo você que não esquecia o aniversário de 
ninguém /
Você, que das pessoas guardava o nome completo / e das coisas 
acontecidas o ano, o mês, o dia / Você, incansável cultor de 
minúcias e sutilezas, em tudo que fazia”.
Memória
Maciel sempre foi um gentleman até nas inimagináveis 
situações. Certa vez, já vice-presidente, foi obrigado por um 
funcionário da Infraero, num aeroporto, a tirar os sapatos para 
passar num pórtico antimetal. E o fez, sem reclamar, quieto, 
tranquilo.

Não é não!
Um cidadão quis andar sem máscara por Criciúma (SC), contrariando 
decreto municipal, e levou uma bronca da Justiça. No despacho, o juiz 
Pedro Aujor Furtado, da 2ª Vara da Fazenda Pública, negou liminar e o 
alertou a pensar mais no coletivo. 
Lembrete geral
Segue o juiz Furtado, em trecho da sentença: “Fosse o impetrante 
o último e único indivíduo morador de Criciúma (...) não haveria o 
menor problema para que o mesmo circulasse livremente sem máscara 
e ficasse exposto ao vírus Covid-19.” 
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O prefeito Edivaldo Holanda 
Junior anunciou nessa terça-feira 
(28) Natália Ribeiro Mandarino 
como titular da Secretaria 
Municipal de Saúde (Semus). 
Ela já era secretária-adjunta 
da pasta desde 2017 e assume 
em substituição a Lula Fylho, 
exonerado da função no final de 
semana. O comunicado da nova 
titular da pasta foi feito por meio 
de nota divulgada pela Prefeitura 
de São Luís. 
A nomeação de Natália 
Mandarino foi publicada no 
Diário Oficial do Município na 
segunda-feira (27) e já na manhã 
da terça-feira (28) ela assumiu o 
cargo.
Natália Mandarino está na gestão 
desde o primeiro mandato de 
Edivaldo, sendo diretora do 
Hospital da Mulher de 2013 
a 2017, quando assumiu a 
secretaria-adjunta da Semus, 
cargo que agora passa a ser 
ocupado por Isabel Macedo.
Após reunir com o prefeito 
Edivaldo, Natália Mandarino 
agradeceu à confiança destacando 
que não medirá esforços para 
conduzir a rede de saúde 
municipal. “Vamos seguir 
as diretrizes determinadas 

pelo prefeito Edivaldo de 
modernização e universalização 
cada vez maior dos serviços 
públicos de saúde, seguindo 

com a reestruturação dos 
equipamentos e melhoria do 
atendimento e serviços prestados 
nas unidades”, disse.
Natália Mandarino é graduada 

em enfermagem, doutora em 
Ciências da Saúde (Ufma), 
mestre em Saúde Materno 
Infantil (Ufma) entre outras pós-
graduações e especializações.

Prefeito Edivaldo anuncia Natália 
Mandarino como titular da 
Secretaria Municipal de Saúde
Nova titular da Semus está na gestão desde o primeiro mandato de Edivaldo, iniciando como 
diretora do Hospital da Mulher

Natália Mandarino assumiu o cargo de titular da Semus, na manhã dessa terça-feira (28)

A. BAETA

“Realizamos uma consulta com 
estudantes e pais da 3ª série do 
Ensino Médio e constatamos 
que ainda há muita dúvida e 
insegurança sobre a retomada 
das aulas presenciais no dia 10 
de agosto. Sendo assim, vamos 
continuar com as aulas não 
presenciais e possibilitar mais 
tempo para que as comunidades 
escolares debatam. Vamos 
continuar o processo de consulta 
aos estudantes e às suas famílias, 
assim como as reuniões com o 
Sinproesemma”, disse o secretário 
da Educação, Felipe Camarão.  
Nessa terça-feira (28), a Secretaria 
de Estado da Educação (Seduc) 
oficializou o adiamento da 
retomada das aulas presenciais 
para estudantes da 3ª série do 
Ensino Médio, matriculados nas 
escolas da rede pública estadual 
do Maranhão.  
A decisão foi tomada após a 1ª 
fase de consulta, realizada com 
pais e estudantes da 3ª série do 
Ensino Médio da rede estadual, 
onde foi constatada insegurança 
por parte dos mesmos no processo 
de retomada das aulas presenciais.  
Nessa primeira fase de consulta, 

a maioria dos pais e responsáveis 
relataram que não se sentem 
seguros com o retorno das 
aulas presenciais: 58% dos pais 
preferem que as aulas presenciais 
não sejam retomadas, enquanto 
42% dos responsáveis acreditam 

que elas devem voltar. Entre os 
estudantes da 3ª série do Ensino 
Médio da rede pública estadual, 
57% dos alunos disseram que as 
aulas devem retornar, enquanto 
43% não se sentem seguros com o 
retorno das aulas.  

“Até que tenhamos tudo 
definido, continuaremos com as 
atividades remotas, que foram 
realizadas em toda rede desde 
que paralisamos as aulas nas 
escolas, no início da pandemia 
do coronavírus. Posteriormente, 
vamos definir nova data para a 
retomada da 3ª série do Ensino 
Médio, bem como aos demais 
níveis de ensino da rede pública 
estadual”, reforçou o secretário 
de Educação.
A respeito das aulas nas redes 
de ensino privada e municipal, a 
diretriz permanece a mesma: as 
prefeituras devem decidir sobre 
o retorno das aulas presenciais 
dos municípios, enquanto na 
rede particular, a decisão deve 
ser tomada entre pais, alunos, 
professores e diretores.   
“Temos sugerido que as 
famílias dos estudantes das 
redes privadas e municipais 
procurem os respectivos gestores. 
Neste momento, não há razões 
sanitárias para que o estado 
intervenha em redes privadas ou 
municipais. Se houver, poderá 
ter intervenção posteriormente”, 
pontuou o secretário.

Após consulta à comunidade escolar, aulas 
presenciais da rede pública estadual são adiadas

DIVULGAÇÃO

O Mês da Negociação Equatorial 
é uma campanha que visa 
conceder condições especiais 
de pagamento aos clientes 
maranhenses que estão com 
dificuldade de manter as contas de 
energia em dia, durante os últimos 
meses. A campanha é válida 
para consumidores das classes: 
residencial, rural, comercial e 
industrial, e segue até o dia 31 de 
julho.

Os clientes que estiverem com 
as contas de energia dos meses 
de março e junho em atraso, 
ganharam condições facilitadas 
de pagamento, poderão quitar a 
dívida à vista ou parcelar em até 
6 vezes, sem precisar pagar juros, 
multas ou correções monetárias. 
Já para débitos anteriores a esses 
meses, a Equatorial Maranhão 
oferece a opção de parcelamento 
da conta a partir de uma entrada 

de 15% a 50% do valor da conta.
Para solicitar a negociação – O 
cliente pode ligar gratuitamente 
de segunda a sexta, das 8h às 20h, 
para o número 0800 098 2997 – 
uma sugestão é ligar entre 6 e 8 
da noite, horário de menor fluxo 
de ligações. Após negociação por 
telefone, os agentes negociadores 
irão até o cliente para que o 
pagamento seja realizado, com 
todas as normas de segurança em 

prevenção ao coronavírus.
Outras vantagens – Com essa 
facilidade, o cliente pode voltar 
a ficar em dia com sua conta de 
luz, evitar negativações e ainda 
participar da Promoção Energia 
em Dia, que realiza sorteios 
mensais de prêmios para os 
clientes adimplentes. Para se 
cadastrar acesse o site https://
energiaemdia.equatorialenergia.
com.br/.

Últimos dias para negociar com condições 
especiais os débitos da conta de energia

O secretário Felipe Camarão explicou que ainda há muita dúvida e 
insegurança entre pais e alunos, a respeito da volta às aulas

Cláudio 
Humberto
www.diariodopoder.com.br

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

“Vamos ter de morrer e nascer de novo para criar mais impostos”
Deputado Arthur Lira (PP-AL), líder do centrão, sobre propostas de um novo tributo

PODER SEM PUDOR

Mentira de 
político

Indicado governador 
de Minas em 1977, 
Francelino Pereira foi 
muito assediado para 
nomear correligionários. 
D. Bilica era das mais 
insistentes. Ele prometeu atender, mas, nada. O tempo foi passando 
e meses depois encontrou-a instalada logo na primeira fila, numa 
solenidade. Saudou-a: “Olá, dona Bilica! Tenho uma boa notícia para 
a senhora: acabei de nomeá-la. Sai amanhã no Minas Gerais, o diário 
oficial do Estado.” Ela respondeu, em voz alta: “Como o senhor assinou 
a nomeação se só me conhece pelo apelido?” Ele ficou envergonhado. 
Pediu desculpas e a nomeou dois dias depois.

Caindo aos pedaços
“Eu vi sede da Funai em casinha, 
caindo”, disse Damares duas 
semanas após sua posse como 
ministra. De lá para cá, nada mudou. 
Viatura como sede
Funcionários da Funai usam velhos 
veículos usados como “escritórios”. 
As sedes físicas, onde existem, não 
têm nada, nem ventilador.
Vantajoso para quem?
Por sua assessoria, a Funai 
garante que seu presidente, 
Marcelo Xavier, mandou fazer um 
estudo que indicou ser o aluguel 
“vantajoso”.
Pelo direito de tentar
Enquanto a Anvisa inventa o 
factoide de receita médica para 
remédio contra lombriga, pacientes 
de ELA, que não têm tempo a 
perder, estão à espera de que os 
beócios dessa agência autorizem 
a importação de medicamentos 
promissores contra a doença, que 
ainda é incurável.
O vírus da fake news
O presidente do STJ, João Otávio 
de Noronha, testou positivo 
para Covid-19, mas está bem, 
assintomático, em casa. A “fake 
news” de que ele teria dado entrada 
em hospital particular indignou o 
ministro, ontem.

Liberdade de quê?
Espertamente, o presidente do STF, 
Dias Toffoli, repete a estratégia do 
colega censor, ao usar “fake news” 
e eventuais ameaças criminosas 
a ministros como pretextos para 
relativizar a liberdade de expressão.
Africanos do lado de 
cá
Durante webinar do IX Encontro 
Triângulo Estratégico América 
Latina e Caraíbas-Europa-África, o 
chanceler Ernesto Araújo agradou 
muito aos membros da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP) ao afirmar que “o Brasil é 
um país africano do outro lado do 
Atlântico.” 
O vírus da censura
Facebook, Twitter e Google, 
controladores das maiores redes 
sociais, censuraram a coletiva de um 
grupo de médicos sobre o covid porque 
não gostaram de opiniões expressadas. 
Também apagaram os vídeos.
Luz no fim do túnel
Segundo o painel de 
acompanhamento do covid-19 do 
site dos Cartórios de Registro Civil 
do Brasil, a média móvel do número 
total de mortes está caindo desde 
25 de maio (944) no Brasil. E está 
caindo em ritmo acelerado desde 15 
de julho (787). No dia 27 foram 371 
óbitos.

Liminar da OAB no STF beneficiou a Qualicorp
Como presidente da OAB nacional, Marcus Vinícius Furtado Coelho ajuizou 
ação para anular decreto de Dilma que autorizava a operadora de servidores 
Geap a vender planos de saúde sem licitação e baratos. A liminar foi 
concedida em 2014 pelo ministro Ricardo Lewandowski, do STF, que até hoje 
não a liberou para julgamento de mérito, e beneficiou diretamente a Qualicorp, 
de Luiz Seripieri Júnior, preso por corrupção há 8 dias. Agora, a mesma 
Qualicorp patrocina o atual evento da OAB. 

Muito estranho
Não por coincidência, Furtado 
Coelho ingressou com a ação durante 
o recesso. É que só o presidente da 
OAB tem essa prerrogativa.
Que coisa feia...
Para ex-dirigentes do Geap, a 
Qualicorp usou a OAB contra o 
plano de saúde dos servidores como 
parte da estratégia de dominar o 
mercado.

Manda quem pode
A influência da Qualicorp na OAB é 
forte: sua marca foi exibida ao lado 
da imagem de ministros como Dias 
Toffoli (STF), nas redes sociais.
Sem explicações
Procurado para explicar suas 
relações com a Qualicorp e a 
liminar que a beneficiou, Furtado 
Coelho não atendeu nossas 
insistentes ligações.

Aluguel de sede luxuosa da Funai é R$1 milhão 
Após assumir, em janeiro de 2019, a ministra Damares Alves (Mulher, 
Direitos Humanos etc) logo descobriu que a Funai em Brasília fica em prédio 
de luxo, com aluguel mensal de mais de R$1 milhão, incluindo o condomínio 
de R$211 mil, todo santo mês. Damares mandou a Funai procurar algo mais 
barato, até em respeito aos funcionários da ponta, onde estão os índios, que 
trabalham em condições precárias. Mas o Congresso tirou a Funai de Damares 
e tudo ficou como estava.

Súbito interesse
Após a nomeação de Regina Duarte para a Cinemateca Brasileira, surgiu 
interesse de parlamentares sobre a situação do órgão que toma conta da 
história do audiovisual brasileiro. Todos de oposição, claro.
TAP está de volta
A portuguesa TAP planeja retomar duas rotas para Lisboa a partir de setembro: 
os vôos que decolam de Brasília e de Salvador. Com isso, a empresa atenderá 
sete destinos através de oito rotas diferentes.
Pensando bem...
...a reforma tributária não reduzirá impostos, mas vai dar um tapa no visual.
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Geral

No dia 19 deste mês (domingo), 
passaram-se 30 dias do brutal 
assassinato do professor e 
agrônomo vianense Marcus 
Vinícius Carvalho, neto do lendário 
farmacêutico Ozimo de Carvalho. 
O crime, que causou enorme 
comoção e revolta no município, 
permanece envolto em mistérios, 
troca de acusações entre duas 
famílias envolvidas diretamente, 
e em segredo de justiça, inclusive 
saindo da Delegacia Regional de 
Viana, para a Superintendência de 
Homicídios e Proteção à Pessoa 
(SHPP), em São Luís. O Jornal 
Pequeno ouviu o médico urologista 
José Mauro Carvalho, primogênito 
da família, que emite sua versão 
sobre o caso, revela segredos e 
ratifica a sua esperança no aparato 
de segurança do Estado em elucidar 
o caso. Ele diz que o crime ainda 
intriga toda a família do professor, 
que já pensa em pedir a exumação 
do corpo, a fim de buscar maiores 
esclarecimentos quanto a algumas 
suspeitas levantadas, como a 
de que a vítima tenha sofrido 
envenenamento antes de sua 
execução. 
Jornal Pequeno – No dia 19 deste 
mês (domingo), completou um mês 
do assassinato do seu irmão, Marcus 
Carvalho, e a polícia ainda não 
concluiu o inquérito e também não 
prendeu nenhum suspeito do crime. 
A quais motivos o senhor atribui 
esta morosidade e falta de respostas 
por parte da Polícia Civil?
Dr. Mauro Carvalho – Trata-
se de crime complexo, crime de 
mando, cujas nuances naturalmente 
tornam mais difíceis a apuração 
e, principalmente, a produção 
de provas. Verifica-se que os 
executores ainda não foram presos. 
Isso produz uma tensão maior 
na família e na sociedade, que 
exigem uma resposta mais rápida. 
Temos de deixar a Polícia Civil 
fazer seu trabalho e, querendo 
Deus, apresentar os autores, sejam 
executores ou mandantes.
Jornal Pequeno – O senhor 
publicou em sua rede social um 
desabafo no qual cita uma suposta 
tentativa de envenenamento do seu 
irmão Marcus. Ele demonstrava 
sintomas de depressão após a morte 
do pai, o senhor Dulcídio Carvalho, 
ocorrida em 17 de maio deste ano?
Dr. Mauro Carvalho – Sempre 
me intrigou, desde o início da 
apuração o fato de a esposa de 
Marcus insistentemente comunicar 
a parentes e outras pessoas que 
meu irmão estava deprimido, 
tentando suicídio, inclusive ligou 
para minha residência e deixou 
recado para que eu ligasse para 
conversar com ele. Ademais, disse 
que talvez nem o encontrasse com 
vida. Ninguém confirmou essas 
tentativas, mas ele era um dos mais 
sóbrios em consolar a família, 

principalmente, nossas irmãs que 
estavam muito abaladas. Só sabia 
essa parte da história, mas isso 
me intrigava e fez parte de meu 
depoimento ao delegado, três dias 
após o crime. Igualmente, fiquei 
intrigado quanto à pressa em cremar 
o corpo do meu irmão, por parte 
de minha ex-cunhada, o que não 
se concretizou por insistência da 
nossa família, pois não é usual 
cremar o corpo de vitimas de crimes 
violentos. Na hora, não liguei uma 
coisa a outra. Entretanto, colhi 
posteriormente a informação que 
Marcus apresentava com frequência 
mal estar, cefaleia, tontura e 
náuseas, que podem ser sinais de 
envenenamento e que reclamara 
algumas vezes com os irmãos. 
Então juntei todos os fatos e estou 
convicto que existe a possibilidade 
real de envenenamento. Por isso, 
estou propenso a pedir exumação 
do cadáver para fazer análise 
toxicológica.
Jornal Pequeno – Outro detalhe 
que chama atenção no seu 
depoimento é a revelação de uma 
transferência da quantia de R$ 
100.000,00 (cem mil reais) da 
conta do senhor Dulcídio para a 
conta de Marcus. O seu irmão era 
fiel depositário da herança do pai? 
Quem mais da família tinha acesso 
às senhas do espólio do senhor 
Dulcídio?
Dr. Mauro Carvalho – Não 
tomei conhecimento prévio 
da transferência. Apenas fui 
comunicado posteriormente. Tudo 
foi feito com o famoso “jeitinho 
brasileiro”. Ele informou que fez a 
transferência por possuir amizades 
no Banco do Brasil de Viana. 
Lógico que não achei correto, mas 
como houve aceitação de todos os 
irmãos, me acomodei. Ele prestava 
contas com todos. Gastou muito 
pouco da quantia transferida. 
Quando Marcus quis tomar atitudes 
em relação ao inventário inclusive 
com consultas do procedimento em 
si e pagamento de impostos, é que 
solicitei a ele, que antes de tomar 
qualquer decisão, que deveríamos 
marcar uma reunião com todos os 
irmãos, para então partirmos para 

concretizar a abertura do inventario, 
já que devido à pandemia, foi 
editada uma Lei prolongando o 
prazo de abertura do processo até 
31 de outubro deste ano. Sugeri 
o fim de semana no qual ele foi 
assassinado, mas, ele alegou que 
minha irmã, Isabela, iria a Viana 
fazer arrumação e rescaldo das 
coisas de nosso pai. Como somente 
Marcus morava em Viana, ele tinha 
as senhas de nosso pai, e o ajudava 
no seu dia a dia. Não havia nenhum 
conflito entre os irmãos.
Jornal Pequeno – A sociedade 
vianense tem se manifestado nas 
redes sociais e até em manifestações 
públicas, cobrando justiça pelo 
assassinato de Marcus. Por acaso 
a Polícia tem feito contatos com a 
família em busca de detalhes que 
facilitem a elucidação do crime?
Mauro Carvalho – Sim, já 
prestamos depoimentos oficiais 
e temos nos colocado sempre a 
disposição para prestar informações 
e qualquer tipo de colaboração. 
Naturalmente que não nos fornecem 
informações específicas sobre 
a investigação, alegando que o 
segredo é fundamental para atingir 
êxito. Dizem que estão trabalhando 
com afinco e que devemos confiar 
neles. Não tenho porque não 
acreditar e continuo confiando que 
atingirão o êxito no esclarecimento 
do crime.
Jornal Pequeno – O senhor cita 
em seu depoimento, supostas 
movimentações atípicas da sua 
cunhada (esposa de Marcus) no 
dia do crime. Qual o nível da 
relação da família Carvalho com a 
citada? Existe alguma manifestação 
de pesar, arrependimento ou 
colaboração para que o crime seja 
elucidado? Existem tentativas de 
intimidações ou de escamotear 
provas?
Dr. Mauro Carvalho – Relações 
normais. Por exemplo, é minha 
comadre, madrinha de minha 
filha Juliana. Soube que o casal 
teve algum desentendimento 
e que pensaram em separação, 
porém, meu pai funcionou como 
apaziguador e conseguiu evitar o 
fim do casamento. Recentemente, 

antes do crime, ela recebeu em sua 
casa alguns parentes nossos que 
foram visitar Viana, inclusive com 
minha presença. No dia seguinte 
fomos a um restaurante típico, 
nas margens do Lago de Aquirí, 
acompanhados do nosso pai, 
Dulcídio. Soube de uma desavença 
dela com a família de meu irmão 
caçula, cujo motivo soube somente 
agora, mas por foro intimo prefiro 
não comentar. 
Realmente o comportamento da 
minha ex-cunhada no dia do crime 
foi muito estranho. Ausente, sem 
interesse nenhum de como ocorreu 
o fato. Sem lamentação, sem 
se preocupar no esclarecimento 
dos fatos. Sua preocupação era 
somente remover o corpo para 
São Luís, chamando atenção 
pela fixação em fazer a cremação 
do corpo. Isto alertou a todos 
que estavam lá, a ponto de o 
delegado de plantão daquele dia, 
comentar espontaneamente comigo 
que todos os seus comandados 
presentes no período seguinte ao 
crime, acharam seu (ex-cunhada) 
comportamento muito estranho, 
e a ele se reportaram informando 
a impressão que tiveram. Mesmo 
até hoje, não tem demonstrado 
nenhuma lamentação ou participou 
de qualquer evento pedindo 
esclarecimento do crime, nem 
presencialmente nem em redes 
sociais. 
Muito estranho ainda foram os 
depoimentos de suas principais 
aliadas e amigas. Várias tentaram 
denegrir a imagem de meu irmão, 
como se ele fosse o adversário e 
não a vitima. Soube que existiu 
destruição de provas, por exemplo, 
em relação aos pneus da moto que 
ele usou no dia do crime, assim 
como esconder testemunhas para 
orientação judicial, e também 
reunião para combinação de 
depoimento. Talvez a polícia saiba 
mais sobre isso.
Jornal Pequeno – O secretário de 
Segurança, Jefferson Portela, visitou 
Viana dias após o crime, e deu 
entrevistas em emissoras de rádio, 
que estaria empenhado em elucidar 
o assassinato do professor Marcus 
Carvalho. O que o senhor espera do 
aparato de segurança do Estado em 
resolver este caso, visto que muitas 
evidências já são do conhecimento 
público?
Dr. Mauro Carvalho – Espero e 
confio na capacidade do aparato 
policial do Estado em produzir as 
provas necessárias para punir de 
maneira exemplar os autores deste 
bárbaro, covarde e imperdoável 
crime, como exige a sociedade 
vianense. Agradeço ao Secretario 
de Segurança, Dr. Jefferson Portela, 
pelo seu empenho e interesse na 
resolução do caso assim como todos 
os delegados e agentes envolvidos 
na operação. 

Caso Marcus Carvalho
Família do professor está intrigada com 
o crime e pode pedir a exumação do corpo
Em entrevista ao Jornal Pequeno, o médico José Mauro Carvalho, irmão da vítima, 
disse haver a suspeita de que o engenheiro agrônomo tenha sofrido uma tentativa de 
morte por envenenamento, apontando a possibilidade de crime premeditado
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VENDO
Apartamento

Condomínio dos 
  Bancários, 3Q, Suite 
WC, Cozinha, àrea DE 
Serviço, Dispensa, 3º 

Andar Nascente 
CENTRO 

Valor: R$ 120,00 mil
Contato:

(98)98155-1683
(98)99121-8399

CRECI: 3461

ALUGO
Apartamento

Condomínio Village
Jardins 2, Nascente, 
sala de estar e jantar,
cozinha americana, 02

quartos, com semi-
suíte, WC, àrea de lazer 

completa.
Valor: R$ 700,00

Contato:
(98)98155-1683
(98)99121-8399

CRECI: 3461
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Dr. Mauro Carvalho disse acreditar que a morte de seu irmão, o 
professor Marcus, se trate de um crime premeditado

Caxias em Off
Jotônio Vianna

Política, Cultura & Variedades / off10@uol.com.br

Pesquisa Escutec/O Estado
A nova pesquisa Escutec trouxe praticamente os mesmos números da 
anterior invalidada pela juíza Marcela Lobo, da 4ª Vara Eleitoral de 
Caxias, há 15 dias.
Os números da Escutec/O Estado confirmam a liderança do prefeito 
Fábio Gentil (Republicanos) na disputa de Caxias. Em três cenários 
estimulados, Gentil aparece com mais de 60% da opinião dos 
entrevistados.
O levantamento ouviu 500 eleitores no município nos dias 21 a 24 de 
julho. O registro na Justiça Eleitoral tem o número MA 00645/2020. 
Com intervalo de confiança de 90% e margem de erro de quatro pontos 
percentuais para mais ou para menos.

Espontânea
Na modalidade do cenário 
espontâneo, o primeiro cenário 
da pesquisa, Fábio Gentil foi 
citado por 43% dos ouvidos no 
levantamento. Ele é seguido 
pelo deputado estadual Adelmo 
Soares (PCdoB), que obteve 
8%. Paulo Marinho Jr. vem 
em seguida com 4%; Júnior 
Martins, 3%; César Sabá, Tino 
Castro e professor Arnaldo 
Rodrigues aparecem com 
1% cada. Não sabe ou não 
respondeu somaram 39%...
Estimulada
...No primeiro cenário 
estimulado, que tem sete nomes 
na disputa, Gentil aparece 
com 60% da opinião dos 
entrevistados...
Reeleição
...No cenário seguinte, com 
cinco nomes na disputa, o 
prefeito seria reeleito em 
Caxias com 64% dos votos. 
O deputado do PCdoB obteve 
na pesquisa, 16%. Nenhum 
dos candidatos foi a opção de 
11% dos ouvidos na pesquisa e 
9% disseram não saber ou não 
responderam...
Aprovação
...A aprovação da gestão de 
Fábio Gentil em Caxias é de 
66% da população de Caxias. 
Outros 30% dos entrevistados 
disseram desaprovar e 4% não 
sabe ou não respondeu...
Rejeição
...Já sobre rejeição, o 
levantamento mostra que 
Adelmo Soares tem 28% 
de rejeição. Não votariam 
em Fábio Gentil, 16% dos 
entrevistados. Outros 6% 
disseram que não votariam 
em César Sabá e em Júnior 
Martins. Professor Arnaldo 
Rodrigues aparece com 4% de 
rejeição, Luiz Carlos Moura 
com 2%, Tino Castro com 
2% e nenhum dos candidatos 
com 26%. Não sabe ou 
não respondeu, 9% (Com 
informações do jornal O Estado 
do Maranhão).
Partido Verde
A propósito, o Partido Verde 
de Caxias também discute 
a possibilidade de lançar 
candidato a prefeito no 
município...
Confirmação
 ...A informação foi confirmada 
ao redator da coluna por um 
integrante da direção da sigla 
na Princesa do Sertão...
Discussões internas
De acordo com a mesma fonte, 
a articulação está de fato em 
andamento: “As discussões 
internas no nosso partido 
são amparadas na concepção 
de que o município carece 

de uma visão administrativa 
mais ampla, descentralizada, 
direcionada aos diversos 
segmentos sociais e 
empreendedoristas na cidade, 
e não apenas voltada para 
algumas prioridades específicas, 
como se vê atualmente”...
Adriano Sarney
...E, ainda ontem, pelo Twitter, 
o próprio Adriano Sarney 
postou o seguinte: “Com muito 
orgulho que recebo a notícia 
de que o PV de Caxias tem 
forte indicação para lançar 
uma candidatura majoritária no 
município. Terá o total apoio da 
direção estadual!”...
Concorrentes
...Como se sabe, há hoje em 
Caxias sete pré-candidatos 
a prefeito: Fábio Gentil 
(Republicanos), que pleiteia 
a reeleição, e os concorrentes 
oposicionistas Adelmo Soares 
(PCdoB), Cesar Sabá (MDB), 
Júnior Martins (PSC), Arnaldo 
Rodrigues (PSOL), Tino Castro 
(PTB) e Luiz Carlos Moura 
(PMB).
Se mexendo
...Centenas de pré-candidatos 
a vereador já começam a se 
mexer abertamente e, no geral, 
desrespeitando os cuidados que 
a pandemia de covid-19 exige...
À caça
...Principalmente em vídeos 
e fotos na internet, os pré-
candidatos já mostram 
que farão campanha com 
aglomerações e que a pandemia 
não os vai impedir de ir à caça 
do eleitorado onde este estiver...
Neste momento
...Na verdade, já se previa 
que seria assim mesmo. Mas 
não se imaginava que os pré-
candidatos já fossem começar a 
temerária movimentação neste 
momento...
Deixados de lado
...O que indica que no fragor 
da batalha eleitoral, na hora 
do vamos ver, os cuidados 
com a pandemia já terão sido 
completamente deixados de 
lado.
Nem aí
Falando nisso, a verdade é que 
muita gente não está mais nem 
aí para os riscos embutidos no 
contágio da covid-19. Nas ruas, 
vê-se uma multidão onde nem 
todos usam sequer máscara. 
Pelo visto, o povo não faz a sua 
parte.
Boletim
Até ontem, Caxias registrava 
2.851 infectados e 88 óbitos 
pela covid-19.
Recuperadas
...O número de pessoas que se 
recuperaram também chegava 
a 2.083.

GONZO
· Vereança - Dos atuais vereadores, também há deles fazendo 
barulho na internet, mas, principalmente os mais antigos, estes vão 
agindo mais silenciosamente, embora atuem com discrição também 
no ambiente virtual!!!
· De surpresa - A notícia de que o núcleo do Partido Verde poderá 
lançar candidato a prefeito pegou alguns militantes verdes de 
surpresa. É que uma parte dos integrantes da sigla é favorável à 
ideia, mas outra não!!!
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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.
.    ROMANOS 13:12-14

AIDÊ ROCHA

Na tarde dessa terça-feira 
(28), por volta das 16h, um 
fazendeiro identificado como 
Solon Alves da Silva foi 
assassinado e teve o corpo 
queimado, na cidade de 
Grajaú. O crime aconteceu 
numa estrada vicinal do 
povoado Sabonete, vitimando 
ainda um homem que estava 
na companhia do fazendeiro.     
Conforme populares, 
o fazendeiro e o outro 
homem foram assassinados 
por pistoleiros, que após 
cometerem o crime atearam 
fogo no veículo Hilux, de 
propriedade de Solon da 
Silva, ainda com os corpos 

dentro. 
Ainda segundo populares, 
Solon da Silva seria dono 
de uma fazenda denominada 
Jagatá, lá mesmo no povoado 
Sabonete. O crime ocorreu 
no caminho que leva à 
propriedade da vítima. 
O delegado regional de Barra 
do Corda, Márcio Coutinho, 
informou que uma equipe da 
Polícia Civil esteve no local, 
dando início às investigações 
para buscar determinar as 
causas do crime e identificar 
os autores. Os corpos foram 
encaminhados ao Instituto 
Médico Legal (IML) de 
Imperatriz, para serem 
submetidos aos exames de 
praxe.

Fazendeiro é morto e tem o 
corpo queimado em Grajaú

Fazendeiro Solon da Silva e seu acompanhante foram mortos e depois 
tiveram os corpos queimados

Dupla presa em Imperatriz é apontada como mandante dos incêndios 
ocorridos na semana passada

Outro homem que estava com a vítima 
também foi assassinado e incendiado

Operação 
apreende armas 
e frustra assalto 
a agência 
bancária de 
Formosa da 
Serra Negra
Uma operação da Polícia Civil, 
ocorrida na cidade de Tuntum, 
apreendeu um fuzil m4 e duas 
espingardas calibre 12, durante 
cumprimento de mandados de 
busca e apreensão nos povoados 
São Bento e Tabocal. Conforme 
a Polícia Civil, o armamento 
pertence a um grupo da região 
que planejava assaltar uma 
agência bancária no município de 
Formosa da Serra Negra. 
Aproximadamente cem quilos 
de “miguelitos”, que são pregos 
retorcidos usados para furar 
pneus de viaturas e dificultar 
perseguições da polícia, também 
foram apreendidos. 
Segundo informações do 
delegado Armando Pacheco, 
titular da Superintendência 
Estadual de Investigações 
Criminais (Seic), que comanda 
a operação, a ação policial já 
estava no seu terceiro dia e 
continuava em andamento, até 
a tarde de ontem (28). “Como 
são povoados com muitas casas, 
com a nossa chegada, eles 
conseguiram fugir pela mata”, 
explicou. 
A Polícia Civil não informou 
quantos suspeitos estariam 
sendo perseguidos. Um deles, 
de acordo com Pacheco, possui 
mandado de prisão em aberto. 
Além da Seic, participam da 
operação, equipes da Polícia 
Militar e do Centro Tático Aéreo 
(CTA). (AIDÊ ROCHA)

Foram presos, na segunda-feira 
(27), na cidade de Imperatriz, dois 
homens apontados pela polícia 
como mandantes dos ataques que 
ocorreram no município, na terça-
feira (21), quando suspeitos armados 
e encapuzados atearam fogo em uma 
escola e em um ônibus da empresa 
Ratrans.   
Segundo a Polícia Civil, eles 
foram presos pelo Grupo de Pronto 
Emprego (GPE) de Imperatriz, em 
cumprimento a mandados de prisões 
temporárias. Os mandados foram 
expedidos pela 3ª Vara do Tribunal 
do Júri da Comarca de Manaus, no 
estado do Amazonas. 
Ambos teriam sido autores do 
homicídio de Magdiel Barreto 
Valente, conhecido como 
“Magnata”, na cidade de Teresina, 
no Piauí. Após desentendimentos, 
eles teriam torturado a vítima até a 
morte e abandonado o corpo já no 
estado do Maranhão. 
De acordo com as investigações, 
a dupla integra uma facção 
criminosa e é considerada de alta 
periculosidade. 
MAIS PRISÕES 
EM IMPERATRIZ
No domingo (26), durante a 
Operação Integrada Imperatriz 
Segura, seis pessoas foram presas 
em flagrante e sete mandados de 

prisão foram cumpridos. Segundo 
a Polícia Civil, a força-tarefa tinha 
como objetivo inibir a atuação de 
facções na cidade que, também, 
estavam envolvidos nos incêndios 
na localidade. 
Dos seis presos, dois deles, 
conforme a polícia, são considerados 
de alta periculosidade e estariam 
envolvidos com cartel e tráfico 
internacional de drogas. Todos 
foram autuados pelos crimes de 
tráfico de drogas, associação para 
o tráfico e organização criminosa. 

Dois adolescentes também foram 
apreendidos. 
A operação apreendeu, ainda, 128 
porções de maconha, 222 porções 
de cocaína, 841 drogas sintéticas, 
um quilo de maconha, R$ 1810 
em espécie, vinte munições calibre 
20, um carreador de pistola Glock, 
uma pistola Taurus, nove aparelhos 
celulares e veículo modelo Nissan. 
De acordo com a Polícia Civil, 
o valor de mercado da droga 
apreendida é de aproximadamente 
R$ 90 mil. (AR)

Polícia Civil prende dupla apontada como 
mandantes de incêndios em Imperatriz

Vila Progresso 
Adolescente é assassinada com 
três tiros na região da cabeça
Uma adolescente foi assassinada a 
tiros, na segunda-feira (27), na Rua 
São Francisco, na Vila Progresso, 
na região do bairro de Pedrinhas 
– zona rural de São Luís. Ela foi 
identificada como Gislene Batista 
Frazão, de 16 anos. 
Inicialmente, segundo informações 

de testemunhas que acionaram 
a polícia, a adolescente teria 
disparado acidentalmente contra 
o próprio rosto.  Entretanto, ao 
chegar ao local, peritos do Instituto 
de Criminalística do Maranhão 
(Icrim) constataram três disparos de 
arma de fogo no corpo da vítima, 

sendo eles na nuca, rosto e boca, 
configurando crime de homicídio. 
Ainda conforme a perícia, no local 
do assassinato, foram encontrados 
indícios de luta corporal. A arma 
utilizada no crime seria semelhante 
a uma pistola ponto 40. 
Até o momento, não há 
informações sobre o autor do 
assassinato. O caso está sendo 
investigado pelo Departamento de 
Feminicídio da Superintendência 
de Homicídios e Proteção à Pessoa 
(SHPP). (AR)

Um casal foi preso, nessa terça-feira 
(28), em cumprimento a mandados 
de prisão preventiva, pelo crime 
de tentativa de latrocínio, ocorrido 
dia 10 de abril deste ano. O homem 
de 29 anos e a mulher de 19 foram 
capturados no Residencial Ribeira, 
onde residem. 
De acordo com a Polícia Civil, a 
vítima foi atacada pela dupla, que 
estava escondida em um matagal, 

quando parou o veículo em que 
estava para verificar um problema 
mecânico. A ação criminosa ocorreu 
em uma rua deserta no bairro do 
Turu, em São Luís. 
Além de levar o veículo e pertences, 
o homem desferiu vários golpes 
de punhal na vítima, que apesar 
de gravemente ferido conseguiu 
escapar. Depois de passar por 
cirurgias na mão e no abdômen, e 

ficar dez dias internado no Hospital 
Clementino Moura, o Socorrão 
II, procurou o 7º Distrito Policial 
do Turu e a Superintendência 
de Homicídios e Proteção à 
Pessoa (SHPP), que iniciou os 
levantamentos do caso.  
Durante as investigações policiais, 
ambos foram identificados 
e reconhecidos pela vítima. 
O automóvel foi localizado 

abandonado no Residencial Ribeira. 
Na casa em que os autores foram 
capturados, diversos instrumentos 
de trabalho subtraídos no assalto e 
o punhal utilizado no crime também 
foram apreendidos. 
Em interrogatório, segundo a Polícia 
Civil, o casal confessou o crime. 
Após os procedimentos necessários, 
eles foram encaminhados ao Centro 
de Triagem e o presídio feminino em 
Pedrinhas, onde ficarão à disposição 
da Justiça. (AR)

Casal é preso por tentativa de latrocínio em São Luís

Maranhão registra 1.403
novos casos da Covid-19

Boletim divulgado pela 
Secretaria de Estado da Saúde, 
nessa terça-feira, 28, informa 
que o Maranhão registrou 
1.403 novos casos da Covid-19. 
Foram 111 novos registros 
na Ilha de São Luís, 1 em 
Imperatriz e 1.291 nas demais 
regiões. Segundo o boletim da 
SES, 103.994 pessoas estão 
recuperadas e 2.959 faleceram. 
São, atualmente, 9.035 casos 
ativos.
Já foram realizados 254.907 
testes de Covid-19, com 5.011 

casos suspeitos e 136.040 
descartados. No total, 2.971 
profissionais de saúde já se 
infectaram; destes, 2.859 estão 
recuperados e 54 faleceram.
Dezesseis óbitos estão 
registrados no boletim de ontem. 
Nenhum ocorreu nas últimas 
24h. São seis óbitos em São 
Luís, dois em Pedro do Rosário 
e 1 óbito nos municípios de 
Humberto de Campos, Codó, 
Maracaçumé, Nova Olinda, 
Timon, Cajari, Igarapé Grande e 
Vitorino Freire, cada um.

Partidos do Centrão articulam bloco
paralelo para esvaziar Arthur Lira

Depois de DEM e MDB deixarem o chamado “Blocão” da Câmara, 
formado por 221 parlamentares e comandado pelo deputado Arthur 
Lira (Progressista-AL), outros dois partidos iniciaram as negociações 
para também deixar o bloco: PTB e Pros. Os dois partidos também 
integram o Centrão.
O objetivo é formar um bloco alternativo ao de Lira, com 83 
parlamentares: PSL (53), PTB (11), PROS (11) e PSC (8).
Arthur Lira vem capitaneando a aproximação com o “Centrão” de olho 
na eleição para a presidência da Câmara, em fevereiro do ano que vem.
“Está fechado, só precisamos protocolar. É um bloco independente, 
para termos mais força no jogo regimental”, disse Felipe Francischini, 
lider do PSL.
Com a saída dos partidos, o bloco comandado por Arthur Lira, que 
já contou com 221 parlamentares e passou para 158, ficaria com 136 
deputados.
“As conversas estão bem adiantas, é da dinâmica interna da Casa. Não 
é contra A ou contra B”, disse André Ferreira, líder do PSC.
“Acho que vai ser bom a formação de um novo bloco para que a gente 
possa ter mais protagonismo dentro da casa e ajudar no debate. A pauta 
reformista é uma pauta que abraçamos, não temos dificuldade em votar 
a pauta do governo, entendemos que a pauta econômica é uma pauta 
boa. Temos contribuído”, disse Pedro Lucas Fernandes, líder do PTB. 
(Blog do Gerson Camarotti)

Luto na televisão brasileira: morre
Rodrigo Rodrigues, aos 45 anos
A televisão brasileira está de luto. 
Aos 45 anos, morreu, nessa terça-
feira, 28, o apresentador Rodrigo 
Rodrigues, vítima de trombose 
venosa cerebral decorrente da 
Covid-19. O jornalista estava 
internado por complicações do 
novo coronavírus desde o último 
sábado na unidade de terapia 
intensiva do Hospital da Unimed, 
no Rio de Janeiro.
Com o bom humor característico 
e a competência indiscutível, 
Rodrigo Rodrigues deixou sua 
marca por onde passou. Desde 
janeiro de 2019 na Globo, o 
apresentador conquistou a 
confiança de todos, e diversos 
colegas logo se tornaram amigos 
também fora do ambiente de 
trabalho.
Rodrigo Rodrigues apresentou o 
Troca de Passes pela última vez 
no dia 9 de julho, quando relatou 
que um amigo com quem tivera 

contato recente testou positivo. 
No dia 13, o apresentador fez o 
exame, que também diagnosticou 
a Covid-19. Desde então, 
cumpriu o isolamento em casa, 
com acompanhamento da equipe 
médica da Globo.
Inicialmente, apresentou sintomas 
leves, como falta de paladar e 
olfato, mas disse que se sentia 
bem. No entanto, a situação 
mudou no último sábado, quando 
deu entrada no hospital com 
vômitos, desorientação e dor de 
cabeça.
De acordo com o boletim médico 
do hospital, foi diagnosticada 
uma trombose venosa cerebral, 
e o apresentador passou por uma 
cirurgia na noite de domingo para 
aliviar a pressão intracraniana. 
Nessa terça, porém, ele não 
resistiu e teve morte encefálica 
confirmada.

Estudo sugere que Alzheimer pode ser
detectado em novo tipo de exame de 
sangue

Um estudo publicado nesta terça-feira (28) apresenta o que pode 
ser o primeiro exame de sangue capaz de diagnosticar o Alzheimer. 
Atualmente, a doença é detectada por exclusão e relatos de familiares, 
com um mapeamento do cérebro feito com segurança após a morte. De 
acordo com os autores, o novo teste foi capaz de discriminar a doença 
sem confusão com outros problemas degenerativos.
Inicialmente, os pesquisadores queriam responder se o índice de uma 
proteína encontrada no plasma, a fosfo-tau217, é capaz de diferenciar 
o Alzheimer de outras doenças neurodegenerativas. Isso por que, de 
acordo com os especialistas, os níveis da fosfo-tau217 aumentam cerca 
de sete vezes em caso de Alzheimer e, em indivíduos com o gene que 
causa a doença, a taxa já começa a aumentar 20 anos antes do início do 
comprometimento cognitivo.
O estudo observacional incluiu 1.402 pacientes divididos em três 
grupos e concluiu que sim, é possível usar um teste para analisar 
esse biomarcador (proteína fosfo-tau2017) como forma eficiente de 
detectar a doença. Os resultados foram apresentados na Conferência 
Internacional da Associação de Alzheimer e publicados na revista 
“JAMA” simultaneamente.
Assinam autores suecos, americanos, colombianos e alemães, liderados 
por Oskar Hansson e Sebastian Palmqvist, da Universidade de Lund, 
principal instituição responsável pelo artigo. É importante ressaltar 
que, de acordo com os cientistas, apesar dos bons resultados, ainda são 
necessárias mais pesquisas com populações mais diversas e em estudos 
randomizados - participantes selecionados de forma sorteada, sem 
influência externa possível nos resultados.
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Jasson convida promotora a conhecer o ‘novo’ Nhozinho
Por Zeca Soares 27/07/2020      

O secretário de Esporte de Sào Luís, Jasson Lago Júnior esteve reunido, nesta segunda-
feira (27), com a promotora de Direitos Difusos e Defesa do Consumidor, Lítia
Cavalcanti. Na pauta a reforma do Estádio Nhozinho Santos que será entregue no próximo
mês pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior.

Lítia Cavalcanti teve atuação fundamental e decisiva quando determinou a interdição do
estádio há alguns anos e apontou a necessidade de reforma e modernização, tendo
inclusive determinado um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta). Hoje, o Gigante da
Vila Passos é um estádio completamente diferente.

Jasson esteve pessoalmente na promotoria para fazer o convite para Lítia Cavalcanti
que visite o Nhozinho Santos antes da sua reabertura. O convite foi prontamente aceito e
visita de inspeção vai ser feita na quinta-feira (30), às 9h da manhã, segundo adiantou a
promotora ao Blog do Zeca Soares.

“A visita aos órgãos de controle como o Ministério Público, representado pela promotora
Lítia Cavalcanti é de extrema importância para a Prefeitura de São Luís que buscou sempre
atender as orientações para entregar à população de São Luís um estádio que ofereça
conforto e segurança a todos. A nossa visita foi também para fazer o convite à promotora

https://www.zecasoares.com/2020/07/27/jasson-convida-promotora-a-conhecer-o-novo-nhozinho/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.zecasoares.com/2020/07/27/jasson-convida-promotora-a-conhecer-o-novo-nhozinho/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.zecasoares.com/2020/07/27/jasson-convida-promotora-a-conhecer-o-novo-nhozinho/&text=Jasson%20convida%20promotora%20a%20conhecer%20o%20%E2%80%98novo%E2%80%99%20Nhozinho&hashtags=zecasoares
https://api.whatsapp.com/send?text=https://www.zecasoares.com/2020/07/27/jasson-convida-promotora-a-conhecer-o-novo-nhozinho/
mailto:subject=Jasson%20convida%20promotora%20a%20conhecer%20o%20%E2%80%98novo%E2%80%99%20Nhozinho&body=https://www.zecasoares.com/2020/07/27/jasson-convida-promotora-a-conhecer-o-novo-nhozinho/
https://www.zecasoares.com/2020/07/20/edivaldo-diz-que-nhozinho-santos-recebe-ultimos-retoques/
https://www.zecasoares.com/2020/05/27/nhozinho-santos-sera-a-novidade-na-volta-do-futebol/
https://www.zecasoares.com/2020/06/08/o-velho-e-charmoso-nhozinho-santos-de-visual-novo/


para que ela visite o estádio agora, completamente moderno, seguro e bem mais
confortável, por isso é que considero importante essa visita, pois diante do Termo de
Ajuste de Conduta (TAC) que foi assinado e nós estamos mostrando que cumprimos com o
nosso dever”, explicou o secretário.

Foto: Divulgação



Justiça condena Casa Lotérica de Cururupu a melhorar
atendimento e aplica multa diária de R$ 30 mil em caso
de descumprimento.
24 de julho de 2020 / 05h 04

Publicidade Victor Farma e Auto Posto Piedade

O Poder Judiciário em Cururupu deu o prazo de 30 dias para que a Casa Lotérica do município adote
as medidas necessárias para a ampliação do número de atendentes, a fim de reduzir o tempo de
espera da população em fila. Assinada nesta sexta-feira, 24, a decisão provisória de
urgência proferida pelo juiz Douglas da Guia, titular da comarca, em Ação Civil Pública, também
estipula o prazo de 10 dias para ampliação do horário de atendimento em dias de pagamento de
Bolsa Família e Auxílio Emergencial, com horário das 6h às 19h, incluindo funcionamento aos
sábados.

No prazo de 10 dias a Casa Lotérica também deverá promover a devida orientação do público, com a
distribuição de senhas, de forma a impossibilitar aglomeração de pessoas na parte externa e interna
da agência, respeitando-se o distanciamento social mínimo e as necessárias demarcações de
espaço, em colaboração com o órgão de defesa do consumidor (PROCON).

Publicidade Patrocinadores

https://blogdoclaudiomendes.com.br/justica-condena-casa-loterica-de-cururupu-a-melhorar-atendimento-e-aplica-multa-diaria-de-r-30-mil-em-caso-de-descumprimento/
https://1.bp.blogspot.com/-5D_HHbo3bJc/XpE5PQOP5BI/AAAAAAAAWjA/1Q72kq9GC4cmgwaGc7IWT5f0IWKsUjSXACLcBGAsYHQ/s1600/LOGOS.jpg
http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/434223/decisa__771_o_tutela_urgencia_-_loterica_cururupu_24072020_1615.pdf


Posto Guará
Também em 10 dias, a empresa concessionária do serviço deverá providenciar bebedouros com
copos descartáveis para o público e disponibilizar álcool em gel 70º para os usuários, garantido
atendimento prioritário a pessoas idosas, com idade superior a sessenta anos, em todos os horários
de funcionamento, priorizando-se, entre os idosos, os maiores de 80 anos, que gozam de prioridade
especial por força de lei específica.

A decisão do juiz Douglas da Guia também dá 60 dias para que a Casa Lotérica providencie banheiro
para o público, local para as pessoas lavarem as mãos, inclusive respeitando as normas de
acessibilidade. “Considerando a gravidade da pandemia e tendo em vista que a referida instituição
bancária não tem adotado as medidas de prevenção há muito exigidas, fixo multa diária no valor de
R$ 30 mil em caso haja descumprimento das medidas. A multa será revertida em benefício do Fundo
Estadual de Proteção dos Direitos Difusos”, ressalta o julgador.

A decisão do magistrado foi proferida em Ação Civil Pública que solicita, dentre outros, melhorias no
atendimento à população cururupuense. A ação, protocolada na última quarta-feira, dia 22, é
assinada pelo promotor de justiça Frederico Bianchini Joviano dos Santos, titular da Promotoria de
Justiça de Cururupu.

https://1.bp.blogspot.com/-VlDG7_UClI4/XqOaua3friI/AAAAAAAAWk8/N0CcXtRO3NIX7n5O2SqjtjgCSl_VUaG_QCLcBGAsYHQ/s1600/Publicidade%2BPatrocinadores.png
http://1.bp.blogspot.com/-4Ba9B-EPEEA/XxOWrwFAl-I/AAAAAAAAX2M/dJusHjMChp8K5fAnhd1S_mClu6VVxxdlACK4BGAYYCw/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2020-07-18%2Bat%2B12.01.50.jpeg


A ação foi motivada por várias denúncias da população e da Câmara de Vereadores sobre os
problemas no atendimento na Casa Lotérica Cururupuense. Em março de 2019 o Poder Legislativo
municipal encaminhou ofício ao MPMA, solicitando medidas para sanar a questão. Quatro meses
antes, a precariedade do atendimento aos consumidores já havia sido relatada à Caixa Econômica
Federal (CEF) pela Câmara. Em abril de 2019 a Promotoria de Justiça de Cururupu solicitou
informações sobre as falhas à empresa, que se limitou a responder que seguia os padrões nacionais
da CEF e possuía o maior espaço físico entre todas as outras unidades da Baixada Maranhense.
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Promotoria pede bloqueio
de R$ 590 mil do prefeito de
Carolina
28/07/2020 13h19 28/07/2020 13h19

A Promotoria de Justiça de Carolina entrou com uma Ação na Justiça contra o prefeito da cidade,
Erivelton Teixeira Neves, pedindo o bloqueio de bens por falta de transparência dos recursos
referentes aos royalties.

Documento obtido pelo Blog do Neto Ferreira mostra que o gestor de Carolina se recusou a
fornecer informações sobre a aplicação da verba proveniente do royalties ao órgão ministerial.

Além disso, Erivelton também se negou a cumprir as recomendações do Ministério Público e a firmar
um Termo de Ajuste de Conduta que tinha como objetivo o comprometimento a divulgação das
despesas e receitas realizadas com os royalties.

Em outro trecho da Ação, o Parquet afirma que o Portal da Transparência da Prefeitura existe Ale as
formalmente, pois não contém as informações necessárias, como convênios, contratos de repasses,
destinação de valores recebidos, além de outros dados.

“Em Carolina, a UHE Estreito já repassou cifras que alcançam milhões, porém ninguém sabe
exatamente como esse dinheiro foi (ou está sendo) utilizado”, narra a petição.

http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/07/promotoria-pede-bloqueio-de-r-590-mil-do-prefeito-de-carolina/#respond
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A Promotoria destacou ainda que nem o valor do salário do prefeito é encontrado no site.

“O atual gestor Municipal, apesar de ter recebido a recomendação do MPE sobre o assunto,
indicando pontualmente o que deveria ser observado no momento da disponibilização da informação,
nada fizer para se adequar ao comando ilegal. Aliás, até hoje, passado vários anos desde a
Recomendação , nada foi feito. Isto é, seno demandado deixou de aplicar a Lei, não foi por falta de
conhecimento das normas, mas por puro e simples desprezo às regras que foram o dever de
transparência ao gestor público”, ressaltou.

Em razão disso, o Parquet quer o bloqueio debR$ 590 mil do prefeito e multa, além de atualização do
Portal da Transparência.



Denunciado por escândalo de 33 milhões, Miltinho deixa
prefeitura de São Mateus

 01 Comentário

Acusado de corrupção, Miltinho pediu licença e o seu sobrinho, o vice-prefeito, Ivo Rezende, assumiu pelos próximos 60 dias; O ato
de transmissão do cargo aconteceu no último dia, 14, no auditório CESF.

O advogado Hamilton Nogueira Aragão, mais conhecido como Miltinho (PSB), prefeito de São Mateus, decidiu pedir licença de três
meses do comando do município. Em seu lugar, assumiu o vice-prefeito Ivo Resende que é seu sobrinho e será o candidato do tio à
sucessão municipal nestas eleições.

A saída de Miltinho da prefeitura ocorre exatamente após ele e mais quatro de seus secretários serem denunciados pelo escândalo
de R$ 33 milhões de uma Ação Civil de Improbidade Administrativa, assinada pela Promotora Alessandra Darub Alves, processo
este protocolado no dia 19 de março deste ano na Justiça.

Miltinho e seus secretariados foram denunciados por dano aos cofres públicos, conforme os link abaixo.

De acordo com a Ação, Miltinho e seus comparsas fraudaram nove contratos e outros oito diferentes aditivos com a CTSLZ –
Cooperativa de Trabalho e Prestação de Serviço, no qual o objetivo foi a contratação de mão de obra terceirizada em diversas
secretarias da gestão são-mateuense, que serviu para o prefeito empregar aliados e cabos eleitorais em vez de realizar Concurso
Público.

– Coopmar 

O prefeito agora licenciado de São Mateus, não pagou quantia milionária apenas para a CTSLZ, a gestão Miltinho Aragão também
transferiu R$ 3,3 milhões para a Coopmar (Cooperativa Maranhense de Trabalho e Prestação de Serviços), outra envolvida em
casos de corrupção e que já teve seus cooperados-cabeças presos.

No comando do município de São Mateus do Maranhão desde 2013, Aragão manteve contratos com a Coopmar. Ao todo, entre os
exercícios financeiros de 2014 e 2016, foram desembolsados dos cofres públicos na gestão do socialista exatos R$ 3.318.440,36
para a cooperativa, por suposta prestação de serviços de terceirização de manutenção e apoio administrativo.

Do montante, maior parte dos repasses ocorreu em 2015, quando R$ 1.977.832,90 saíram dos cofres de São Mateus para a conta
bancária da Coopmar. O segundo ano de maior faturamento foi em 2014, R$ 1.246.668,90. Em 2016, foram R$ 93.938,56.

Naquele último ano, a Coopmar recebeu a visita da força-tarefa formada pela PF (Polícia Federal), Gaeco (Grupo de Atuação
Especial no Combate às Organizações Criminosas) e Seccor (Superintendência Estadual de Prevenção e Combate a Corrupção),
durante a deflagração da 1ª fase da Operação Cooperari, sob suspeita de desvio de dinheiro público da prefeitura de Paço do
Lumiar. Houve ainda uma segunda visita no ano passado, quando os cooperados-cabeças foram presos.
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