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São Raimundo das Mangabeiras: A pedido do MP-MA,
TCU suspende uso de recursos do Fundef para remunerar
professores
O Tribunal de Contas da União (TCU)
acatou, em 21 de julho, Representação
com pedido de medida cautelar de
suspensão, protocolada, em 10 de julho,
pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA). A manifestação, formulada pela
promotora de Justiça Hortênsia
Fernandes Cavalcanti, pede a suspensão
da utilização, pelo município de São
Raimundo das Mangabeiras, de 60% dos
recursos precatórios do Fundo de
Manutenção e Valorização dos
Profissionais do Ensino Fundamental (Fundef) para pagamento de professores.
Segundo jurisprudências do TCU, dos anos 2017 e 2018, os recursos do fundo devem
ser utilizados integralmente em ações de educação, depositados em conta específica e
não podem ser somados aos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
“Os recursos do Fundef não estão sujeitos à subvinculação de 60% para remuneração
dos profissionais do magistério, pois possuem natureza extraordinária. Devem ser
geridos por plano de aplicação definido, preferencialmente, com participação da
sociedade”, explica a autora da Representação.
Atuação
Com base em orientações da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) e na Nota Técnica nº
01/2019, da Rede de Controle da Gestão Pública no Maranhão, sobre a correta aplicação
dos recursos do Fundef, em 23 de dezembro de 2019, o MP-MA expediu duas
Recomendações sobre a subvinculação (uso) do percentual de 60% dos recursos do
fundo para pagamentos de professores. Uma foi enviada ao prefeito Rodrigo Coelho e
outra ao presidente da Câmara de Vereadores, Leonardo Santos.
No documento destinado ao gestor municipal, a Promotoria de Justiça solicitou o não
envio à Câmara de anteprojeto de lei sobre subvinculação de recursos do Fundef para
remuneração de professores.

A Recomendação encaminhada ao presidente da Câmara requeria a informação aos
parlamentares sobre a posição contrária do MP-MA quanto à aprovação de lei municipal
autorizando subvinculação, porque isto consistiria em ato de improbidade administrativa.
Pedia a não legislação sobre a matéria e também a derrubada de possíveis vetos do
prefeito.
Depois das Recomendações, o MP-MA instaurou, em 31 de dezembro de 2019,
Procedimento Administrativo para acompanhar a eventual aprovação de lei municipal
sobre o tema.
Em 3 de julho, o prefeito informou, por meio de seu perfil pessoal no Instagram, que o
município havia recebido R$ 18 milhões em recursos precatórios do Fundef e afirmou
que iria desbloquear os valores e repassar 60% para remunerar os professores
municipais.
Diante disso, a Promotoria de Justiça de São Raimundo das Mangabeiras protocolou a
Representação no TCU.
(Informações do MP-MA)

Posto A Península: MP diz que não houve
nenhuma operação com objetivo de interditar
local
Publicado em 29 de julho de 2020

O Ministério Público do Maranhão informa que, a respeito da situação do Posto A, localizado na
Praia da Ponta D’Areia, providências estão sendo adotadas, mas, até o momento, não houve
nenhuma operação com objetivo de interditar o local.

Em relação ao episódio amplamente divulgado nas redes sociais envolvendo um estabelecimento
da área, o MPMA, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís, já
instaurou um procedimento para notificar o proprietário, com a finalidade de evitar a ocorrência de
novas situações que desrespeitem o Código de Defesa do Consumidor.
A esse respeito, o MPMA reforça o seu compromisso com a defesa dos direitos do cidadão e
ressalta que jamais irá tolerar qualquer forma de discriminação. Assegura, ainda, que assim que
forem tomadas outras medidas cabíveis em relação à questão, inclusive em parceria com outras
instituições, tais ações serão amplamente divulgadas.
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, e os promotores de justiça Cláudio Guimarães,
Litía Cavalcante e Fernando Barreto darão uma entrevista coletiva, nesta quinta-feira (30), às 11h,
na sede da Procuradoria Geral de Justiça, no Jaracati, para falar sobre o posicionamento do
Ministério Público do Maranhão em relação à situação na área denominada Posto A, na Ponta
D’Areia.
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O Tribunal de Contas da União (TCU) acatou, em 21 de
julho, Representação com pedido de medida cautelar de
suspensão, protocolada, em 10 de julho, pelo Ministério
Público do Maranhão (MPMA). A manifestação, formulada
pela promotora de justiça Hortênsia Fernandes Cavalcanti,
pede a suspensão da utilização, pelo Município de São
Raimundo das Mangabeiras, de 60% dos recursos
precatórios do Fundo de Manutenção e Valorização dos
Profissionais do Ensino Fundamental (Fundef) para
pagamento de professores.
Segundo jurisprudências do TCU, dos anos 2017 e 2018,
os recursos do fundo devem ser utilizados integralmente

em ações de educação, depositados em conta específica e
não podem ser somados aos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb).
“Os recursos do Fundef não estão sujeitos à subvinculação
de 60% para remuneração dos profissionais do magistério,
pois possuem natureza extraordinária. Devem ser geridos
por plano de aplicação definido, preferencialmente, com
participação da sociedade”, explica a autora da
Representação.
ATUAÇÃO
Com base em orientações da Procuradoria Geral de Justiça
(PGJ) e na Nota Técnica nº 01/2019, da Rede de Controle
da Gestão Pública no Maranhão, sobre a correta aplicação
dos recursos do Fundef, em 23 de dezembro de 2019, o
MPMA expediu duas Recomendações sobre a
subvinculação (uso) do percentual de 60% dos recursos do
fundo para pagamentos de professores. Uma foi enviada ao
prefeito Rodrigo Coelho e outra ao presidente da Câmara
de Vereadores, Leonardo Santos.
No documento destinado ao gestor municipal, a Promotoria
de Justiça solicitou o não envio à Câmara de anteprojeto de
lei sobre subvinculação de recursos do Fundef para
remuneração de professores.
A Recomendação encaminhada ao presidente da Câmara
requeria a informação aos parlamentares sobre a posição
contrária do MPMA quanto à aprovação de lei municipal
autorizando subvinculação, porque isto consistiria em ato
de improbidade administrativa. Pedia a não legislação
sobre a matéria e também a derrubada de possíveis vetos
do prefeito.
Depois das Recomendações, o MPMA instaurou, em 31 de
dezembro de 2019, Procedimento Administrativo para

acompanhar a eventual aprovação de lei municipal sobre o
tema.
Em 3 de julho, o prefeito informou, por meio de seu perfil
pessoal no Instagram, que o Município havia recebido R$
18 milhões em recursos precatórios do Fundef e afirmou
que iria desbloquear os valores e repassar 60% para
remunerar os professores municipais.
Diante disso, a Promotoria de Justiça de São Raimundo
das Mangabeiras protocolou a Representação junto ao
TCU.

Matões: MP solicita proibição imediata de
operações bancárias que permitam fusão ilegal de
recursos municipais

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) solicitou, na última segunda-feira, 27,
a proibição imediata de operações bancárias irregulares, incluindo transferências
de recursos de convênios e repasses obrigatórios dos governos federal e
estadual para a conta única do Tesouro Municipal de Matões.
A solicitação foi feita em Ação Civil Pública de obrigação de não fazer, com
pedido de liminar, de autoria do promotor de justiça Renato Ighor Viturino
Aragão, contra o Município e o Banco do Brasil (onde se concentram os recursos
municipais).
Segundo o representante do MPMA, a ACP foi motivada pela fusão ilegal de
recursos recebidos dos governos federal e estadual com os do Tesouro
Municipal. Os valores deveriam estar em contas específicas, separadas por área,
mas têm sido transferidos para outras contas da Prefeitura de Matões.
Ainda de acordo com ele, como em muitas cidades, foram encaminhados para
Matões muitos recursos para o combate ao novo coronavírus. Entretanto, não se
sabe a destinação destes valores porque estão sendo depositados na conta geral
do Município, ao invés da conta específica da área da Saúde.
Exemplos desta prática ilegal são as 143 transferências bancárias realizadas, no
período de janeiro a abril de 2020, entre as contas do Fundo Municipal de Saúde
(FMS) e do Tesouro, totalizando R$ R$ 2.227.453,48.

Para o MPMA, a limitação de operações bancárias, a partir de determinados
valores, levou a transferências de contas específicas para “contas de passagem”,
como a do Tesouro Municipal. A mistura de recursos torna quase impossível
identificar a origem dos valores.
PEDIDOS
As solicitações do Ministério Público incluem a proibição de transferências de
valores das contas municipais para destinos não-sabidos, como rubricas de
“pagamentos a fornecedores” ou “pagamentos diversos”.
Devem ser proibidos, ainda, saques “em espécie” (mais conhecidos como
“saques na boca do caixa”) das contas municipais, pelo prefeito Ferdinando
Coutinho e secretários de governo, sob pena de pagamento de multa pessoal a
ser definida pela Justiça. Os valores captados devem ser transferidos ao Fundo
Estadual de Proteção dos Direitos Difusos.
A Promotoria de Justiça de Matões também solicita a confirmação dos pedidos
liminares, ao final do processo. A multa de descumprimento sugerida é de R$ 5
mil por operação ilícita. As informações são do MPMA.
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O Ministério Público do Maranhão (MPMA) solicitou, na última segunda-feira, 27, a proibição
imediata de operações bancárias irregulares, incluindo transferências de recursos de
convênios e repasses obrigatórios dos governos federal e estadual para a conta única do
Tesouro Municipal de Matões.
A solicitação foi feita em Ação Civil Pública de obrigação de não fazer, com pedido de liminar,
de autoria do promotor de justiça Renato Ighor Viturino Aragão, contra o Município e o Banco
do Brasil (onde se concentram os recursos municipais).
Segundo o representante do MPMA, a ACP foi motivada pela fusão ilegal de recursos
recebidos dos governos federal e estadual com os do Tesouro Municipal. Os valores
deveriam estar em contas específicas, separadas por área, mas têm sido transferidos para
outras contas da Prefeitura de Matões.
Ainda de acordo com ele, como em muitas cidades, foram encaminhados para Matões muitos
recursos para o combate ao novo coronavírus. Entretanto, não se sabe a destinação destes
valores porque estão sendo depositados na conta geral do Município, ao invés da conta
específica da área da Saúde.

Exemplos desta prática ilegal são as 143 transferências bancárias realizadas, no período de
janeiro a abril de 2020, entre as contas do Fundo Municipal de Saúde (FMS) e do Tesouro,
totalizando R$ R$ 2.227.453,48.
Para o MPMA, a limitação de operações bancárias, a partir de determinados valores, levou a
transferências de contas específicas para “contas de passagem”, como a do Tesouro
Municipal. A mistura de recursos torna quase impossível identificar a origem dos valores.
PEDIDOS
As solicitações do Ministério Público incluem a proibição de transferências de valores das
contas municipais para destinos não-sabidos, como rubricas de “pagamentos a fornecedores”
ou “pagamentos diversos”.
Devem ser proibidos, ainda, saques “em espécie” (mais conhecidos como “saques na boca
do caixa”) das contas municipais, pelo prefeito Ferdinando Coutinho e secretários de governo,
sob pena de pagamento de multa pessoal a ser definida pela Justiça. Os valores captados
devem ser transferidos ao Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos.
A Promotoria de Justiça de Matões também solicita a confirmação dos pedidos liminares, ao
final do processo. A multa de descumprimento sugerida é de R$ 5 mil por operação ilícita.
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O Tribunal de Contas da União (TCU) acatou, em 21 de julho, Representação com pedido de medida
cautelar de suspensão, protocolada, em 10 de julho, pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA). A
manifestação, formulada pela promotora de justiça Hortênsia Fernandes Cavalcanti, pede a
suspensão da utilização, pelo Município de São Raimundo das Mangabeiras, de 60% dos recursos
precatórios do Fundo de Manutenção e Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental
(Fundef) para pagamento de professores.

Segundo jurisprudências do TCU, dos anos 2017 e 2018, os recursos do fundo devem ser utilizados
integralmente em ações de educação, depositados em conta específica e não podem ser somados
aos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb).
“Os recursos do Fundef não estão sujeitos à subvinculação de 60% para remuneração dos
profissionais do magistério, pois possuem natureza extraordinária. Devem ser geridos por plano de
aplicação definido, preferencialmente, com participação da sociedade”, explica a autora da
Representação.
ATUAÇÃO
Com base em orientações da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) e na Nota Técnica nº 01/2019, da
Rede de Controle da Gestão Pública no Maranhão, sobre a correta aplicação dos recursos do
Fundef, em 23 de dezembro de 2019, o MPMA expediu duas Recomendações sobre a subvinculação
(uso) do percentual de 60% dos recursos do fundo para pagamentos de professores. Uma foi enviada
ao prefeito Rodrigo Coelho e outra ao presidente da Câmara de Vereadores, Leonardo Santos.
No documento destinado ao gestor municipal, a Promotoria de Justiça solicitou o não envio à Câmara
de anteprojeto de lei sobre subvinculação de recursos do Fundef para remuneração de professores.
A Recomendação encaminhada ao presidente da Câmara requeria a informação aos parlamentares
sobre a posição contrária do MPMA quanto à aprovação de lei municipal autorizando subvinculação,
porque isto consistiria em ato de improbidade administrativa. Pedia a não legislação sobre a matéria
e também a derrubada de possíveis vetos do prefeito.
Depois das Recomendações, o MPMA instaurou, em 31 de dezembro de 2019, Procedimento
Administrativo para acompanhar a eventual aprovação de lei municipal sobre o tema.
Em 3 de julho, o prefeito informou, por meio de seu perfil pessoal no Instagram, que o Município
havia recebido R$ 18 milhões em recursos precatórios do Fundef e afirmou que iria desbloquear os
valores e repassar 60% para remunerar os professores municipais.
Diante disso, a Promotoria de Justiça de São Raimundo das Mangabeiras protocolou a
Representação junto ao TCU.

117.694
CASOS

conﬁrmados do
novo coronavírus
no Maranhão,
segundo a SES

2.978
ÓBITOS

90

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

NOVOS

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

Capital e interior

R$ 2,00

FUNDADORES: BANDEIRA TRIBUZI E JOSÉ SARNEY
DIRETOR DE REDAÇÃO: CLÓVIS CABALAU

São Luís, 30 de julho de 2020 - Quinta-feira. Nº 20.915

Outros estados

www.oestadoma.com

Paulo Soares

Grajaú

Condomínios se
adequam para
evitar a Covid-19

Polícia
investiga
crime com
característica
de pistolagem
Corpos do fazendeiro Saulo Alves
da Silva e d outro homem, identificado como João Paulo, foram achados carbonizados dentro de um veículo abandonado. POLÍCIA 7

R$ 4,00

Entrevista
Divulgação

Uso de máscara, álcool em gel, limpeza intensificada,
menor acesso a elevadores e até restrição de visitas,
são algumas das medidas adotadas.
CIDADES 5

Reencontro

Pai internado
há 4 meses
com Covid-19
recebe visita
de filha

Adriano
Sarney fala de
seu projeto
de gestão
para São Luís

Momento propiciado pela equipe
multiprofissional do Hospital Universitário da UFMA foi marcado por
muita alegria, manifestações de carinho e precauções. GERAL 9

Pré-candidato do PV diz que pretende implantar uma administração
pautada na modernidade, potencializando as vocações econômicas
da cidade. POLÍTICA 3

Alternativo

Eleições

Divulgação

2020

Zé Wilson
lidera em
Itaipava do
Grajaú, diz
pesquisa

Mostra
sobre pesca
maranhense
tem catálogo
lançado

Se as eleições municipais fossem
hoje, o pré-candidato Zé Wilson
venceria o pleito com 41%. Este é o
percentual na pesquisa espontânea
feita pela Exata. POLÍTICA 2
Funcionários de condomínio em São Luís fazem limpeza e higienização constante de espaços, como prevenção à Covid-19

PÁGINA 10

Paulo Soares

Pandemia

Cubanos

Atendimento
nos Vivas
prioriza
serviços mais
demandados

CRM/MA
denuncia
atividade
ilegal de
médicos

TWITTER: @oestadoma

FACEBOOK: /jornaloestadoma

MARÉ ALTA
03h08 5.3m
15h57 5.0m

+0,28%
MOEDA COTADA EM

R$ 5,17

+1,14%
MOEDA COTADA EM

R$ 6,10

WHATSAPP: (98) 99209-2564 (Redação)

LOTERIAS

32°C
MAX

MARÉ BAIXA
09h25 1.1m
21h57 1.3m

COTAÇÕES

24°C
MIN

Sol e aumento de
nuvens de manhã.
Pancadas de chuva à
tarde e à noite.

TÁBUA
DE MARÉS

Evento com aglomeração
resulta em operação
na área da Península da
Ponta d’Areia. POLÍTICA 3
INSTAGRAM/

Iniciativa é do presidente do Conselho Regional de Medicina do Maranhão, Abdon Murad, cobrando
“providências urgentes” da Secretaria de Estado da Saúde. GERAL 8

Atendimento no Viva da Beira-Mar está sendo feito conforme as normas sanitárias, com devido distanciamento social

TEMPO/MA

ESTADO
MAIOR

Em razão das medidas de distanciamento social decorrentes da pandemia, o atendimento está reduzido
e segue os protocolos exigidos pelas
autoridades sanitárias. CIDADES 6

Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/489219

3215-5055 (Central do Assinante)

POLÍTICA

O Estado do Maranhão São Luís, 30 de julho de 2020. Quinta-feira

ESTADO
MAIOR

Entrevista

Adriano Sarney

“Meu diferencial é
quebrar paradigmas”
Pré-candidato falou a O Estado sobre o seu projeto de gestão para a capital;
afirmou ter orgulho de suas origens e avaliou o atual cenário político de São Luís
RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

Estado encerra na edição de hoje, com entrevista do deputado estadual e pré-candidato
pelo PV, Adriano Sarney, a série de
entrevistas realizadas com précandidatos a prefeito de São Luís.
A série foi iniciada no dia 18 de
junho, com a entrevista do ex-juiz
federal Carlos Madeira, e se estendeu até hoje, no formato ping
pong, onde há uma sequência de
perguntas abertas e respostas simultâneas do entrevistado.
A proposta foi ouvir dois précandidatos por semana, sempre
nas edições das terças e quintasfeiras, respectivamente, e apresentar ao leitor, sem reservas, o
que pensa cada um a respeito dos
temas de maior relevância política
nacional e local.
Na edição de hoje o pré-candidato Adriano Sarney falou sobre o
seu projeto de gestão para São
Luís; disse não se incomodar com
os resultados das pesquisas de intenções de votos já publicadas até
o momento; afirmou ter orgulho
de sua origem; avaliou a gestão do
atual prefeito, Edivaldo Holanda
Júnior; fez uma análise sobre o debate político na capital, que segundo ele, nunca esteve tão raso,
e assegurou estar preparado para
assumir o comando do Palácio La
Ravardière, sede da administração
pública municipal. Abaixo, a entrevista na íntegra.

Divulgação

O

Adriano, você exerce o segundo mandato na Assembleia
Legislativa e hoje atua na liderança da oposição. Tem se
aprofundado em discussões
políticas e apresentado soluções para a administração pública. Você acredita estar preparado para assumir o
comando do Palácio La Ravardière?
Sim. O gestor público tem que
se sustentar em três pilares: técnico, político e humano. O prefeito tem que ter conhecimento
profundo sobre a questão econômico-financeira da cidade. Na política, a capacidade de articulação com diferentes forças para
minimizar arestas e potencializar
soluções para o bem comum. E
no quesito humano, ouvir e internalizar as necessidades das
pessoas.
As pesquisas de intenções
de votos já publicadas até aqui
colocam adversários em situação de vantagem em relação à sua pré-candidatura. É
algo que o incomoda, ou dá
para reverter assim que começar a campanha?
Não incomoda, uma vez que
os últimos levantamentos demonstram um crescimento da
aceitação da nossa pré-candidatura, havendo, inclusive, empate
técnico na segunda posição.

Adriano diz ter
orgulho de suas
origens
Adversários sempre tentaram diminuir a sua atuação política pelo fato de você pertencer à família Sarney. Fazem
isso também agora, neste período de pré-campanha. Que
resposta dar a esses atores?
Misturar sangue e política soa
um tanto totalitário. Tenho orgu-
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Interdição

D

epois da forte repercussão nas redes sociais de eventos
que provocaram aglomeração, desordem, atos de
preconceito e até interdição de um ponto comercial na
Península da Ponta d’Areia, uma megaoperação realizada
ontem resultou na interdição total de qualquer atividade de
exploração comercial na faixa de areia daquela praia.
No último fim de semana, um “pagodão” realizado na
faixa de areia, chamou a atenção das autoridades e do
cidadão que permanece em casa por causa da pandemia da
Covid-19.
Houve, inicialmente, a
interdição do Posto A - que
promove prática esportiva no No último fim de
local -, e onde tomou lugar o semana, um
samba no domingo. Mas um
ato considerado
“pagodão”
preconceituoso deu início a
uma crise sem precedentes. realizado na faixa
Um empresário disse que de areia, chamou
montou empreendimento na
a atenção das
área para as famílias da
Península e afirmou que há
autoridades
uma demanda “nada
aceitável para os padrões
sociais”.
A afirmação motivou repúdio em diversos setores da
sociedade e a promoção de dezenas de grupos articulados
no whatsapp, com a proposta de “invasão” à Península.
Em reportagem à TV Mirante, o empresário disse que foi
mal interpretado e que “os padrões sociais” mencionados
por ele se travam de desrespeitos às regras sanitárias
impostas pela pandemia.
Agora, há a interdição de toda a faixa de areia para
exploração comercial.
E diante de tudo isso, o Maranhão segue uma árdua
batalha de enfrentamento à Covid-19, com dezenas de
mortes diárias.

Articulação
Adriano Sarney falou sobre a sua pré-candidatura a prefeito de São Luís e analisou o atual cenário político

“Acredito que o
debate sobre a
cidade nunca
esteve tão
raso. Até o
momento só
ouvimos falar
em asfalto e
praças. São
Luís é muito
mais do que
isso, devemos
discutir o
retroporto, o
polo
tecnológico”
lho das minhas origens e noto
que esta narrativa citada é o único
argumento que eles têm para tentar me acuar. Prefiro elevar o debate a propostas e soluções para
a nossa São Luís.
Que avaliação você faz da
gestão do prefeito Edivaldo
Holanda Júnior?
Quanto às pautas corriqueiras,
uma gestão regular. Quanto à necessidade de audácia e inovação,
uma gestão omissa.
Se eleito, que tipo de administração você pretende implantar em São Luís? Há algum
exemplo no Brasil ou em outra
nação que o inspire?
Vou implantar uma administração pautada na modernidade,
potencializando as vocações econômicas da cidade e introduzindo
ferramentas de gestão inovadoras. Referências não me faltam
dentro e fora do país, como por
exemplo Singapura, que é um
país menor que a cidade de São
Luís mas com densidade demográfica cinco vezes maior e com
um PIB infinitamente superior.
Isto se deve a uma gestão que estimula as aptidões humanas, geográficas e econômicas. Em Curitiba tivemos a gestão do Jaime
Lerner, que revolucionou o transporte público, a infraestrutura e
a urbanização de sua cidade.
Vamos buscar a sua ajuda.
A atual gestão do Governo

sempre pregou existir uma espécie de parceria entre o Executivo Estadual e a Prefeitura
de São Luís. O discurso foi mais
presente em 2016 - período
que antecedeu eleição municipal -, com a divulgação exaustiva do “programa Mais Asfalto”, que depois parece ter
sido esquecido. Na sua avaliação, há parceria, de fato?
Há cumplicidade entre o Governo do Estado e a Prefeitura. Se
existe uma parceria, ela não é refletida em resultados práticos
para a população.
Se eleito, pretende dialogar
com o atual governador Flávio
Dino, que tem sido sempre
hostil a você e ao seu grupo
político?
Sim. Quando o bem comum é
o objetivo final, todas as diferenças devem ser anuladas. São Luís
não pode ser prejudicada por atritos de qualquer natureza que possam frear seu desenvolvimento.
Política não se faz com rancor.
Há uma discussão bem presente no atual cenário sobre
existência de um consórcio de
pré-candidatos do Palácio dos

“Vou implantar
uma
administração
pautada na
modernidade,
potencializando
as vocações
econômicas da
cidade e
introduzindo
ferramentas de
gestão
inovadoras”
Leões para tentar manter-se
no Poder. Na sua avaliação,
existe de fato essa articulação,
ou não é algo tão relevante
assim?
Os partidos são independentes, tendo assim legitimidade
para lançar suas candidaturas
próprias, sendo ou não da base
governista. Sempre defendi que
quanto maior o número de candidaturas, mais amplo será o
debate.

“O gestor
público tem
que se
sustentar
em três pilares:
técnico, político
e humano.
O Prefeito
tem que ter
conhecimento
profundo
sobre a
questão
econômicofinanceira da
cidade”
O que você pretende apresentar para o eleitor como diferencial em relação aos demais pré-candidatos?
Acredito que o debate sobre a
cidade nunca esteve tão raso. Até
o momento só ouvimos falar em
asfalto e praças. São Luís é muito
mais do que isso, devemos discutir o retroporto, o polo tecnológico,
a rota do turismo da cultura, o cinturão verde, a cidade portuária, a
despoluição dos nossos rios e
praias, a arborização de nossa cidade, um sistema de saúde humanizado, a modernização da
mobilidade urbana, tudo em linha
com a ideia de cidade sustentável,
implementada em grandes centros do mundo. A prefeitura de
uma cidade é a zeladoria dela e
isso significa cuidar da cidade e
das pessoas. Isso deve ser um
mantra e refletir todas as ações da
gestão municipal. O meu foco é na
gestão e o meu diferencial é quebrar
paradigmas.
Como você avalia a tentativa
do governador Flávio Dino de
inserir-se num cenário político
nacional da forma como tem
feito? Os indicadores do Maranhão todos pioraram, mas ele
usa como estratégia o ataque ao
presidente Jair Bolsonaro. Tem
futuro?
Como já mencionei, toda e qualquer candidatura é legítima. Os
dados do Maranhão são públicos
e notórios, cabe ao povo do Brasil
analisar e fazer a sua escolha. 

Com a aliança PSL/DEM na capital oficializada, a disputa será agora por espaços no projeto que se torna ainda mais robusto em apoio a
Neto Evangelista.
Se por um lado, o Democratas ganha em estrutura, por outro, a direção da sigla terá que ter "jogo de cintura" e articulação para aglutinar legendas de campos de poder tão distintos.
A briga PDT e PSL será, claro, pela indicação de vice. Com o PDT ligeiramente na frente.

Pesar

A ex-governadora Roseana Sarney manifestou pesar e se solidarizou à família do ex-prefeito da cidade de Codó, Ricardo Archer, que
morreu vítima de Covid-19, em São Luís.
Roseana também lamentou, com profunda tristeza, a morte do prefeito de Governador Nunes Freire, Indalécio Wanderley.
Com apenas 55 anos de idade, o prefeito morreu na capital, vítima
de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Repercussão

A morte do ex-prefeito de Codó, Ricardo Archer, vítima da Covid19, repercutiu fortemente no meio político.
Um dos a se manifestar foi o deputado estadual César Pires, que lamentou o fato.
Outros parlamentares, como o deputado estadual Zito Rolim (PDT)
e o deputado federal Hildo Rocha (MDB) também enviaram condolências à família de Archer.

Lamentou

Em nota de pesar, a Assembleia Legislativa do Maranhão lamentou
a morte de Ricardo Archer.
De acordo com o Parlamento, Archer "era uma grande referência
política".
Ricardo Archer foi prefeito de Codó por dois mandatos e presidente da Famem. Ele chegou a ocupar cadeira no Legislativo Estadual, na
condição de suplente pelo então PMDB.

Criticou

O deputado Roberto Costa subiu à tribuna da Assembleia Legislativa para protestar contra as práticas do Banco da Amazônia no interior do estado.
Segundo ele, indo contra a decisão das ações judiciais que garantiram a permanência das agências do Basa em Bacabal, Pinheiro e Santa Inês, a instituição tem agido para tentar burlar o funcionamento dessas agências.
Ele disse que há uma tentativa de desmobilizar os clientes com a informação de que haverá fechamento das agências.

DE OLHO

R$ 63.713.839,00

É O VALOR aberto no Orçamento do Estado, pelo
governador Flávio Dino, para aplicação na área da
Saúde

Jurista no TRE

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador
Lourival Serejo, comunicou a existência de uma vaga de membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.
A vaga é para a categoria Jurista [para advogados], em decorrência
do término do 1º biênio do mandato de Camila Rose Ewerton Ferro
Ramos.
As inscrições, para mandato de dois anos, devem ser realizadas até
a próxima segunda-feira.

E MAIS
• A Assembleia Legislativa continua com a realização de atividades limitadas e com acesso restrito em decorrência da pandemia da Covid-19.

• Ainda não há nova data definida para a reabertura das aulas presenciais
na rede pública estadual.

• O Senado Federal deve apreciar na próxima semana a matéria que institui o novo Fundeb.

O Estado do Maranhão

São Luís, 30 de julho de 2020. Quinta-feira
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Morte em tiroteio dentro de
ônibus é alvo de investigação
Confronto, envolvendo três pessoas, ocorreu em um coletivo, no bairro Bequimão, e, além da
morte de um homem, identificado como “Cabeça”, outra pessoa, foi atingida e levada ao hospital
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

SAIBA MAIS

No interior

A

Polícia Civil ainda ontem
estava investigando um tiroteio, que ocorreu dentro
de um coletivo durante o
período da noite do último dia 28, no
bairro Bequimão, nas proximidades
da Escola São Paulo. O tiroteio resultou na morte de um homem,
identificado como “Cabeça”, como
ainda deixou uma pessoa ferida, que
está internada no Hospital Municipal Socorrão I, no Centro.
O caso está sendo investigado pela equipe da Superintendência de Homicídio e Proteção a Pessoas (SHPP),
que é coordenada pelo delegado Lúcio Reis. A polícia informou que antes das 21h as três pessoas envolvidas
nessa ação ilegal embarcaram no coletivo, que faz linha para o Bequimão,
no Terminal da Integração da Cohama, como passageiros.
Na avenida 1 do Bequimão ocorreu o tiroteio dentro do coletivo. Ainda segundo a polícia, “Cabeça” foi
baleado no peito e nas costelas e veio
a falecer dentro do ônibus. Havia um
simulacro de arma de fogo na cintu-

Em Esperantinópolis, na
noite de terça-feira (28),
dois militares e um
acusados foram feridos. Os
policiais ao tentarem levar
preso um suspeito de
violência doméstica,
acabaram sendo agredido.
Um militar levou socos,
enquanto o outro foi
golpeado de faca na perna.

Corpo de um dos envolvidos no tiroteio ocorrido dentro de um ônibus que faz linha para o bairro Bequimão

ra dele e uma outra pessoa, nome
não revelado, foi baleada no braço e
nas costelas.
Rumo ignorado
A polícia também informou que ainda nesse ponto da cidade duas pessoas haviam tomado rumo ignorado, sendo que uma deles seria o autor dos tiros. O ônibus seguiu até a
Unidade Mista de Saúde desse bair-

ro, onde o ferido recebeu os primeiros atendimentos e, logo após, foi
transferido para o Socorrão I.
As guarnições da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área até
a chegada dos peritos do Instituto de
Criminalística (Icrim). O corpo de “Cabeça” foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no Bacanga, para
ser autopsiado e na manhã de ontem
foi liberado para os familiares. A equi-

pe da SHPP também esteve no local
do crime. O motorista do coletivo declarou para a polícia que não escutou
anunciou de assalto e nenhum dos
passageiros foram roubados.
Outra versão
Há informações de que “Cabeça” em
companhia dos outros dois criminosos, tentou roubar um homem
dentro do coletivo. A vítima reagiu

ao assalto e efetuou os tiros. “Cabeça” levou três tiros e os outros dois
assaltantes ficaram feridos.
A empreitada criminosa ocorreu
na parte traseira do ônibus e o motorista não observou o momento em
que o trio criminoso abordou a vítima, ele somente escutou o barulho
dos tiros. Foi instalado o clima de terror no coletivo. Os passageiros ficaram apavorados com receio de serem baleados e houve correria. 
Íntegra em oestadoma.com/489212

A polícia apreendeu mais de mil reais em cédulas falsas e duas
pessoas foram conduzidas para delegacia na cidade de Aldeias Altas
tando passar notas falsas no centro
do município. Os policiais começaram a realizar incursões na cidade e
localizaram um adolescente. Em poder dele, os militares encontraram a
quantia de R$ 800 em notas falsas e
R$ 53 em cédulas verdadeiras.
Com o outro detido, a polícia
apreendeu a quantia de R$ 950 em
cédulas falsas e R$ 425 em notas ver-

dadeiras. Em uma borracharia, os
policiais apreenderam uma nota de
R$ 100 falsa.
Outra ocorrência
No município de Eugênio Barros,
foram presas nesta quarta-feira (29)
três pessoas pelos crimes de tráfico de droga e posse ilegal de arma
de fogo. 

Polícia
quer saber
motivação
de crime
em Grajaú
Os acusados do assassinato do fazendeiro Saulo Alves da Silva e de
João Paulo ainda ontem não haviam sido presos. De acordo com a
polícia, os corpos das vítimas foram
achados carbonizados dentro de
um veículo abandonado, na tarde
do último dia 28, no povoado Sabonete, zona rural de Grajaú.
A polícia informou que o inquérito já foi aberto na delegacia
da cidade para apurar o duplo homicídio. Este crime tem característica de pistolagem e até o período da tarde de ontem não
havia registro de prisão dos envolvidos. A motivação não foi revelada pela polícia.
Os corpos das vítimas foram
achados carbonizados no veículo
em uma estrada, que dá acesso à
fazenda de uma das vítimas. O
carro também foi consumido pelo
fogo. Os peritos do Instituto de Criminalística (Icrim) estiveram no
local do crime e os corpos removidos para o Instituto Médico Legal
(IML) de Imperatriz, onde foram
autopsiados e identificados, em seguida, liberados para família.

Corpos foram
queimados dentro
de um carro

Divulgação

Dinheiro falso é apreendido
em operação no interior
Mais de mil reais em cédulas falsas
foram apreendidas durante a operação Bairro Seguro, na noite do último dia 28, na área do centro da cidade de Aldeias Altas como ainda
duas pessoas foram conduzidas para a delegacia.
De acordo com a polícia, os militares receberam uma denúncia anônima de que haviam pessoas ten-
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Dinheiro foi apreendido na Operação Bairro Seguro, em Aldeias Altas

Acidente
A adolescente Taísa da Conceição
Silva, de 17 anos, morreu na noite
de terça-feira (28), durante um acidente de trânsito, ocorrido na estrada que liga os povoados Nazaré
e Santa Rita, zona rural de Caxias.
A polícia informou que a vítima
estava no garupa de uma motocicleta, que estava sendo conduzida
por um primo, nome não revelado.
O condutor perdeu o controle
da motocicleta e a adolescente acabou caindo na via. Segundo os médicos. ela sofreu uma lesão na cabeça. Os socorristas do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) levaram a vítima ao hospital da cidade, mas ela veio a falecer
antes do atendimento. 

Mundo

Rússia diz que aprovação
de sua vacina é iminente
Primeira vacina contra Covid-19 em potencial da Rússia vai receber
aprovação regulatória na primeira metade de agosto, diz fonte à Reuters

EUA registram 10
mil mortes por
Covid-19 em 11 dias
Mortes em decorrência do novo coronavírus no
país ultrapassaram 150 mil nesta quarta-feira (29)
WASHINGTON

Kremlin

MOSCOU
A primeira vacina contra Covid-19
em potencial da Rússia receberá
aprovação regulatória local na primeira metade de agosto e será administrada a profissionais de saúde
da linha de frente pouco depois, disse
à Reuters uma fonte de desenvolvimento a par do assunto.
O Instituto Gamaleya, uma instituição estatal de pesquisa de Moscou, finalizou os primeiros testes de
uma vacina baseada em adenovírus
em humanos no início deste mês e
acredita que iniciará testes de larga
escala em agosto.
A vacina receberá aprovação regulatória das autoridades russas durante a realização do teste de larga
escala, disse a fonte, mostrando a determinação da Rússia de ser o primeiro país do mundo a aprovar uma
vacina contra a Covid-19.
A velocidade com que o país está
se mobilizando para apresentar uma
vacina levou parte da mídia ociden-

Vladimir Putin, presidente da Rússia, durante uma reunião sobre pandemia

tal a questionar se Moscou está colocando o prestígio nacional acima
dos indícios científicos confiáveis e
da segurança.
“A aprovação (regulatória) virá nas
primeiras duas semanas de agosto”,
disse a fonte de desenvolvimento.
“10 de agosto é a data esperada, mas

com certeza será antes de 15 de
agosto. Todos os resultados (do teste)
são altamente positivos até agora.”
Aprovação regulatória
A fonte acrescentou que os profissionais de saúde russos que tratam
pacientes de Covid-19 terão a chance

de se oferecer para receberem a aplicação antes de a vacina conquistar
a aprovação regulatória.
Separadamente, a agência de notícias russa Interfax citou “uma fonte
informada” segundo a qual a vacina
será registrada entre 10 e 12 de agosto
e administrada a partir de 15 de
agosto.
O serviço de imprensa do Fundo
de Investimento Direto da Rússia
(RDIF), que está coordenando e financiando os esforços russos de desenvolvimento de vacinas, não quis
comentar, mas seu chefe, Kirill Dmitriev, negou que a iniciativa está comprometendo a segurança.
“O Ministério da Saúde da Rússia
está seguindo todos os procedimentos rígidos necessários. Não está
se tomando nenhum atalho”, disse
Dmitriev na terça-feira.
Ele comparou o que disse ser o
sucesso do país no desenvolvimento
de uma vacina ao lançamento soviético do Sputnik 1, o primeiro satélite do mundo, em 1957. 

As mortes em decorrência do novo
coronavírus nos Estados Unidos ultrapassaram 150 mil nesta quarta-feira, o nível mais alto do mundo, aumentando em 10 mil ao longo de 11
dias, de acordo com uma contagem
da Reuters.
Esse foi o aumento mais rápido
desde que o país passou de 100 mil
para 110 mil casos em 11 dias no início de junho, segundo a contagem.
Nacionalmente, as mortes por Covid-19 cresceram por três semanas seguidas, enquanto o número de novos
casos semanais caiu recentemente
pela primeira vez desde junho.
Um crescimento em infecções no
Arizona, Califórnia, Flórida e Texas
neste mês lotou hospitais. O aumento obrigou os Estados a repensarem a
reabertura da economia, que foi impactada por quarentenas em março
e abril para coibir a propagação do vírus.
O Texas é o Estado com maior número de mortes do país neste mês,
cerca de 4.000 mortes até agora, se-

guido pela Flórida, com 2.900, e Califórnia, o Estado mais populoso, com
2.500. O índice do Texas inclui um acúmulo de centenas de mortes depois
que o Estado mudou a forma como
contabilizava os óbitos por Covid19.Embora as mortes tenham aumentado rapidamente em julho nesses três Estados, Nova York e Nova Jersey ainda lideram o país no total de vidas perdidas e de mortes per capita,
de acordo com uma contagem da
Reuters.
Alerta na França
O ministro da Saúde da França, Olivier Véran, pediu nesta quarta-feira
que o país não baixe a guarda contra
a Covid-19, dizendo que a nação enfrentou uma longa batalha e que estar atento às regras de distanciamento social é vital para evitar uma nova
quarentena nacional.
A França relatou 14 novas mortes
por coronavírus na terça-feira, um número duas vezes superior ao aumento médio diário registrado na semana
anterior. Um total de 30.223 pessoas
já morreram devido à infecção. 
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A participação ativa de toda a comunidade acadêmica

Mais 30 leitos de UTI

no fornecimento dessas informações irá contribuir para
monitoramento estatístico da pandemia na UEMA e na
tomada de decisões relativas à reprogramação das atividades
administrativas, planejamento para retorno de aulas presenciais,
medidas de prevenção e outras ações.

NOTA DE ESCLARECIMENTO
O Ministério Público do Maranhão informa que, a respeito
da situação do Posto A, localizado na Praia da Ponta D’Areia,
providências estão sendo adotadas, mas, até o momento, não
houve nenhuma operação com objetivo de interditar o local.
Em relação ao episódio amplamente divulgado nas redes
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Maranhense é suspeito
de abusar de mais
de 90 meninos no
Distrito Federal

Reabertura de agências
do INSS é adiada até o
fim do mês de agosto
por conta do vírus

O suspeito é oriundo de Gonçalves Dias,
município no interior do Maranhão, e pode
ter abusado sexualmente de cerca de 90
meninos da capital federal. Ele utilizava
perfis falsos no Instagram para atrair as
vítimas. PÁGINA 9

O retorno das atividades presenciais
estava previsto para a próxima segunda (3).
Os serviços, entretanto, continuarão a ser
feitos exclusivamente de forma remota, até o
dia 21 de agosto, pela Central Telefônica, pelo
aplicativo e pelo portal Meu INSS. PÁGINA 9

PREFEITURA
DE SÃO LUÍS

{

Pagamento dos salários dos servidores será
realizado amanhã, diz prefeito Edivaldo

PÁGINA 6

Mais de 100 mil
famílias de São Luís
estão endividadas
Pesquisa mostra que 36,9% das famílias ludovicenses possuem dívidas em atraso. De acordo com o levantamento, esse é o
maior índice de inadimplentes desde abril de 2011. Apesar da reabertura das atividades comerciais, os reflexos são grandes sobre
a economia local, que é verificada na mais recente pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor (Peic), realizada
mensalmente pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão (Fecomércio-MA). PÁGINA 9

Governo lança nota de R$ 200
com imagem do lobo guará
PÁGINA 7

Santa Efigênia recebe obras
de drenagem profunda
PÁGINA 6

EDUCAÇÃO

EVITAR CONTÁGIO

Aulas presenciais
da rede particular
voltam segunda

Cabe justa causa a
empregados que não
cumprirem normas

As aulas presenciais nas escolas
particulares do Maranhão estão mantidas
para a próxima segunda-feira (3)
através do ensino híbrido. A informação
foi confirmada pelo o Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino do Estado
do Maranhão (Sinpe-MA). Além disso,
o retorno dos estudantes não vai ser
obrigatório. PÁGINA 3
TEMPO E TEMPERATURA

Para facilitar a vida dos empresários, a
Seinc elaborou uma cartilha com todos
os protocolos gerais e específicos que
devem ser seguidos por segmento.
Além da cartilha, a Seinc também
criou cartazes para serem afixados nos
estabelecimentos, a fim de reforçar aos
funcionários e clientes. PÁGINA 2

"microimposto"
BASTIDORES
APARTE OTransparentes

O nome até que é animador. Mas o conteúdo nem tanto. O governo prepara para enviar ao Congresso uma medida provisória com a velha conhecida CPMF, do governo FHC, agora rebatizada de "microimposto".
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BrasileirostêmR$216bi
guardadosemcasa
O entesouramento cresceu R$ 61 bilhões e bateu recorde na crise do novo coronavírus,
segundo o Banco Central

O

s brasileiros ampliaram o
volume de dinheiro em espécie que é guardado em
casa diante das incertezas
causadas pela crise do novo coronavírus. O aumento já é de R$ 61 bilhões e
fez o entesouramento bater recorde
no Brasil, segundo o Banco Central
(BC).
Dados apresentados nesta quartafeira (29) pelo BC mostram que o volume de papel moeda que é mantido
em poder do público saltou de R$ 216
bilhões para R$ 240 bilhões logo no
início da pandemia de covid-19, entre
março e abril. E essa reserva de emergência continuou subindo com o passar do tempo, chegando a R$ 259 milhões em maio, a R$ 273 bilhões em
junho e ao recorde de R$ 277 bilhões
em julho.
“Não é um fenômeno típico no
país. Mas, em momentos de incerteza, as pessoas tendem a fazer saques e
acumular uma reserva, porque o dinheiro, em um tempo de incerteza, é
um sinal de segurança e estabilidade”,
comentou a diretora de administração do BC, Carolina de Assis Barros.
Ela também apontou, contudo, outro motivo para o aumento do entesouramento: os pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600. “O BC acredita que os beneﬁciários do auxílio
emergencial que receberam o benefício em espécie também não retornaram esse dinheiro ao sistema bancário com a velocidade que a gente esperava”, disse a diretora.
Por conta disso, o meio circulante
brasileiro – isto é, a quantidade de dinheiro que está em circulação no país

DADOS APRESENTADOS ONTEM PELO BC MOSTRAM O VOLUME DE PAPEL MOEDA
– também bateu recorde durante a
pandemia do novo coronavírus. Segundo o BC, havia cerca de R$ 281 bilhões em circulação no país no ﬁm de
2019 e a expectativa era que o meio
circulante crescesse a R$ 301 bilhões
neste ano. Porém, com o aumento do
entesouramento, o meio circulante já
chegou a R$ 342 bilhões na pandemia.
Esse fenômeno ampliou, portanto,
o volume e o custo da emissão de moeda no Brasil. Por isso, o Banco Central pediu ao Conselho Monetário Nacional (CMN) R$ 113 milhões para
ampliar a produção das cédulas de R$
100 e também para lançar a nova cédula de R$ 200 no próximo mês – cédula que, segundo o BC, vem justamente para fazer frente a essa demanda maior da população por dinheiro
em espécie.
“O BC observou os efeitos de entesouramento trazidos pela pandemia e
não sabe por quanto tempo isso vai
perdurar. […] Por isso, entende que é
um momento oportuno para a nova
É

cédula. É o BC agindo preventivamente diante do aumento da demanda por numerário”, aﬁrmou Carolina.
A diretora do BC garante, por sua
vez, que o BC não pretende ampliar
novamente a produção de papel-moeda prevista para este ano. E assegurou que a quantidade de dinheiro
existente é suﬁciente para a demanda
da população. Ou seja, que não vai faltar dinheiro em papel nos bancos.
“O BC entende que a quantidade de
papel moeda em circulação é adequada para fazer frente às diferentes necessidades da população. O BC tem
atendido a rede bancária. Não há falta
de numerário”, destacou.
Carolina ainda frisou que o aumento do meio circulante não é uma exclusividade brasileira na pandemia.
Segundo ela, esse fenômeno também
foi observado em países como os Estados Unidos, o Japão, a Itália, o Reino
Unido e a China – todos duramente
afetados pela pandemia do novo coronavírus.

EDUCAÇÃO

Aulaspresenciaisemredeparticularvoltamsegunda

VOLTA ÀS AULAS DEVE ADOTAR ENSINO HÍBRIDO, USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA, ENTRE OUTRAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO À COVID
As aulas presenciais nas escolas
particulares do Maranhão estão mantidas para a próxima segunda-feira (3)
através do ensino híbrido. A informação foi conﬁrmada pelo o Sindicato
dos Estabelecimentos de Ensino do
Estado do Maranhão (Sinpe-MA).
De acordo com o Sinpe, a retomada
será feita respeitando os protocolos
sanitários da Secretaria de Estado da
Saúde (SES), como uso obrigatório de
máscaras, aferição de temperatura de
alunos e colaboradores e a suspensão
do recreio. Além disso, o retorno dos
estudantes não vai ser obrigatório.
Outras medidas que deverão ser
adotadas são: Orientação constante
sobre o uso e manuseio das máscaras;
Divisão das turmas em grupos; Distanciamento mínimo de 1,5 m entre

os estudantes; Criar um protocolo de
segurança sanitária; Distribuir álcool
em gel para os alunos e instalar reservatórios com o produto nas dependências, entre outras.
Mais de 50 escolas particulares em
todo o Maranhão estão respaldadas
pelo Decreto Estadual 35.897/2020,
que prorrogou até o dia 2 de agosto, a
suspensão das aulas presenciais.
Rede Pública
Na tarde da terça-feira (28), o Secretário da Educação do Maranhão,
Felipe Camarão, informou que as aulas presenciais da rede estadual foram
adiadas. A nova data de retorno presencial para o 3º ano do ensino médio
e também para os demais níveis de
ensino da rede pública estadual ainda

não foi conﬁrmada e deve ser decidida posteriormente.
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.
Segundo o secretário, serão mantidas as aulas não presenciais, possibilitando mais tempo para que as comunidades escolares debatam. Além
disso, o processo de consulta aos estudantes e às suas famílias vai ser continuado, assim como as reuniões com
o Sinproesemma.

Vírus vitimou mais
servidores que detentos
no sistema carcerário
A Unidade de Monitoramento Carcerário (UMF) do
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) mantém em
sua página na internet um questionário da última semana [de segunda-feira, 18, a sexta-feira, 24], com dados
dos impactos do novo coronavírus nos presídios maranhenses. O documento, elaborado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), relata diversas mudanças cotidianas nas unidades prisionais, e
cita inclusive mortes por Covid-19. Atualmente, existem
32 presos infectados e ainda em tratamento. Um detento morreu, e outros 129 que testaram positivo já se encontram recuperados.
O levantamento feito pela Seap contabilizou números da Covid-19, e informou quanto aos cuidados capazes de evitar que a doença se propague no setor carcerário maranhense. De acordo com as informações do Plano de Contingência para o novo coronavírus no Sistema
Prisional do Maranhão, feito pela Seap, o estado tem
mais de 11 mil pessoas presas. A última atualização do
Plano de Contingência é a do dia 5 de maio de 2020, e este documento atualizado também pode ser encontrado
no site da UMF.
Em relação à Covid-19 nas cadeias com população de
11 mil detentos, o questionário entregue à Unidade de
Monitoramento Carcerário do Tribunal de Justiça aﬁrma que durante toda a pandemia houve apenas o falecimento de um interno, em razão da infecção do vírus originário da China. O presidiário Carlos César Viegas estava custodiado na Unidade Prisional São Luís 4 (UPSL 4),
do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, na capital maranhense. Carlos recebeu atendimento hospitalar “extramuros” e não resistiu às complicações advindas da
doença, pois, segundo a Seap, o preso possuía a saúde
comprometida por outras comorbidades.
O saldo é que, entre detentos, houve uma morte conﬁrmada, mais 32 casos ativos de internos infectados por
Covid-19 – ainda em tratamento -, e outros 129 que foram infectados, mas se recuperaram. Segundo a Seap,
com base no seu questionário entregue à Unidade de
Monitoramento Carcerário, até a semana passada, havia 48 presos com suspeitas de coronavírus. A Secretaria
informou que estes detentos estariam isolados em áreas
especíﬁcas.
Nove servidores da Seap já morreram de Covid-19
Segundo o levantamento da Seap, há hoje o número
de nove servidores que faleceram por Covid-19, sendo
que apenas um deles testou positivo para o novo coronavírus, mas morreu por outra causa, não informada.
No total, cerca de 470 servidores testaram positivo, dos
quais 16 ainda estão se tratando da doença, e 444 trabalhadores já se encontram recuperados. Servidores com
suspeita de Covid-19 são 48.
A Seap informou que os trabalhadores da Secretaria
com a possível doença foram afastados de suas atividades, até que estejam curados ou façam novos testes, e
neles os resultados sejam negativos. A pasta relatou ainda o afastamento de 289 servidores com motivos para
serem considerados do grupo de risco. Houve a interrupção do trabalho de outros 13 servidores da Seap, em
razão de outras doenças, que não aquelas enquadradas
enquanto de risco em relação ao coronavírus.
Cabine de desinfecção e esterilização de objetos em caixas de lâmpadas UVC
Quem precisa entrar em um presídio do Maranhão
pode encontrar hoje uma cabine de desinfecção e caixas
de lâmpadas UVC para a esterilização de objetos. Isto
signiﬁca adaptações que o sistema prisional do estado
teve de fazer para passar mais segurança a quem acessa
esses espaços (familiares de presos e advogados, por
exemplo) e a quem trabalha neles, como os agentes penitenciários, sem contar na saúde dos próprios detentos.
A Seap disse ter começado no dia 19 de maio de 2020,
um ciclo de sanitização em todas as cadeias do Maranhão. Além disso, segundo a Secretaria, foi instalada na
Portaria Uniﬁcada do Complexo São Luís uma cabine de
desinfecção, que, conforme a Seap, aos poucos será inserida em todas as demais unidades prisionais. O mesmo deve ocorrer com as caixas de lâmpadas UVC. Houve
ainda a adoção obrigatória do uso de máscara de proteção, a utilização constante do álcool líquido e em gel por
servidores. Também no relatório entregue à UMF, a Seap
informou que recebeu do governo federal máscaras descartáveis de proteção, cuja quantidade comprada representa o gasto de R$ 132.104,00. A Seap disse que o Departamento Penitenciário Nacional entrou a ela 120
frascos de álcool em gel 70%, 491 frascos de sabonete líquido, 33.390 aventais descartáveis, 9.600 máscaras de
proteção tripla, 4 mil luvas de látex, e 1.500 testes rápidos para coronavírus.
Alimentação, medicamentos e testes para uso
A Seap informou que no manuseio de alimentos e objetos compartilhados no setor de alimentação dos presídios é obrigatório o uso de toucas, luvas e máscaras. Haveria a obrigatoriedade de higienização das mãos a cada
30 minutos, com o uso do álcool 70%. De acordo com a
pasta, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) tem feito a
entrega à Seap de medicamentos como ivermectina
6mg, a azitromicina 500 mg, dipirona 500 mg e paracetamol 750 mg. A SES também entregou, segundo a Seap
relata no questionário, cerca de 181 testes de Covid-19,
que até a semana passada estariam disponíveis para
uso.

POLÍTICA
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Projeto quer criar a
Polícia Penal Estadual
O chefe do Parlamento Estadual , deputado Othelino Neto (PCdoB), discute com
representantes do sistema penitenciário projeto da Polícia Penal no âmbito estadual

O

presidente da Assembleia
Legislativa do Maranhão,
deputado Othelino Neto
(PCdoB), reuniu-se, nesta
quarta-feira (29), com uma comitiva
de representantes do sistema penitenciário maranhense para tratar
das pautas de interesse da categoria,
entre elas está o projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, que institui
a Polícia Penal no âmbito estadual.
Participaram do encontro o secretário de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), Murilo Andrade; o
presidente do Sindicato dos Agentes
Penitenciários do Maranhão (Sindspem), inspetor Márcio Rodrigues;
agentes penitenciários de carreira,
além dos deputados Professor Marco
Aurélio (PCdoB), Vinicius Louro (PL),
Rafael Leitoa (PDT) e Dr. Yglésio
(PROS), autor da Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) que constitucionaliza a Polícia Penal no estado.
Na reunião, Othelino Neto destacou a importância do tema para garantir avanços na carreira, além da estruturação do sistema prisional. Ele
também reforçou que tanto o projeto
de lei quanto a PEC têm por objetivo a
constitucionalização da Polícia Penal
no âmbito estadual, em cumprimento
à Emenda Constitucional nº 104, promulgada pelo Congresso Nacional,
que cria as polícias penais na esfera
federal, estaduais e distrital.
“Tratamos de uma pauta importante, como o projeto de lei que, dentre
outras modiﬁcações, cria a Polícia Penal. Conversamos também sobre a
PEC, de autoria do deputado Yglésio,
que tramita nesta Casa, sobre o mes-

O SECRETÁRIO MURILO ANDRADE AGRADECEU O APOIO DOS PARLAMENTARES
mo tema. Nosso desejo é que, em um
curto espaço de tempo, possamos
apreciar essas duas matérias para garantir avanços à categoria e, consequentemente, ao sistema prisional do
Maranhão”, disse o chefe do Parlamento Estadual.

Apoio

O secretário Murilo Andrade agradeceu o apoio dos parlamentares. “Viemos pedir aos deputados que aprovem essas duas matérias. Felizmente,
tivemos o apoio do presidente da Assembleia, deputado Othelino, para
que nós consigamos mudar e nos organizar melhor. Com a aprovação
dessas duas proposições pela Casa,
conseguiremos desenvolver muito
melhor o nosso trabalho”, aﬁrmou.
O presidente do Sindspem, Márcio
Rodrigues, disse que o governo Flávio

Dino trouxe grandes melhorias para a
categoria, mas que precisam ser colocadas em lei para que sejam asseguradas como uma política de Estado e
não somente de governo.
“Pedimos que a Assembleia Legislativa ratiﬁque a Emenda Constitucional 104, que transformou os agentes
penitenciários em policiais penais.
Precisa agora ser efetivada nas Constituições Estaduais porque vai garantir
os nossos direitos dentro do Sistema
Penitenciário, elevando a categoria”,
ﬁnalizou.
O deputado Dr. Yglésio pontuou
que a PEC de sua autoria busca o melhoramento das polícias no Maranhão. “A proposta será votada na semana que vem, para que a gente constitucionalize a Polícia Penal e consiga
evoluir e melhorar ainda mais as polícias no nosso estado”, concluiu.

VÍTIMAS DA COVID-19

Morre o ex-prefeito de Codó, Ricardo Archer

O microimposto
O nome até que é animador. Mas o conteúdo nem tanto. O governo prepara para enviar ao Congresso uma medida provisória
com a velha conhecida CPMF, do governo FHC, agora rebatizada
de ‘microimposto’. O assunto vem sendo tratado pela chamada
grande imprensa com um protocolo recheado de requintes conceituais: ele servirá para “desonerar a folha de salários das empresas (redução dos tributos cobrados sobre os salários) e viabilizar a
reforma tributária.” E nada sobre a pandemia do coronavírus. Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que “os cálculos
iniciais apontam um potencial para arrecadar R$ 120 bilhões ao
ano”. A alíquota em estudo é de 0,2%. Talvez por isso o ministro
Paulo Guedes e sua equipe tenham optado pelo preﬁxo microimposto. A base de tributação será mais ampla do que a da extinta
CPMF. Mas aﬁnal, o que era a CPMF? Trata-se da Contribuição
Provisória sobre Movimentações Financeiras, criada em 1996. A
taxação recaia sobre todas as transações bancárias, cobradas tanto de pessoas físicas quanto de empresas de qualquer porte.
Na verdade, a história da CPMF começa em 1993. Foi o governo
Itamar Franco que a criou uma taxação chamada de Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira (IPMF). Quando FHC
chegou ao Planalto, apenas trocou o prenome de “Imposto” para
“Contribuição”. Mas o resultado era o mesmo. O objetivo do IPMF
era arrecadar dinheiro para cobrir as eternas diﬁculdades ﬁnanceiras na área da saúde. Durou apenas até dezembro de 1994. Ao
ser recriado por FHC, a CPMF deixou de ser tão “provisória” — em
1999 ela foi prorrogada até 2002. E, nesse ano, foi estendida novamente até 2004, e depois, mais uma vez, até 2007, no governo do
petista Lula.
Muitos arriscavam chamar a CPMF de “Imposto do Cheque”,
titulo de crédito de pagamento à vista, hoje em quase totalmente
desuso. Mas a ganância do governo por mais imposto não saiu de
moda nem dos cálculos do ministro Paulo Guedes. Signiﬁca que o
microimposto vai afetar a rotina de quase todos os brasileiros, já
que a maioria dos cidadãos movimenta de alguma forma a conta
corrente. Inclusive os beneﬁciários do auxilio emergencial, caso
venha a tornar-se permanente, empacotado no Bolsona Família.

O pau cantou
Agora é guerra, entre a Procuradoria Geral da República, comandada por Augusto Aras e a Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba, coordenada pelo procurador Deltan Dallognol. Aras acha poder demais concentrado nas forças tarefas e sinaliza que pretende
extingui-las.

Premonição
Vice-presidente Hamilton Mourão acredita que Jair Bolsonaro
deve chegar às eleições presidenciais de 2022 “extremamente
competitivo”. Conﬁa que o trabalho do chefe dará bons frutos
eleitorais e ele chegará em 2022, ﬁrme e forte.

Quem avisa…
Mourão tem toda razão. Se a oposição continuar nesse nhenhenhém até o ano das eleições, cada qual esticando o pescoço
para comer sozinho, as ramas, todos vão morrer enrolados no cipoal eleitoral de 2022. Até agora Bolsonaro navega em céu de brigadeiro.

“É hora de corrigir rumos para que o lavajatismo não perdure”.

Do procurador-geral da República, Augusto Aras, em guerra
contra a Lava Jato.

O Racha de MDB e DEM com o Centrão aponta articulação em torno de Doria em 2022, deixando a esquerda
lambendo os beiços. Na política o jogo é pesado, complicado e para proﬁssionais. Quem ﬁzer bobagem, leva
xeque-mate duplo.

1

2
3

EX-PREFEITO DE CODÓ, RICARDO ARCHER, AOS 68 ANOS.
Vítima da Covid-19, faleceu nesta
quarta-feira (29), o ex-prefeito de Codó, Ricardo Archer, aos 68 anos de
idade. Empresário do setor gesseiro,
Archer era ﬁlho do ex-ministro da Ciência e Tecnologia do Governo
Sarney, Renato Archer. O velório do
político maranhense acontece na Pax
União da Rua Grande, em São Luís.

de sua cidade natal pelo PSDB. A reeleição de Archer quebrou uma tradição na cidade que nunca antres havia
reeleito um prefeito em mandato sucessivo.
Archer também exerceu mandato
de deputado estadual e secretário de
Estado de Articulação Política no governo de Roseana Sarney (MDB). O
político tinha intenção de disputar
mais uma vez as eleições em novembro deste ano.

Indalécio Wanderlei, prefeito
de Governador Nunes Freire,
morre em São Luís
Oprefeito de Governador Nunes
Freire, Indalécio Wanderlei (PT), de 55
anos, morreu nesta quarta-feira (29),
em São Luís. O prefeito estava internado no hospital Carlos Macieira, em
coma, após uma cirurgia feita no abdome. Indalécio passava por problemas de saúde desde que sofreu um
acidente vascular cerebral (AVC).

O ex-prefeito foi internado e faleceu em consequência de complicações de saúde causadas pelo Novo Coronavírus. Ricardo Archer foi eleito
O vice-prefeito Josimar da Serraria
Em março deste ano, Ricardo Arpara prefeito de Codó nas eleições
municipais de 1996 pelo PPB. Nas cher se submeteu a uma cirurgia de (PSB) havia assumido o cargo desde o
afastamento do gestor, no dia 15 de
eleições seguintes, em 2004, foi reelei- apendicite em São Luís.
julho.
to novamente para dirigir a prefeitura

Com o racha do Centrão os deputados bolsonarista Hildo Rocha, João Marcelo (MDB) e uma variada à corda
bamba outros do mesmo time governista. São os parlamentares que nunca aprenderam a trabalhar sem o
clientelismo governista.
Para o governador Flávio Dino, que lançou a ideia de
unir o “MDB da esquerda” à fusão do PCdoB com o
PSB, está na hora exata de entrar em ação. O MDB
além de contar o maior número de ﬁliados no país, tem
uma bolada de R$ 145 milhões do fundo partidário.

Babaquice (2)
Em pleno século 21, com o país se aproximando de 100 mortos
pela covid19, alguns moradores da chamada Panínsula da Ponta
d’Areia, em São Luís, tentam criar um novo formato de apartheid
social. Discriminar quem pode e quem não pode frequentar a
praia e os bares do local. A proposta é uma afronta imoral à lei e às
instituições de justiça.

Babaquice (2)
Torna-se urgente uma resposta à altura à essa bizarra tentativa
de fechar o bairro de “emergentes”, com alguns idiotas achando
que o mundinho de quem mora em prédios de luxo pode se isolar
da capital, cercada de favelas e de pobreza extrema. Estupidez peninsular.
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DINHEIRO

SOCIEDADE

Lei prorroga prazo para
assembleias gerais

Nota de R$ 200 começa
a circular em agosto

Além de ter mais tempo, as empresas poderão utilizar videoconferência para realizar as
votações e assembleias gerais ordinárias que são exigidas pela legislação.

O

presidente Jair Bolsonaro
sancionou a lei que prorroga os prazos para a realização de reuniões e assembleias gerais ordinárias de empresas
de sociedades anônimas, limitadas e
cooperativas. Além de ter mais tempo,
as empresas poderão utilizar videoconferência para realizar as votações
e assembleias gerais ordinárias de acionistas ou sócios, que são exigidas pela legislação.

A Lei nº 14.030/2020 foi
publicada hoje (29) no
Diário Oﬁcial da União
com um veto ao texto
aprovado no Congresso
Nacional no início deste
mês.
De acordo com a nova lei, as sociedades anônimas (incluindo companhias abertas e fechadas, empresas
públicas e sociedades de economia
mista e suas subsidiárias) e as sociedades limitadas (Ltda), que concluíram o exercício social entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de
2020, terão até sete meses para realizar suas assembleias. Para as coopera-

tivas e entidades de representação do
cooperativismo, o prazo é de nove
meses.
A prorrogação do prazo independe
de regras internas (como cláusulas de
acordos de acionistas ou estatutos)
que prevejam a realização de assembleia em prazo inferior. Pela lei publicada nesta quarta-feira, esses dispositivos serão consideradas sem efeito
no exercício de 2020.
Com a medida, também ﬁcam
prorrogados os mandatos de administradores, membros de conselho
ﬁscal e de comitês estatutários. Até a
realização da assembleia, a nova lei
também permite que a declaração de
dividendos seja feita pelo conselho de
administração (ou a diretoria, na falta
do conselho).
No caso das companhias abertas,
caberá à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deﬁnir a data de apresentação das demonstrações ﬁnanceiras e prorrogar prazos para o exercício de 2020. As associações, as fundações e as demais sociedades não
abrangidas pela nova lei deverão observar as restrições à realização de
reuniões e de assembleias presenciais
até 31 de dezembro de 2020, de acordo com as regras sanitárias de prevenção à disseminação do novo coronavírus, causador da covid-19.
Enquanto durarem as medidas restritivas em razão da pandemia da covid-19, o prazo de 30 dias para o registro público de atos e documentos, assinados a partir de 16 de fevereiro de
2020, será contado a partir da data em

que a junta comercial restabelecer o
funcionamento regular dos seus serviços. A exigência de arquivamento
prévio de ato para a realização de
emissões de valores mobiliários e para outros negócios jurídicos também
ﬁca suspensa a partir de 1º de março
de 2020.
Veto
O presidente Bolsonaro vetou o
dispositivo do texto que suspendia os
efeitos do não cumprimento de indicadores ﬁnanceiros ou de desempenho, durante o estado de calamidade
pública decretado em razão da pandemia, previstos em contratos ou em
quaisquer instrumentos de dívida,
quando resultem na obrigação de efetuar o seu pagamento de forma antecipada.
Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência explicou que ao possibilitar a
revisão de atos e relações jurídicas já
consolidadas, a medida gerava insegurança jurídica e implicaria na quebra contratual entre privados, que
dispõem de mecanismos próprios de
negociação. “Tal fato acarretaria uma
interferência indiscriminada do Estado na relação entre particulares, o que
pode aumentar a percepção de risco
institucional e afeta, em última análise, a própria evolução do mercado de
crédito e do mercado de capitais”, diz
a mensagem enviada ao Congresso.
O veto ainda será analisado pelo
Congresso, que poderá mantê-lo ou
derrubá-lo.

CÉDULA DE R$ 200 DEVE COMEÇAR A CIRCULAR NO FIM DO MES
A partir do ﬁm de agosto, os brasileiros poderão circular com um novo tipo de cédula. O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou ontem (29) a criação da nota de R$ 200.
A cédula terá como personagem o lobo-guará, espécie que ﬁcou em terceiro lugar em uma pesquisa realizada pelo BC sobre quais animais em extinção deveriam
ser representadas em novas cédulas. O anúncio foi feito
pelo Banco Central (BC), que convocou uma entrevista
coletiva para apresentar a nova nota.
A diretora de administração do Banco Central, Carolina de Assis Barros, disse que o lançamento da nova nota
é uma forma de a instituição agir preventivamente para
a possibilidade de aumento da demanda da população
por papel moeda.
Segundo o BC, entre março e julho deste ano, um dos
efeitos econômicos da pandemia de covid-19 foi o aumento de R$ 61 bilhões no entesouramento de moeda,
ou seja, notas que deixaram de circular porque a população deixou o dinheiro em casa.
De acordo com a diretora, não há falta de numerário
no mercado, mas o BC entende que o momento é oportuno para o lançamento da nova cédula diante da possibilidade de aumento na demanda.
“Estamos vivendo neste momento um período de entesouramento, efeito derivado da pandemia. O Banco
Central nesse momento não consegue precisar por
quanto tempo os efeitos do entesouramento devem
perdurar”, disse a diretora.
Em entrevista coletiva, Carolina também aﬁrmou que
a imagem da nota de R$ 200 ainda não está disponível
porque está na fase ﬁnal de testes de impressão. O lançamento está previsto para o ﬁnal de agosto deste ano.
Segundo o BC, a tiragem em 2020 será de 450 milhões
de unidades, equivalentes a R$ 90 bilhões.

SENADO

GUEDES

Relator mantém parecer do Novo Fundeb

Reforma pode levar à
redução de impostos

GUEDES FALOU SOBRE UMA REFORMA TRIBUTÁRIA AMPLA

A CÚPULA MENOR, VOLTADA PARA BAIXO, ABRIGA O PLENÁRIO DO SENADO FEDERAL.
O senador Flávio Arns (Rede-PR),
relator no Senado da proposta de
emenda à Constituição (PEC)
26/2020, que torna permanente o
Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Proﬁssionais da Educação
(Fundeb), protocolou, na manhã desta quarta-feira (29), seu parecer sobre
a proposta. Arns manteve o texto
aprovado na Câmara dos Deputados
no dia 21 deste mês.
“Foram mais de dez audiências públicas no Senado para discutir o tema,
inúmeras reuniões com a deputada
Dorinha Rezende [DEM-GO] e o deputado Bacelar [Pode-BA], presidente
da Comissão Especial do Fundeb na
Câmara, diversas reuniões com movimentos e entidades ligados à educação, além da atuação impecável das
consultorias legislativas e de orçamento das duas Casas Legislativas”,
disse Arns. O senador ressaltou que
foi essa união de esforços que permitiu uma articulação política harmônica e coordenada entre Câmara e Senado durante a evolução das discussões
do novo Fundeb.

A proposta aumenta gradativamente a participação da União no
Fundeb, passando dos atuais 10% para 23% no ano de 2026. Outra novidade é a criação de um critério aprimorado de distribuição dos novos recursos da União, que se soma ao critério
atual para não prejudicar ninguém.
“O novo critério previsto na PEC lança
seu olhar sobre as situações particulares, ‘município por município’, e considera no cálculo da partilha todos os
recursos vinculados à educação, aprimorando o critério antigo, o qual olha
somente ‘estado por estado’, considerando unicamente os recursos recebidos via Fundeb”, explicou o relator.
O novo critério também aumenta o
potencial redistributivo do Fundeb,
ampliando em 54% o número de redes de ensino beneﬁciadas pela complementação da União e, consequentemente, o número de alunos atendidos pelo recurso federal.
Investimento
O Fundeb atende todas as etapas
anteriores ao ensino superior e repre-

senta 63% do investimento público
em educação básica. Os recursos do
fundo são destinados às redes estaduais e municipais de educação, conforme o número de alunos matriculados
na educação básica. “Se não fosse o
Fundeb, estima-se que os valores mínimos de aplicação em educação girariam em torno de R$ 500 por aluno
ao ano nos municípios mais pobres
do Brasil. Com o Fundeb, hoje, assegura-se que o investimento mínimo
per capita corresponda a cerca de R$
3,6 mil por ano, reduzindo bastante as
desigualdades entre regiões, estados e
também entre municípios de um
mesmo estado”, ressaltou Flávio Arns.
Votação
A expectativa é que o Fundeb seja
votado em agosto no Senado.
Antes, porém, os senadores precisam limpar a pauta da Casa, que está
trancada por várias medidas provisórias já aprovadas pela Câmara. Caso a
proposta seja conﬁrmada no Senado
sem alterações, o texto vai à promulgação.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje
(29) que, com uma base ampla de tributação – com mais
pessoas e empresas pagando tributos –, é possível reduzir e até extinguir impostos. Guedes esteve hoje em reunião com o relator da reforma tributária no Congresso,
deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) para discutir o texto enviado pelo governo ao Parlamento.
Segundo Guedes, a reforma criará uma redistribuição
da carga tributária, ampliando a base, e assim será possível eliminar e até reduzir tributos, como o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Se houver uma base
ampla nova, ela permitirá extinguir vários impostos, como os cobrados sobre eletrodomésticos como fogões,
geladeiras e máquinas de lavar roupa, além de aumentar a faixa de isenção do Imposto de Renda.
“Muita coisa pode ser feita se conseguirmos uma base
ampla que tribute quem não pagava antes e permita pagar menos àqueles que já pagavam. Quando todos pagam, todos pagam menos”, disse Guedes após o encontro, ao lado do deputado Aguinaldo Ribeiro. Segundo
Guedes, a reunião mostrou que há “convergência de
princípios” entre o governo e o Congresso para fazer a
reforma tributária.
Aguinaldo Ribeiro disse que esses princípios são simpliﬁcação tributária, transparência, justiça tributária,
com redistribuição da carga tributária, sem aumento do
volume de impostos pagos pelos contribuintes. “Isso é
fundamental para que possamos ter uma reforma que
vai impactar positivamente nosso país. Todos desejamos ter um sistema que possibilite melhorar o ambiente
de negócios, a conﬁança no nosso país, que traga segurança jurídica, estabilidade, e que isso gere um impacto
no nosso PIB [Produto Interno Bruto – soma de todos os
bens e serviços produzidos no país].”

VIDA
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LIMPEZA

PESQUISA

113 mil famílias de São
Luís estão endividadas
Pesquisa mostra que 36,9% das famílias ludovicenses possuem dívidas em atraso. De
acordo com o levantamento. Esse é o maior índice de inadimplentes desde abril de 2011
aceleração do uso do crédito é uma alternativa que os consumidores encontraram para driblar a redução ou
reaquecimento do comér- perda momentânea dos salários, utilicio na capital maranhense e zando principalmente o cartão de
região metropolitana pode crédito como uma extensão da renda
ser notado em todos os se- familiar, o que resulta no crescimento
tores após o retorno das atividades da inadimplência. “A pandemia criou
por conta de três meses de paralisa- diﬁculdades para autônomos, elimição causada pela pandemia do coro- nou postos de trabalho e obrigou
navírus.
muitas empresas, sem receita, a reduApesar da reabertura das atividades zirem jornada de trabalho e até suscomerciais, os reﬂexos são grandes penderem contratos. Esse cenário gesobre a economia local, que é veriﬁca- rou restrições à capacidade de renda
da na mais recente pesquisa de endi- das famílias, que passaram a utilizar o
vidamento e inadimplência do consu- cartão de crédito para ﬁnanciar suas
midor (Peic), realizada mensalmente despesas correntes, como gastos com
pela Federação do Comércio de Bens, supermercado e farmácia, desdoServiços e Turismo do Estado do Ma- brando nessa inadimplência”, avalia o
ranhão (Fecomércio-MA).
presidente da Fecomércio, José ArteiOs resultados são assustadores, ro da Silva.
pois 36,9% das famílias da capital maranhense estão atualmente com dívi- Comparação dos números
das em atraso, representando o maior
A pesquisa ainda destacou que o
nível de inadimplência registrado nos nível de inadimplência, na avaliação
últimos nove anos na cidade, ou seja, mensal, avançou 17,1% em relação ao
desde 2011 o resultado não era tão al- mês de junho e, na comparação anuto. Em números, 113.563 famílias es- al, subiu 29,5% sobre julho de 2019.
tão endividadas atualmente.
Com isso, o estudo estima que
113.563 famílias da capital maraCrédito causa inadimplência nhense estão em situação de inadimO crescimento dos inadimplentes plência atualmente. Já o índice de utiacompanha um aumento expressivo lização do crédito cresceu 8,0% na
na utilização do crédito, segundo o es- passagem mensal de junho para julho
tudo.
e 49,7% em relação ao mesmo período
A pesquisa mostra que 85,5% dos do ano passado, resultando na esticonsumidores recorreram às formas mativa de 263.420 famílias ludovicende ﬁnanciamento neste mês para pos- ses endividadas, de acordo com o lesibilitar o consumo.
vantamento.
O nível de tomada de crédito pelos
Os principais tipos de dívidas conconsumidores foi o maior desde ja- traídas pelos consumidores no períoneiro de 2011. Para a Fecomércio, a do foram o cartão de crédito (65,5%) e
SAULO DUAILIBE
Com informações da Fecomércio

O

os carnês de lojas (26,1%). O estudo da
Fecomércio ressalta, ainda, que o
tempo médio de atraso da dívida é de
47 dias e o tempo médio de envolvimento com o parcelamento dessa dívida é de 6 meses. O nível de comprometimento da renda familiar com as
dívidas é de 33%. “Temos um aumento de 16% no comprometimento da
renda do consumidor endividado
neste mês de julho na comparação
com o ano passado, reﬂetindo na redução da capacidade de consumo das
famílias neste momento. Esse cenário
deverá ser revertido nos próximos
meses a partir do reaquecimento da
economia e da reativação dos postos
de trabalho”, ﬁnaliza o empresário José Arteiro da Silva.

Duas formas
caseiras de
desinfetar geladeira
O bicarbonato de sódio é um ingrediente coringa, você pode utilizar ele de várias formas e uma delas é na
limpeza.

Hoje vamos ensinar como usar ele para auxiliar na higienização da geladeira, essa misturinha você vai pode
utilizar em várias outras partes da cozinha, ﬁque atento.

Esse cenário gerou
restrições à capacidade
de renda das famílias,
que passaram a utilizar
o cartão de crédito para
financiar suas despesas
correntes, como gastos
com supermercado e
farmácia, desdobrando
nessa inadimplência

PEDOFILIA NO DF

Maranhense é suspeito de abusar de 90 meninos
A Polícia Civil do Distrito Federal
(PCDF) ﬁnalizou, na última terça-feira (28), o primeiro inquérito de pornograﬁa infantojuvenil e estupro virtual contra um pedóﬁlo, de 31 anos. O
suspeito é oriundo de Gonçalves Dias,
município no interior do Maranhão, e
pode ter abusado sexualmente de cerca de 90 meninos da capital federal.
Ele utilizava perﬁs falsos no Instagram para atrair as vítimas.
A primeira investigação do acusado, realizada pela 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), já havia indicado que 60 garotos tinham sido
obrigados a produzir materiais pornográﬁcos para o pedóﬁlo. Após a divulgação do caso, cerca de 30 novas
vítimas buscaram a unidade.
De acordo com o delegado-chefe
Josué Ribeiro, a apuração indica que o
criminoso “pode ter conversado com
centenas de meninos ao mesmo tempo. Além de ameaçar as vítimas para
conseguir vídeos de cunho sexual, ele
compartilhava essas imagens entre os
garotos, incentivando-os a produzir o
material pornográﬁco”. Inicialmente,
os investigadores identiﬁcaram que

Vai precisar:
• 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio;
• 2 xícaras de água morna.
Passo a passo:
• Misture bem até formar uma pastinha
• Com a ajuda de uma esponja macia, passe em toda
parte interior da geladeira
• Deixe o produto agir por 5 minutinhos, retire com um
pano úmido

Já pensou em utilizar o vinagre para potencializar a limpeza?
A 12ª DP, EM TAGUATINGA, INVESTIGA O CASO DO PEDÓFILO PRESO NO MARANHÃO
as primeiras 60 vítimas deste pedóﬁlo
tinham de 11 a 14 anos. Contudo, com
o surgimento de novas denúncias,
apurou-se que ele procurava crianças
ainda mais novas. “Vimos que ele trocava mensagens com meninos de até
sete anos”, conﬁrma Josué Ribeiro.
Por conta dos novos relatos, os
agentes irão abrir um segundo inquérito para apurar as extensões dos crimes. O celular do pedóﬁlo, apreendido durante a prisão dele, no Mara-

nhão, passa por perícia no Instituto de
Criminalística (IC), da Polícia Civil.
“Ainda não há nenhuma prova que
indique que o acusado participava de
uma rede de pedoﬁlia, compartilhando os materiais dos meninos com outros homens. Mas tudo será apurado,
conforme o resultado do laudo pericial do aparelho eletrônico. Também
aguardamos respostas das páginas de
redes sociais, que apoiam a investigação”, ﬁnaliza o delegado.

ASSALTO A ÔNIBUS

Suspeito é morto no bairro do Bequimão
Na noite da terça-feira (28), um
suspeito foi morto durante tentativa
de assalto a ônibus da linha Bequimão/Ipase. O crime ocorreu na Avenida Um, no Bequimão. De acordo com
informações policiais, o motorista do
veículo contou que os três homens
envolvidos na tentativa de assalto embarcaram no Terminal da Cohama. Um deles fugiu do local portando
uma arma. Outro não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O terceiro
envolvido foi encaminhado para a
Unidade Mista do Bequimão.

Esse é mais um ingrediente que pode ser utilizado na
limpeza da casa. Lembre-se que o vinagre que pode ser
usado na limpeza é o branco e com álcool, ﬁque atento
para esse detalhe.
Vai precisar
• 1/2 xícara de vinagre branco com álcool;
• 1 xícara de água morna.
Passo a passo
• Misture os ingredientes e coloque em um borrifador;
• Deixe o produto agir por 5 minutos, esfregue a geladeira e retire o excesso do produto com um pano seco.
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PDT oficializa apoio a Neto Evangelista e PSL ‘bate o
martelo’ em Brasília para apoiar pré-candidato do DEM
INFORME JP – PÁG. 3

Maranhão tem
11 vezes mais
recuperados
que contagiados
por coronavírus

Justiça Federal
suspende pena que
determinava perda
de 107 respiradores
comprados na China

Governo envia
projeto de lei para
criar Instituto
Maranhense de
Infectologia

PÁG. 2

PÁG. 4

PÁG. 3

Dino propõe
criação de
Escola
Ambiental
no Maranhão
PÁG. 4

Em votação no TCU, em Brasília

GOVERNO DO MARANHÃO CONQUISTA
RAMAL NA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS

Com o pronto auxílio e intermediação
do ministro Raimundo Carrero,
o Tribunal de Contas da União
(TCU), em votação nessa quartafeira (29), incluiu o Maranhão no
rol das recomendações do processo
TC 018.841⁄2019-8, ao se considerar
a conveniência e a viabilidade de
colocar, no âmbito da prorrogação
antecipada da Estrada de Ferro
Carajás, a implantação do ramal entre
Estreito e Balsas (MA), a título de
investimento obrigatório. O vicegovernador Carlos Brandão, que
tem acompanhado pessoalmente o
processo de renovação da Estrada de
Ferro Carajás, comemorou a decisão.
PÁG. 3

DIVULGAÇÃO

Carlos Brandão: “Trata-se de uma importante conquista que reinsere com força o Maranhão no radar do agronegócio mundial”.

BINÉ MORAIS

Edivaldo
acompanha
avanço de
obras de
drenagem
profunda no
Santa Efigênia
O prefeito Edivaldo Holanda Junior conferiu
nessa quarta-feira, 29, o andamento das obras
de drenagem profunda no bairro Santa Efigênia,
que também está sendo contemplado com
serviço de pavimentação asfáltica. PÁG. 9

DIVULGAÇÃO

Prefeito Edivaldo com a primeira-dama Camila Holanda e o secretário
Antônio Araújo no bairro Santa Efigênia

Othelino discute com
representantes do sistema
penitenciário projeto que
cria Polícia Penal
PÁG. 4

Adolescente morre
durante assalto a
ônibus no Conjunto
do Bequimão
PÁG. 12

Cotação – Comercial C. R$ 5,1715 | V. R$ 5,1723 – Turismo C. R$ 5,14 | V. 5,45 – Euro C. R$ 6,1051 | V. R$ 6,109 – Libra C. R$ 6,5039 | V. R$ 6,5071 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Preamar – 2:45 5,1 m| 1ª Baixamar – 9:22 1,1 m| 2ª Preamar–15:29 4,8 m| 1ª Baixamar –21:46 1,3 m | Loteria – Mega-Sena – 2284 (29/07/2020) – 04-10-12-14-36-46 |
Quina – 5326 (29/07/2020) – 26-35-37-50-52 | Lotofácil – 1999 (29/07/2020) – 03-04-06-07-08-09-13-15-17-19-20-22-23-24-25 |
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK



Ricardo Archer,
ex-prefeito de Codó,
morre vítima de
coronavírus em SL

Ricardo Archer faleceu na UTI do Hospital UDI,
na manhã dessa quarta-feira
Vítima de complicações provocadas pelo novo
coronavírus, faleceu em São Luís, nessa quartafeira (29), o ex-prefeito de Codó Ricardo Archer,
68 anos de idade. Empresário do setor gesseiro,
Archer era filho do ex-ministro da Ciência e
Tecnologia do Governo Sarney, Renato Archer.
INFORME JP – PÁG. 3

TEMPO – Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com
chuva a qualquer hora.
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“Seus clientes mais insatisfeitos são
sua melhor fonte de aprendizado”.
(Bill Gates)

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

STF não precisa
autorizar busca e apreensão
em gabinetes parlamentares,
diz Marco Aurélio
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio,
negou pedido da Câmara dos
Deputados para anular busca
e apreensão no gabinete do
deputado Paulinho da Força
(Solidariedade-SP). Segundo
ele, juízes de primeiro grau
não precisam de autorização
do Supremo para determinar
medidas contra parlamentares
na investigação de crimes não
relacionados ao mandato.
De acordo com o ministro, o
STF restringiu a aplicação da
prerrogativa de foro a crimes
cometidos durante o mandato
parlamentar e em razão dele.
Portanto, não faria sentido esperar autorização do STF para
se cumprir decisões tomadas
pelo juiz do caso, argumentou
Marco Aurélio. “Ou bem se
tem competência para atuar no
processo, praticando atos que
entender cabíveis, ou não se
tem”, disse.
Ele negou pedido da Mesa da
Câmara para anular as buscas
e enviar os autos do inquérito,
que corre na Justiça Eleitoral
de São Paulo, ao Supremo.
Marco Aurélio disse que o

pedido pretende criar uma
“terceira opção” para a prerrogativa de foro, numa forma de
atenuar os efeitos da restrição
ao foro privilegiado.
Essa opção seria manter os
casos contra deputados na
primeira instância, mas forçar
os juízes a pedir autorização
do Supremo para todas as
chamadas medidas constritivas,
como as diligências de busca e
apreensão e quebras de sigilo.
Como mostramos, o movimento faz parte do drible que
a Câmara quer dar na decisão
do STF que restringiu o foro
privilegiado.
“Parece impróprio”, disse
Marco Aurélio.
Paulinho da Força é acusado de
receber doação R$ 1,7 milhão
da JBS para suas campanhas de
2010 e 2012 sem ter declarado
as quantias ao TSE. Para o
Ministério Público, a conduta
caracteriza caixa dois eleitoral
e lavagem de dinheiro, já que
Paulinho assinou contratos
fictícios com o escritório de advocacia do cunhado, Cristiano
Vilela. (O ANTAGONISTA)

Servidores municipais recebem
salário de julho amanhã
O prefeito Edivaldo Holanda Junior paga nesta sexta-feira (31) o
salário dos servidores municipais
refente ao mês de julho.
“Poucos dias após o pagamento
da primeira parcela do 13° salário,
estamos efetuando também a
quitação da folha de pagamento
do salário dos servidores do mês
de julho”, destacou o prefeito.

Os servidores municipais têm
acesso às informações dos seus
vencimentos em todos os terminais de autoatendimento do Banco
do Brasil, por meio do contracheque eletrônico. A informação dos
vencimentos também pode ser
acessada por meio do site da Prefeitura de São Luís (www.saoluis.
ma.gov.br), no Portal do Servidor.

Maranhão tem 11 vezes mais
recuperados que contagiados
por coronavírus
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.

Pediatras reforçam importância da vacinação e
do aleitamento materno para a saúde infantil
A pandemia da Covid-19 pode
deixar cerca de 117 milhões de
crianças sem imunização contra
o sarampo em 37 países. Este é o
cenário esperado pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), que
vislumbra um retrocesso nos
índices de cobertura vacinal
em todo o planeta em função
da crise sanitária. Em médio
prazo, as consequências podem
superar aquelas provocadas pela
pandemia.
Para impedir esse impacto no
Brasil, a Sociedade Brasileira
de Pediatria (SBP) lança, na
semana em que é celebrado o Dia

do Pediatra (27 de julho), uma
campanha alertando as famílias
brasileiras sobre a relevância
de uma dupla estratégia para a
manutenção da imunidade infantil:
a vacinação e o aleitamento
materno.
Sob o slogan “Informar,
amamentar e imunizar”, a
iniciativa foi oficialmente
divulgada em evento online ontem
(29), transmitido por meio do
Instagram, com a participação da
atriz Gisele Itié.
A campanha conta com o apoio
institucional do Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef),

da Organização Pan-Americana
da Saúde (Opas) e da Sociedade
Brasileira de Imunizações (SBIm).
O encontro foi mediado pela
presidente da SBP, dra. Luciana
Rodrigues Silva, que esclareceu
dúvidas recorrentes de pais e
responsáveis sobre amamentação
e calendário vacinal em tempos
de pandemia, reforçando a
importância dessa estratégia
conjunta para a construção
das defesas do corpo humano,
sobretudo nos primeiros anos
de vida.(Sociedade Brasileira de
Pediatria)

Aprovada PEC que dispõe sobre Fundo Estadual
de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher
A Assembleia Legislativa aprovou, ontem (29), em primeiro
turno, a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) 04/2020,
que altera a Constituição do
Estado para dispor sobre o Fundo
Estadual de Enfrentamento à
Violência Contra a Mulher.
O dispositivo modifica o texto da
Constituição Estadual, que passa
a vigorar acrescido do art. 275-B,
com a redação: “Fica instituído,
no âmbito do Poder Executivo
Estadual, o Fundo Estadual de
Enfrentamento à Violência Contra
a Mulher, a ser regulado por Lei e
destinado a financiar as ações da
política estadual de enfrentamento
à violência contra as mulheres”.
O Fundo é, atualmente, regulamentado pela Lei Complementar
n° 209, de 30 de abril de 2018,
destinando seus recursos para
financiar, dentre outras atividades,
a implantação, reforma, manutenção, ampliação e aprimoramento
dos serviços e equipamentos
previstos na política estadual de
enfrentamento à violência contra
esse público, bem como formação, aperfeiçoamento e especialização dos serviços de garantia de
direitos e assistência às mulheres
em situação de violência.
Em Mensagem encaminhando a
PEC 04/2020 para apreciação da
Assembleia, o governador Flávio
Dino explicou que o artigo 60
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Maranhão
prevê que o Fundo Estadual de
Enfrentamento à Violência Contra
a Mulher tem vigência somente
até 2020.
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Tuitaços
Nossas prioridades são emprego,
educação e tecnologia, complexo
industrial, saúde, crescimento
econômico. Não somos gurus de
costumes. @PatiTrabalhista
Os Correios são uma espécie
de Rio de Janeiro das instituições. Nada funciona, e quando
funciona é do jeito deles. @
edmoramalho
Quanto mais a esquerda lacra desesperadamente, mais Bolsonaro
vai pavimentando o caminho pra
2022. A histeria dessa turma é o
maior cabo eleitoral do bolsonarismo. @aguedescartoon
Brasil vai lançar nota de 200
reais sem que grande parte da
população tenha conhecido a de
100. @BlogOlhoNaMira
Vcs que entendem de finanças
me expliquem a razão de ser de
uma nota de 200 reais que não
seja pra facilitar o transporte dos
malotes de corruptores e sonegadores @marcelohessel

Nota de 200 reais? Impressão minha ou isso lembra uma vibe fim
dos anos 80 q tinha até cédula
de 10.000 cruzados por causa da
puta inflação? @caue_nascim

Rarará
Deputada Helena Duailibe destacou a imprtância da PEC

MECANISMOS
No momento da votação, as
deputadas Daniela Tema (DEM),
Valéria Macedo (PDT) e Helena
Duailibe (Solidariedade) manifestaram apoio na aprovação da
PEC 04. “Estamos vivendo um
momento em que os números da
violência contra a mulher têm aumentado e que, de fato, o governo
precisa criar mecanismos efetivos
para ajudar a reduzir esses números”, disse Daniela Tema.
Valéria Macedo destacou o empenho do governo e da Assembleia
no combate à violência contra a
mulher. A parlamentar enfatizou
que “mais uma vez, o governo
mostra o seu compromisso, a sua
sensibilidade com a causa. Parabenizo o governador Flávio Dino
que não tem medido esforços
para que nós possamos diminuir

a violência contra a mulher no
nosso estado”.
Helena Duailibe, por sua vez,
afirmou ter certeza de que, junto
com as outras ações que vêm sendo desenvolvidas pela Secretaria
da Mulher e pela Casa da Mulher
Brasileira, o Maranhão conquistou
lugar de destaque no combate à
violência de gênero.
“É um motivo de muito orgulho,
para nós, deputados, podermos
participar dessa votação tão
importante. Quero não só ressaltar
a relevância desse Fundo Estadual
para melhorar as ações que vão
de encontro à violência contra a
mulher, como também da pessoa
com deficiência, um segmento que
precisa cada vez mais de políticas
públicas responsáveis”, enfatizou
Helena Duailibe.

Certidões onerosas devem ser
solicitadas por e-mail durante pandemia

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

O nosso abraço desta quinta-feira
vai para o jovem escritor e estudante do curso de Jornalismo da
Ufma, João Marcos dos Santos
Silva, que apresenta um vídeo
sobre o tema ‘Literatura fantástica e regionalismo: novas formas
de valorizar a cultura local’. A
apresentação terá início às 20h,
pelas redes sociais: @cultura.
ufma e ufma.cultura.

Nota de 200 reais pra galera economizar no tamanho do bunker.
@chicobarney

São Luís

Para solicitar certidões negativas
da Justiça Estadual não é necessário se deslocar até o Fórum Des.
Sarney Costa (Calhau), em São
Luís. Tudo pode ser feito pela
internet. As certidões gratuitas
(pessoa física) são emitidas
diretamente no si-te www.tjma.
jus.br as onerosas (pessoa física
ou jurídica) devem ser solicitadas
para recebimento posterior. O
setor de Distribuição do Fórum
disponibilizou o e-mail distribuicao_slz@tjma.jus.br para o envio
da solicitação, comprovante de
pagamento e dos documentos
necessários para a emissão.
A determinação de receber os

Abraço do Dia

pedidos por e-mail e não mais
diretamente no bal-cão de atendimento da unidade é uma das
medidas adotadas para prevenir
a pro-pagação do contágio pelo
novo coronavírus (Covid-19). O
protocolo de petições de processos
físicos também pode ser feito por
e-mail (distribuicao_slz@tjma.jus.
br). O setor disponibilizou, ainda,
o telefone (98) 3194-5408 para
que as pessoas possam agendar
atendimento presencial em casos
excepcionais.
Devido à pandemia, o expediente
no Poder Judiciário do Maranhão
ficou suspen-so do dia 19 de
março a 30 de junho mantendo

trabalho remoto, com retorno das
atividades no dia 1º deste mês
e adotando protocolos e medidas sanitárias de pre-venção do
contágio pelo vírus. A retomada
das atividades presenciais ocorre
em três etapas, de turno único
(8h às 12h no mês de julho; 8h às
13h em agosto; e 8h às 14h em
setembro).
O chefe da Distribuição do Fórum
de São Luís, Anselmo de Jesus
Carvalho, disse que a maioria dos
pedidos de certidões negativas que
estão chegando ao setor são de
pessoas jurídicas, principalmente
relativas à falência ou concordata.

Fidel e seu motorista passam por
uma estrada de um povoado em
Cuba, subitamente, atropelam
um cachorro, matando-o. Imediatamente,Fidel disse ao motorista
que fosse até a fazenda avisar os
donos sobre o ocorrido.
Uma hora mais tarde, o motora
volta cambaleando, com um
charuto numa das mãos e com
um RedLabel na outra, além da
roupa toda amarrotada:
- O que aconteceu?
E o motorista respondeu:
- Bem, o fazendeiro me deu o
trago e sua esposa me deu o
charuto e sua filha de 19 aninhos
me encheu de beijinhos e se
entregou apaixonadamente a
mim!!!
Fidel pergunta:
- Meu “DEUS”!!! O que você
disse para eles???
- Eu disse:sou motoristado
comandante Fidel e acabo de
MATAR O CACHORRO!!!

Sobe/Desce
Sobe
De acordo com o mais recente
boletim da Secretaria de Estado
da Saúde, o Maranhão tem hoje
105.671 pessoas recuperadas. O
número é 11 vezes maior que o
total de casos ativos no estado.

Desce

Passados mais de 30 dias, o
brutal assassinato do professor
e agrônomo vianense, Marcus
Vinícius Carvalho, ocorrido no
município de Viana/MA, segue
sem solução.O crime ainda intriga toda a família da vítima, que
já pensa em pedir a exumação do
corpo.
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Polícia Civil investiga se
disputa de terra causou morte
de fazendeiro em Grajaú

Últimas Notícias
Aprovada PEC do Executivo que garante
caráter permanente ao Fundo da Pessoa
com Deficiência

Solon da Silva e seu vaqueiro foram assassinados e depois tiveram os
corpos queimados
AIDÊ ROCHA

A Polícia Civil investiga se a
morte de Solon Alves da Silva,
ocorrida na terça-feira (28), na
cidade de Grajaú, foi motivada
por disputas de terra na região
do povoado Sabonete, naquele
município. O fazendeiro e o
vaqueiro João Paulo Machado da
Silva, que trabalhava com ele,

foram assassinados e tiveram
seus corpos queimados, dentro
de um carro em uma estrada
vicinal.
Segundo informações do
delegado regional de Barra do
Corda, Márcio Coutinho, uma
das linhas de investigação seria
um conflito de terra no qual o
fazendeiro estaria envolvido,
na localidade em que o duplo

homicídio foi cometido.
Ainda de acordo com o delegado,
já foi possível verificar que
houve disparos de arma de fogo,
mas, somente após os resultados
dos laudos da perícia poderá ser
dito como os dois foram mortos.
No momento do crime, as
vítimas estavam a caminho da
fazenda denominada Jagatá, de
propriedade de Solon, em uma

O fazendeiro Solon da Silva
pode ter sido morto devido a
disputas de terra
caminhonete, modelo Hilux, que
ficou completamente destruída
após os suspeitos atearem fogo.

Adolescente morre durante assalto
a ônibus no Conjunto do Bequimão
Na noite de terça-feira (28),
um assalto a ônibus, no bairro
do Bequimão, em São Luís,
terminou na morte de um
adolescente identificado como
André Felipe Diniz da Silva, de
16 anos. Segundo a Polícia Civil,
um policial militar teria reagido
durante a ação criminosa.
Além do adolescente, que
morreu no local ao ser atingido
com tiros na cabeça, peito
e costela, o comparsa dele,
também de 16 anos, foi alvejado
e encaminhado ao Hospital
Djalma Marques, o Socorrão 1.
Ele teria sido alvejado com dois
tiros, sendo um no braço e outro
na costela. O terceiro envolvido
portava uma arma de fogo e
conseguiu fugir.
Segundo informações repassadas
pelo motorista do ônibus, que
fazia a linha Bequimão/Ipase,
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Adolescente que morreu estava com um simulacro de arma de fogo

alvo dos assaltantes, os suspeitos
entraram no veículo no Terminal
da Integração da Cohama. Ele
disse não ter escutado o anúncio
do assalto, mas que, ao chegar à
Avenida 1 do Bequimão, teriam
iniciado os disparos dentro do
coletivo.
De acordo com o delegado
George Marques, da
Superintendência de Homicídios
e Proteção à Pessoa (SHPP),
todos os suspeitos são moradores
do bairro do Pão de Açúcar.
“Roubaram os passageiros e
entre esses havia um PM, que
reagiu efetuando os disparos
contra eles”, explicou o
delegado.
Ainda segundo George, o
assaltante morto estava com um
simulacro de pistola na cintura e
o celular de uma das vítimas do
roubo. (AIDÊ ROCHA)

PM do Maranhão é preso por
mais um homicídio no Piauí
O policial Francisco Ribeiro
dos Santos, que integra a Polícia
Militar do Maranhão, teve a prisão
decretada, na terça-feira (28), pela
prática de mais um homicídio
no estado do Piauí. Conforme
a Polícia Civil, ele é suspeito
pela morte de um homem no
bairro Pedra Mole, zona Leste de
Teresina, no ano de 2018.
Desta vez, conforme o
Departamento de Homicídios e
Proteção à Pessoa (DHPP), o novo
mandado de prisão diz respeito

à morte do policial Felipe da
Silva Araújo, de 30 anos, que foi
assassinado com três tiros durante
uma emboscada na Avenida José
de Moura Santos, no dia 16 de
agosto de 2018. Na época, ele
chegou a ser preso, mas alegou
que a arma usada no crime havia
sido roubada.
O militar maranhense já é acusado
por outras três mortes na capital
piauiense. Uma delas, foi de um
também PM do Piauí, identificado
como Samuel de Sousa Borges,

assassinado com três tiros na
cabeça. O crime foi cometido na
frente do filho da vítima, após uma
briga de trânsito.
De acordo com o inquérito
policial, a mesma pistola, que
pertence à Polícia Militar do
Maranhão, foi utilizada em todos
os homicídios. Francisco Ribeiro
dos Santos permanece no presídio
militar da PMMA, onde foi
cumprido o mandado de prisão.
Ele é lotado no 11º Batalhão, da
cidade de Timon. (AR)

REPRODUÇÃO

De acordo com informações da
Polícia Militar, a vítima, um
jovem de 23 anos, relatou que
tinha deixado uma passageira
quando surgiu outra corrida na
localidade. Assim que chegou ao
ponto indicado, dois homens já o
colocaram na mala do veículo.
Em seguida, ainda conforme
a vítima, outras duas pessoas

portando arma de fogo entraram
no carro. O grupo começou os
roubos e, algumas horas depois,
o motorista, o veículo e alguns
materiais subtraídos pelos
suspeitos foram abandonados no
bairro do Parque Timbira. O caso
foi registrado na 10º Delegacia
Policial do Bom Jesus.
No último dia 14, vale lembrar

Entidades se dividem sobre
participação de juízes em eleições
A presidente da Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB),
Renata Gil, defendeu o direito
dos juízes de “participarem do
debate público e da vida política
do país, sempre respeitando os
limites legais”
“Já existem prazos estabelecidos
para que juízes e promotores
deixem cargos públicos para se
candidatar. Portanto, a AMB
é contrária a qualquer ato
que vise ampliar o tempo de
inelegibilidade eleitoral para
membros do Poder Judiciário
após afastamento definitivo da
função pública. Projetos com
esse teor ferem o princípio da
isonomia e violam os direitos
políticos dos membros do
Poder Judiciário. Uma afronta
desproporcional ao direito
fundamental dos magistrados ao
exercício da cidadania”, disse.
O presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB),
Felipe Santa Cruz, diz concordar

com a proposta de Toffoli. “A
proposta que visa à ampliação
do período de quarentena de
membros do Ministério Público
e da magistratura é muito bem
vinda e muito importante,
porque protege o próprio Poder
Judiciário da exploração política
de integrantes do Ministério
Público ou da magistratura
possam fazer do prestígio de
seus cargos”, disse em entrevista
à TV Globo.
O presidente da Associação
dos Juízes Federais do Brasil
(Ajufe), juiz Eduardo André
Brandão, afirmou que “hoje
já existe uma quarentena
de três anos para o juiz que
deixa o cargo ou é exonerado
para ele advogar, atuar nos
tribunais de origem”. “A
Ajufe entende que tem que se
buscar um equilíbrio entre o
que existe hoje e essa proposta
feita para inelegibilidade dos
magistrados”, afirmou.

105.671 pessoas recuperadas
de Covid-19 no Maranhão

O policial maranhense
Francisco Ribeiro é suspeito
por quatro homicídios no Piauí

Motorista de aplicativo é vítima de
sequestro relâmpago no Coroadinho
Um motorista de aplicativo
foi vítima de um sequestro
relâmpago, no final da tarde de
terça-feira (28), no bairro do
Coroadinho, em São Luís. Ele foi
colocado na mala do carro, um
HB20 branco, que foi utilizado
pelos suspeitos para cometer
assaltos em diferentes bairros da
cidade.

A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, em primeiro turno,
na sessão plenária desta quarta-feira (29), a PEC n° 003/2020, do
Poder Executivo estadual, que altera o Artigo 275-A da Constituição
do Estado, garantindo que o Fundo Estadual da Pessoa com
Deficiência tenha caráter permanente, uma vez que esse instrumento
governamental teria vigência somente até este ano.
Na mensagem enviada à Assembleia, o governador Flávio Dino
esclarece que o Artigo 23, Inciso II da Constituição Federal estabelece
ser competência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
cuidar da assistência pública e da proteção das pessoas com
deficiência, por meio da elaboração de políticas públicas voltadas
à promoção da inclusão social, da cidadania, da acessibilidade e do
reconhecimento dos seus direitos fundamentais, em especial no que
tange à dignidade humana.
Flávio Dino destaca ainda, em sua mensagem, que foi instituído no
âmbito do Executivo Estadual, por meio da Emenda Constitucional n°
73/2015, o Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência, que tem por
objetivo garantir e valorizar a pluralidade e a singularidade das pessoas
com deficiência, assegurar seus direitos e criar oportunidades para o
seu desenvolvimento.
Conforme reforça, a PEC apreciada pelos deputados tem por finalidade
estabelecer uma vigência do Fundo por tempo indeterminado,
assegurando seu caráter permanente para garantir o direito à igualdade
e à oportunidade a esses cidadãos.

que outro motorista de aplicativo
também foi alvo de sequestro
relâmpago. O homem foi
obrigado a dirigir para os
assaltantes que realizaram uma
série de crimes na região dos
bairros da Santa Clara e Cidade
Operária. Um foi preso e dois
adolescentes foram apreendidos
após a ação. (AR)

Boletim da Secretaria de Estado da Saúde divulgado nessa quarta-feira, 29,
diz que Ilha de São Luís registrou 90 novos casos da Covid-19. Imperatriz
registrou 21 novos casos e as demais regiões do estado, 1.595. Segundo o
boletim da SES, 105.671 pessoas já estão recuperadas e 2.978 faleceram.
Atualmente são 9,045 casos ativos em todo o estado.
No total, 258.995 testes já foram realizados. Há 4.824 casos suspeitos e
138.241 descartados. Conforme o boletim, 2.976 profissionais de saúde já
foram infectados. Destes, 2.864 estão recuperados e 54 faleceram.
Dezenove óbitos estão registrados no boletim dessa quarta. Destes, 1
ocorreu nas últimas 24 horas. Os demais foram em dias/semanas anteriores
e aguardavam resultado do exame laboratorial para Covid-19.
Três óbitos aconteceram nos municípios de Mata Roma e Caxias e 1 óbito
nos municípios de Bacuri, Balsas, Coelho Neto, Dom Pedro, Itaipava
do Grajaú, Timon, Pindaré Mirim, Paulo Ramos, São Raimundo das
Mangabeiras, São Luís, Urbano Santos, Vitória do Mearim e Vitorino
Freire, cada um.

Toffoli suspende investigações da
Lava Jato sobre senador José Serra
O ministro Dias Toffoli,
presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), suspendeu nesta
quarta-feira (29) as investigações
da Lava Jato sobre o senador José
Serra (PSDB).
Serra foi alvo de operações da
Polícia Federal neste mês. Uma
das apurações investiga suposto
caixa dois na campanha, o que ele
nega. Outra apuração investiga
suposta lavagem de dinheiro em
obras do Rodoanel Sul, em São
Paulo.
A defesa de Serra acionou o STF
e argumentou que tem direito ao
foro privilegiado.
Também nesta quarta, a Justiça
Federal aceitou a denúncia do
Ministério Público e tornou Serra
e a filha dele Verônica réus pelo

crime de lavagem de dinheiro.
A decisão de Toffoli foi tomada
às 16h56 desta quarta. A Justiça
Federal a aceitou denúncia às
18h04.
“Defiro a liminar para suspender,
até a análise do caso pelo eminente
Relator, toda a investigação
deflagrada, em trâmite no Juiz
Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral de
São Paulo”, escreveu Toffoli na
decisão. O relator do caso é o
ministro Gilmar Mendes.
“Por consequência, todos os bens
e documentos apreendidos deverão
ser lacrados e imediatamente
acautelados, juntamente com
eventuais espelhamentos ou cópia
de seu conteúdo, caso tenham
sido realizados”, acrescentou o
presidente do STF.

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