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MPMA, TCE, DPE e Famem discutem atuação
conjunta
Publicado em 31 de julho de 2020 às 21:55 | Comentar
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Gestores acertaram ações conjuntas

Em uma reunião realizada nesta sexta-feira, 31, na sede do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
(TCE-MA), o Ministério Público do Maranhão (MPMA), a Defensoria Pública do Estado do Maranhão
(DPE-MA) e a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem), discutiram ações de
atuação conjunta em benefício da sociedade maranhense.
O procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau, pediu ao presidente do TCE, Nonato Lago, maior
agilidade no encaminhamento de processos ao Ministério Público, ampliando a celeridade dos
resultados. O chefe do Ministério Público também reforçou a importância da atuação articulada entre
as instituições na defesa dos interesses da sociedade maranhense.
O presidente do TCE comprometeu-se a verificar a possibilidade de agilizar o trâmite de processos
entre as duas instituições, ressaltando a importância da interdependência entre os órgãos, cada um
com suas funções específicas.
Durante a reunião, também foram levantadas pela Famem discussões sobre ações no combate ao
acúmulo ilegal de cargos públicos e dúvidas dos gestores a respeito do recebimento de auxílio
emergencial por servidores municipais.

Capacitação
Outro tema discutido na reunião foi a elaboração de um calendário de treinamentos para as equipes
das novas gestões municipais, que assumem em janeiro de 2021. A ideia está sendo discutida entre os
diversos órgãos com o objetivo de capacitar as equipes, especialmente das Comissões Permanentes de
Licitação e pregoeiros, a respeito de temas relevantes como licitações e contratos.
Para a coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade
Administrativa (CAOp-ProAd), Nahyma Ribeiro Abas, a utilização de novas tecnologias permitirá uma
grande capilaridade dos treinamentos, alcançando uma grande quantidade de municípios com custos
reduzidos para a instituição.
O presidente da Famem, Eric Costa, ressaltou a necessidade de capacitar as equipes, garantindo que a
Federação dos Municípios atuará diretamente na mobilização das administrações municipais. O
presidente do TCE e o auditor de controle externo do Tribunal, Fábio Alex Rezende de Melo,
ressaltaram que muitos dos problemas identificados pela Corte de Contas demonstram a falta de
conhecimento técnico da equipe. Para eles, são erros que podem ser evitados com a capacitação
oferecida pelos órgãos da Rede de Controle da Gestão Pública.

TCE, MP, Defensoria e Federação dos Municípios
debatem ações sobre aplicação de verbas públicas
por Aquiles Emir - 1 de agosto de 2020

Em uma reunião realizada nesta sexta-feira (31), no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), o
Ministério Público do Maranhão (MPMA), a Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE-MA) e a Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão (Famem) discutiram ações de atuação conjunta em benefício da sociedade
maranhense. O procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau, pediu ao TCE uma maior agilidade no encaminhamento
de processos ao Ministério Público, ampliando a celeridade dos resultados.
O chefe do Ministério Público também reforçou a importância da atuação articulada entre as instituições na defesa dos
interesses da sociedade maranhense.
O presidente do TCE comprometeu-se a verificar a possibilidade de agilizar o trâmite de processos entre as duas
instituições, ressaltando a importância da interdependência entre os órgãos, cada um com suas funções
específicas.Durante a reunião, também foram levantadas pela Famem discussões sobre ações no combate ao acúmulo
ilegal de cargos públicos e dúvidas dos gestores a respeito do recebimento de auxílio emergencial por servidores
municipais.
Outro tema discutido na reunião foi a elaboração de um calendário de treinamentos para as equipes das novas gestões
municipais, que assumem em janeiro de 2021. A ideia está sendo discutida entre os diversos órgãos com o objetivo de

capacitar as equipes, especialmente das Comissões Permanentes de Licitação e pregoeiros, a respeito de temas
relevantes como licitações e contratos.
Para a coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa
(CAOp-ProAd), Nahyma Ribeiro Abas, a utilização de novas tecnologias permitirá uma grande capilaridade dos
treinamentos, alcançando uma grande quantidade de municípios com custos reduzidos para a instituição.O presidente da
Famem, Eric Costa, ressaltou a necessidade de capacitar as equipes, garantindo que a Federação dos Municípios atuará
diretamente na mobilização das administrações municipais.
O presidente do TCE e o auditor de controle externo do Tribunal, Fábio Alex Rezende de Melo, ressaltaram que muitos
dos problemas identificados pela Corte de Contas demonstram a falta de conhecimento técnico da equipe. Para eles, são
erros que podem ser evitados com a capacitação oferecida pelos órgãos da Rede de Controle da Gestão Pública
Também estiveram na reunião os promotores de justiça Joaquim Ribeiro de Souza Júnior (diretor da Secretaria para
Assuntos Institucionais) e Marco Aurélio Batista Barros; o defensor público-geral, Alberto Pessoa Bastos, o conselheiro
do TCE Washington Luiz de Oliveira e o diretor do Departamento Jurídico da Famem, Ilan Kelson.

COTIDIANO

Sem licitação, gestão Eudes Sampaio
contrata empreiteira por R$ 4,3 milhões
Contrato foi fechado com a C C G Construções e Terraplanagem, para locação de equipamentos e
veículos de carga

YURI ALMEIDA

POR
A gestão Eudes Sampaio (PTB) em São José de Ribamar contratou PUBLICADO
a
HÁ 2 DIAS
empreiteira C C G Construções e Terraplanagem, por R$ 4,3 milhões e com
dispensa de licitação, para locação de equipamentos e veículos de carga para manutenção das
vias não pavimentadas no município.

Segundo verificou o ATUAL7, nenhum documento relacionado ao contrato consta no Portal da Transparência
da prefeitura, nem houve qualquer informação a respeito da contratação ao TCE (Tribunal de Contas do
Maranhão), violando instrução normativa da corte e a LAI (Lei de Acesso à Informação).

Apenas o extrato do contrato e o termo de ratificação da dispensa de licitação foram encontrados, na edição
de 30 de junho do DOM (Diário Oficial do Município) —quase um mês após a celebração do acordo, que tem
vigência de três meses.
A falta de transparência dificulta o controle social, diante da impossibilidade de análise da documentação que
fundamentou a dispensa de licitação. Embora o município tenha declarado estado de calamidade pública, a
situação decorre em razão da pandemia do novo coronavírus. Em tese, obras não relacionadas à Covid-19 não
podem ser contratadas sem licitação sob alegação de enfrentamento da doença.
O ATUAL7 solicitou um posicionamento da gestão Eudes Sampaio sobre a falta de transparência na
contratação, mas não houve retorno.

PROBLEMAS DE ATENDIMENTO

Justiça condena casa lotérica a melhorar atendimento
Uma das obrigações é a ampliação, em 10 dias, do horário de atendimento para o período de 6h às 19h, nos
dias de pagamento dos benefícios da Bolsa Família e Auxílio Emergencial.

DIVULGAÇÃO/MP-MA
02/08/2020 às 09h14

CURURUPU - A Justiça do Maranhão determinou que a Casa Lotérica Cururupuense (Cadete e
Cadete Ltda), em Cururupu, tome diversas providências para melhorar o atendimento aos
consumidores no estabelecimento.
Proferiu a decisão o juiz Douglas Lima da Guia, em resposta à Ação Civil Pública, com pedido de
tutela antecipada, ajuizada pelo promotor de justiça Frederico Bianchini Joviano dos Santos.

A ACP foi ajuizada após denúncias da população e da Câmara Municipal de Vereadores; omissão
de informações da casa lotérica ao MPMA sobre os problemas de atendimento e vistoria do
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão (Procon/MA).
Determinações
Uma das obrigações é a ampliação, em 10 dias, do horário de atendimento para o período de 6h
às 19h, nos dias de pagamento dos benefícios da Bolsa Família e Auxílio Emergencial. O
atendimento também deve ser feito aos sábados.
No mesmo prazo, os consumidores devem ser orientados e receber senhas. Também devem ser
observados o respeito ao distanciamento social mínimo em função da pandemia e, para isso,
devem ser feitas marcas de espaço. Devem, ainda, ser providenciados bebedouros, copos
descartáveis e álcool gel para os usuários.
A casa lotérica também está obrigada a aumentar, em 30 dias, o número de atendentes para, no
mínimo, seis. Em 60 dias, devem ser providenciados banheiro e local para lavagem de mãos, com
a devida observação das normas de acessibilidade.

Outra determinação é a garantia do atendimento prioritário a pessoas com mais de 60 anos,
especialmente aquelas com idade superior a 80 anos.
A multa por descumprimento foi fixada em R$ 30 mil diários. O montante deve ser transferido ao
Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos.

Cururupu: A pedido do MP-MA, Justiça condena casa
lotérica a melhorar atendimento

Como resultado de solicitações do Ministério Público do Maranhão (MP-MA), a Justiça
determinou, no último dia 24, que a Casa Lotérica Cururupuense (Cadete e Cadete
Ltda.), em Cururupu, tome diversas providências para melhorar o atendimento aos
consumidores no estabelecimento.
Proferiu a decisão o juiz Douglas Lima da Guia, em resposta à Ação Civil Pública, com
pedido de tutela antecipada, ajuizada em 22 de julho, pelo promotor de Justiça Frederico
Bianchini Joviano dos Santos.
A ACP foi ajuizada após relatos da população e da Câmara Municipal de Vereadores;
omissão de informações da casa lotérica ao MP-MA sobre os problemas de atendimento
e vistoria do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão
(Procon-MA).
Determinações

Uma das obrigações é a ampliação, em 10 dias, do horário de atendimento para o
período das 6h às 19h, nos dias de pagamento dos benefícios da Bolsa-Família e Auxílio
Emergencial. O atendimento também deve ser feito aos sábados.
No mesmo prazo, os consumidores devem ser orientados e receber senhas. Também
devem ser observados o respeito ao distanciamento social mínimo em razão da
pandemia e, para isso, devem ser feitas marcas de espaço. Devem, ainda, ser
providenciados bebedouros, copos descartáveis e álcool em gel para os usuários.
A casa lotérica também está obrigada a aumentar, em 30 dias, o número de atendentes
para, no mínimo, seis. Em 60 dias, devem ser providenciados banheiro e local para
lavagem de mãos, com a devida observação das normas de acessibilidade.
Outra determinação é a garantia do atendimento prioritário a pessoas com mais de 60
anos, especialmente aquelas com idade superior a 80 anos.
A multa por descumprimento foi fixada em R$ 30 mil diários. O montante deve ser
transferido ao Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos.
(Informações do MP-MA)

MP está de olho em municípios que guardam
repasses federais e estaduais em conta
municipal
Publicado em 31 de julho de 2020 por Werbeth Saraiva
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Municípios maranhenses que costumam transferir os repasses dos governos federal e estadual para a conta do Tesouro
Municipal estão na mira do Ministério Público. Por conta da pandemia do coronavírus, os repasses para o auxílio no
combate à doença estão mais frequentes e seguem regras particulares que precisam ser seguidas pelos municípios para
comprovação do gasto adequado dos recursos.
Uma delas é que os valores devem estar em contas específicas, separadas por área. Mas, em Matões, por exemplo, os
recursos têm sido transferidos para contas da prefeitura. Segundo o Ministério Público, 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.
Entre janeiro e abril de 2020, a Prefeitura de Matões realizou 143 transferências bancárias entre as contas do Fundo
Municipal de Saúde (FMS) e do Tesouro, totalizando R$ R$ 2.227.453,48.
A fusão dos recursos é ilegal, pois torna quase impossível identificar a origem dos valores. Por isso, o Ministério Público
do Maranhão (MPMA) solicitou 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.
O que ocorreu em Matões pode também acontecer em outros municípios maranhenses. O Ministério Público está de olho!

Em São Luís, MP-MA recomenda atendimento pela rede
pública de saúde a pacientes curados da Covid-19

A instalação de ambulatório multiprofissional nas redes públicas de saúde municipal e
estadual de São Luís para atendimento dos pacientes curados da Covid-19 foi objeto de
Recomendações do Ministério Público do Maranhão, emitidas no último dia 28, para a
Secretaria Municipal e a de Estado da Saúde.
No documento, de igual teor para ambas as secretarias, a titular da 2ª Promotoria de
Justiça Especializada de Defesa da Saúde de São Luís, Glória Mafra, orienta que o
ambulatório seja dotado de profissionais, como médico, enfermeiro, fisioterapeuta,
psicólogo, fonoaudiólogo, farmacêutico, assistente social e nutricionista, para atuarem na
reabilitação pós-Covid.
Também é recomendado que as secretarias garantam aos pacientes recuperados acesso
à realização dos exames prescritos quando do atendimento pelo ambulatório.
Além disso, foi fixado o prazo de cinco dias úteis para que os gestores de saúde enviem
à Promotoria de Justiça Especializada de Defesa da Saúde documento que comprove as
ações desenvolvidas para o cumprimento das Recomendações.
Justificativas

Ao justificar as Recomendações, a promotora de Justiça Glória Mafra considerou as
constatações clínicas de que os pacientes recuperados da Covid-19 apresentam
sequelas mesmo após a cura, como problemas pulmonares e/ou afasia ou disfasia póstraqueostomia e perda de força e de massa muscular.
A representante do Ministério Público ressaltou, ainda, que “o acompanhamento desses
pacientes resultará em contribuição para a pesquisa científica referente à Covid-19”.
(Informações do MP-MA)

CIDADES | PANDEMIA

MPMA recomenda atendimento público a pacientes
curados da Covid-19
Também é recomendado que as secretarias garantam aos pacientes recuperados acesso à realização dos
exames prescritos

31/07/2020 às 19h25

Fachada do Ministério Público do Maranhão (MPMA) (Divulgação)

SÃO LUÍS - A instalação de ambulatório multiprofissional nas redes públicas de saúde municipal e
estadual de São Luís para atendimento dos pacientes curados da Covid-19 foi objeto de
Recomendações do Ministério Público do Maranhão, emitidas no último dia 28, para a Secretaria
Municipal e a de Estado da Saúde.
No documento, de igual teor para ambas as secretarias, a titular da 2ª Promotoria de Justiça
Especializada de Defesa da Saúde de São Luís, Glória Mafra, orienta que o ambulatório seja
dotado de profissionais, como médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo,
farmacêutico, assistente social e nutricionista, para atuarem na reabilitação pós-Covid.

Também é recomendado que as secretarias garantam aos pacientes recuperados acesso à
realização dos exames prescritos quando do atendimento pelo ambulatório.
Além disso, foi fixado o prazo de cinco dias úteis para que os gestores de saúde enviem à
Promotoria de Justiça Especializada de Defesa da Saúde documento que comprove as ações
desenvolvidas para o cumprimento das Recomendações.
Justificativas
Ao justificar as Recomendações, a promotora de justiça Glória Mafra considerou as constatações
clínicas de que os pacientes recuperados da Covid-19 apresentam sequelas mesmo após a cura,
como problemas pulmonares e/ou afasia ou disfasia pós-traqueostomia e perda de força e de
massa muscular.
A representante do Ministério Público ressaltou, ainda, que “o acompanhamento desses pacientes
resultará em contribuição para a pesquisa científica referente à Covid-19”.

VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - A pedido do MPMA e MPF,
TCE determina que município dê transparência às receitas
e despesas da pandemia!!!
RUI MARISSON
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A pedido do Ministério Público do Maranhão e do Ministério Público Federal, o Tribunal de
Contas do Estado determinou que o Município de Vila Nova dos Martírios disponibilize
todas as movimentações financeiras de 2020 em sítio eletrônico. A decisão é do dia 22/07,
motivada por representação conjunta do MPMA e MPF, após investigações sobre gastos
públicos para o combate da Covid-19.
MPMA e MPF informam que procedimentos administrativos foram instaurados, ainda em
abril, para acompanhar, diariamente, as inúmeras contratações públicas relacionadas à
pandemia na Região Tocantina, especialmente por conta da publicação da Lei n.º
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde.

Dentre as ações, os órgãos ministeriais expediram recomendações advertindo sobre a
exigência da ampla transparência dos gastos públicos relacionadas à prevenção e
combate à Covid-19, incluindo a inserção de um link específico no sítio eletrônico dos
municípios, para que a população tenha fácil acesso aos dados.
Mesmo com as recomendações, ofícios e reuniões virtuais com os gestores para enfatizar
a necessidade de disponibilizar os dados, em tempo real, o MPMA constatou que o
Município de Vila Nova dos Martírios não vem atendendo a todas as orientações legais
sobre a transparência.
No sítio eletrônico do Município, foi criado o link específico para dar acesso aos dados
sobre as receitas e despesas relacionadas ao combate à Covid-19, mas não há
informações suficientes e divulgadas em tempo real. Em resposta às solicitações da
Promotoria da Probidade Administrativa, o Município alegou falha no sistema. Contudo,
apesar do tempo transcorrido, não corrigiu as mesmas.
De acordo com o Boletim da Secretaria de Estado do Governo do Maranhão, o Município
já recebeu R$686.463,92, só de repasses do Governo Federal, para o combate ao novo
coronavírus, mas, até agora, não forneceu informações suficientes e detalhadas sobre a
utilização da verba.
Redação: Iane Carolina (CCOM MPMA)
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Bola volta a rolar nos
gramados do Maranhão
Após paralisação por mais de três meses, por conta da pandemia da Covid-19,
o Campeonato Maranhense está de volta, para alegria dos torcedores.

Daniel
Penha, meia
do Sampaio
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Covid-19

Fiocruz
alerta para
possível
2ª onda no
Maranhão
Estudo constatou
sinais de crescimento
de casos da doença
no estado. GERAL 5

Dia dos Pais

Vendas
devem ter
redução
histórica
em São Luís

História e tradição de relógios em monumentos

Intenção de consumo
para essa data
comemorativa
caiu 51,2%. GERAL 5

Arimatheia Furtado trabalha na restauração do relógio do Largo do Carmo, no Centro de São Luís, cuja revitalização integra as obras de reforma da
Praça João Lisboa e entorno; grande parte das igrejas da cidade também tem em suas torres, relógios históricos. CIDADES 6 E 7

COLUNA DO SARNEY
A aprendizagem do Congresso

P

assei 51 anos no Congresso, exercendo mandatos, cinco de senador
e três de deputado federal, dois deles eleito como o mais votado da oposição do Estado e um como suplente que
assumiu o exercício do cargo várias vezes.
Como político militante chego dos 14
anos até hoje, quando comecei como militante da juventude brigadeirista, portanto 76 anos. Assim, toda a minha vida
foi dedicada à política, o que me faz o mais
longevo político da história da República.
E na política foi o Parlamento a minha
Casa de formação, onde aprendi a exercitar minha vocação de conciliador, meu
respeito pela opinião dos outros e minha
vivência do exercício e da prática da democracia. Cheguei a conceituar “de experiência feita”, no ensinamento de Camões, o Parlamento como “o coração da
democracia”.
Já no final dos meus mandatos cheguei
mesmo a descobrir que lá é um lugar que
tem mais uma grande lição, ser melhor
para ouvir do que falar, embora 70% da
ação política seja a palavra. Saber ouvir,
nos ensinava o Padre Vieira; e afirmava
que o Espírito Santo tinha espinhos nos

Revista
Luanne
Holanda, digital
influencer que
conquistou
seguidores

ouvidos para que as coisas não entrassem
direto, ficassem espetadas para esperar
meditação. Isto só o longo tempo faz descobrir.
Mas esta conversa fiada toda começou
para dizer que nunca, durante este tempo de Parlamento, passou qualquer instante em que se falasse em reforma tributária - assunto permanente e cativo no
Congresso - e que fosse de maneira consensual. Sempre o assunto despertou debates e divergências radicais e apaixonantes, sobretudo por envolver interesses irreconciliáveis: dividir dinheiro entre
União, Estados e Municípios, além de corporativismos e oportunidades atrativas
de pegar o melhor pedaço.
Lembro isso porque vivi - uma parte
como presidente do Senado e outra como simples senador - a guerra para criar
a CPMF, chamado na origem imposto sobre cheque. A motivação era mais do que
nobre, dinheiro para a saúde sempre à
míngua. A primeira resistência veio dos
bancos, reação violenta que, se não estou
traído pela memória, a que já tenho direito, foi até ao Supremo Tribunal Federal
- STF. Tinha como aval e idealizador o professor Adib Jatene, cientista consagrado,

Podcast aborda
estratégias dos
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austero, respeitado e ouvido, que se tornou arauto da causa e peregrino desses
recursos que iriam salvar a saúde. Sob seu
prestígio e sua proteção ninguém recusava apoio. Passou. Dinheiro exclusivamente para a saúde.
Seu amigo e devoto, dele ouvi quando
resolveu abandonar o Ministério da Saúde que estava decepcionado. O dinheiro
da CPMF da saúde tinha sido desviado
pra pagar juros da dívida!… A decepção
não era só dele. Era de todos nós que o tínhamos acompanhado. A Saúde ficou
chupando pirulito.
Portanto são justos o pé atrás e a desconfiança de que se pretenda, sob qualquer motivação e qualquer nome, passar
a perna de novo no Parlamento e até no
presidente, que proclamou ser contra.
O deputado e excelente presidente da
Câmara, Rodrigo Maia, que com tanto
brilho tem desempenhado suas funções,
tem formulado muito bem, e prudentemente, a sensata posição de não aceitar
que o país seja passado para trás.
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aliança em SL. POLÍTICA 3

COTAÇÕES

ESTADO
MAIOR

Ouça pelo celular ou em
oestadoma.com/489286

Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/489325

3215-5055 (Central do Assinante)
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POLÍTICA

Aprovado projeto que cria
a Semana de Combate ao
Relacionamento Abusivo
Proposta, que é de autoria do deputado estadual Adriano Sarney (PV), tem
o objetivo de promover debate sobre relacionamentos abusivos no MA
Divulgação

Assembleia Legislativa
aprovou o Projeto de
Lei n° 254/2020, que
cria a Semana de Conscientização e Combate ao Relacionamento Abusivo, de autoria do
deputado estadual Adriano Sarney
(PV). O objetivo é promover a reflexão e fomentar o debate sobre
os relacionamentos abusivos e
seus reflexos para os envolvidos,
suas famílias e para a sociedade.
O parlamentar propõe que as
ações sejam realizadas anualmente na semana que antecede
o dia 12 de junho e durante esse
período poderão ser desenvolvidas ações de conscientização da
população, por meio de procedimentos informativos, educativos,
palestras, audiências públicas, seminários, conferências e a produção de material online ou impresso explicativos. Deverá ter
uma abordagem multidisciplinar
sobre o tema, com a participação
de profissionais de diversas áreas
do conhecimento, incluindo Psicologia, Medicina e Direito.
Há várias formas de opressão
que silenciam principalmente as
mulheres em relacionamentos
abusivos e existe um enorme silêncio sobre este tema. Como
junho é o mês dos namorados e o
mercado exalta o lado romântico
através do apelo por parte da
mídia, ações de conscientização
por parte do governo e de instituições neste período terão como
objetivo alertar as famílias sobre
o combate à violência.
“Temos visto o número de violência crescer bastante durante a
pandemia, não só a violência física e verbal, como a tortura psi-

A

Adriano Sarney propôs a criação de semana de Constientização e Combate ao Relacionamento Abusivo

Proposta de
Adriano Sarney foi
aprovada na AL
Projeto de lei vai
à sanção do
governador
cológica. Por causa da quarentena
a pessoa pode estar lado a lado
com a violência doméstica. Essa
é a realidade de muitas mulheres
que vivem relacionamentos abusivos e não tem outra opção, a
não ser ficar em casa com o agressor e muitas dessas vítimas não
têm acionado os canais de denúncia.”, explica Adriano.

Debates
O deputado tem promovido na
Assembleia Legislativa importantes debates e criado muitos
projetos de lei que combatem o
ciclo de violência e auxiliem as
vítimas, são estes: Aluguel social para as vítimas de violência
doméstica; garantia de medidas
de combate à violência contra a
mulher previstas na Lei Maria
da Penha, obrigando o atendimento presencial à mulher em
situação de violência; Implementação de protocolos de prevenção e acolhimento aos casos
de violência doméstica contra
mulheres; O recebimento de comunicação de violência doméstica e familiar contra a mulher, por intermédio de

atendentes em farmácias e drogarias; Instituição da Política
de Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de
Saúde da Família, onde agentes
comunitários de saúde estarão
mais próximos da comunidade
realizando visitas para difundir
conhecimento e acolhendo e
orientando as vítimas de violência doméstica.
Adriano alerta que os relacionamentos abusivos vêm
sendo romantizados e naturalizados pela cultura e que é preciso combatê-lo. A semana será,
também, uma forma de dar a
oportunidade para as vítimas se
desligarem de seus agressores.
O projeto segue para sanção
do Governo. 

Comissão defende reforma
tributária estruturante
Segundo deputados e senadores membros da comissão mista que debate a reforma Tributária
no Congresso Nacional, mudança no sistema não pode ser apenas de simplificação na legislação
BRASÍLIA
Deputados e senadores defenderam na sexta-feira, 31, uma reforma
tributária mais ampla para alterar desigualdades no sistema atual e não focada simplesmente na unificação de
tributos e simplificação da legislação.
A comissão mista da reforma tributária retomou os trabalhos pouco
mais de quatro meses após a última
reunião, quando a pandemia de coronavírus fez restringir o acesso ao
Congresso Nacional e reduzir o trabalho das comissões.
Para o presidente do colegiado, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), a
proposta é fundamental para o Brasil retomar o desenvolvimento póspandemia. “Vivemos um momento
muito sério da saúde das pessoas jurídicas, que derreteu milhões de empregos e a reforma tributária é um instrumento essencial”, disse.
O relator, deputado Aguinaldo Ri-

beiro (PP-PB), afirmou que a reforma
tributária é o próximo passo a ser dado após a aprovação de medidas sanitárias para enfrentamento da pandemia e econômicas para suportar o
impacto da Covid-19 nos empregos.
“É importante a reforma tributária
pelo pós-pandemia do que nos reservará o futuro”, disse.
Segundo Ribeiro, a reforma deve
ser vista como instrumento de transformação da infraestrutura. “Acho que
não podemos perder a oportunidade de fazer na reforma apenas uma
simplificação, mas trazer mudanças
estruturais para reduzir custo e preço e promover desenvolvimento econômico”, afirmou.
Para o deputado Afonso Florence
(PT-BA), a reforma focada apenas na
simplificação tributária poderá ser
classificada como “reforma cloroquina”, por ser inócua a médio prazo para reduzir desigualdades sociais no
País. “Podemos tributar os multibi-

lionários, 0,4% da população que paga menos imposto que o profissional
liberal, o servidor público, o trabalhador e a trabalhadora.”
Centelha
O deputado Alexis Fonteyne (Novo-SP) afirmou que a chegada do texto do Executivo foi a “centelha” necessária para o debate retornar.
“Quem vai ampliar o trabalho é o
Congresso”, disse. Ele afirmou que
uma reforma eficaz precisa alterar a
tributação do ICMS, fonte de “guerra
fiscal constante” entre os estados.
A comissão mista foi criada no início do ano para debater e tentar unificar as duas propostas atualmente
em discussão: uma da Câmara (PEC
45/19) e outra do Senado (PEC
110/19).
O Executivo também começou a
apresentar suas propostas sobre o tema — no último dia 21, Paulo Guedes levou ao Congresso a primeira

MAIS

Guedes se reunirá
no Congresso
A comissão volta a se reunir
na próxima quarta-feira (5)
para audiência pública com
ministro da Economia, Paulo
Guedes, às 10h.
parte das sugestões do governo federal (PL 3887/20). O texto cria a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS),
com alíquota de 12%, em substituição ao Programa de Integração Social
(PIS) e à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Alguns parlamentares da oposição cobraram a taxação de lucros e
dividendos pagos por empresas a
acionistas como forma de equilibrar
a desigualdade tributária atual do sistema brasileiro. 
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3 mortes executadas
por faccionados em
menos de 36 horas
Um dos casos foi na Liberdade e, de acordo com a polícia, a vítima levou
mais de 13 tiros; as outras mortes foram na Nova Vida e São Raimundo
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da editoria de Polícia

rês pessoas foram assassinadas em menos de 36 horas na capital e, segundo a
polícia, tiveram a participação de facção criminosa. Um dos casos ocorreu em plena via pública no
bairro Liberdade durante o período
da manhã de sexta-feira (31), e a vítima, identificada como José Vinícius
Moraes da Silva, Calabresa, de 23
anos, levou mais de 13 tiros.
O delegado Arthur Benazzi, da
Superintendência de Homicídio e
Proteção a Pessoas (SHPP), informou
que esse ato criminoso foi executado por quatro integrantes de uma
facção criminosa e chegaram ao local em um veículo Fiesta vermelho,
de placas não identificadas. Apenas
dois desceram do carro e efetuaram
tiros em direção a José Vinícius.
Ainda de acordo com o delegado,
a vítima ainda tentou correr, mas
continuo sendo baleada. Os tiros
atingiram as costas, nádegas e cabeça. José Vinícius morreu ainda no local. Uma guarnição da Polícia Militar do Batalhão Tiradentes chegou ao
local e foi recebida a bala. Houve troca de tiros e perseguição pelo bairro.
Os militares conseguiram deter
dois envolvidos nesse crime e foram

T

apresentados na sede da SHPP, na
Avenida Beira-Mar. Em poder deles,
os policiais apreenderam uma arma
de fogo, enquanto os outros criminosos tomaram rumo ignorado. Há
informações que um dos suspeitos
veio da cidade de Miranda do Norte
para participar do ato criminoso.
Mais mortes
Mais dois assassinatos ocorreram
na capital no último dia 30 e uma
das vítimas foi identificada como
Adriano Santos Neto, de 32 anos. De
acordo com a polícia, ele foi baleado por homens, não identificados,
no bairro Nova Vida.
Os socorristas do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) foram acionados e levaram
a vítima para o Hospital Socorrão II,
localizado na área da Cidade Operária, mas chegou sem vida. A equipe da SHPP está investigando o caso, mas, até o período da tarde de
sexta-feira (31), não tinha registro
de prisão dos acusados.
A Polícia Civil também está investigando a morte de Leonardo Barbosa Cunha, de 23 anos. A polícia informou que, no começo da noite de
quinta-feira (23), a vítima foi levada
por faccionados até um campo de
futebol, no São Raimundo.

José Vinícius Moraes da Silva, Calabresa, 23 anos, levou mais de 13 tiros

Íntegra em o estadoma.com/489322
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59 serão julgados
em agosto, no
Fórum do Calhau
Por causa da Covid-19, durante a sessão do
júri, serão adotadas as medidas sanitárias
Cinquenta e nove acusados de crimes dolosos contra a vida vão sentar no banco dos réus do Fórum
Desembargador Sarney Costa, no
Calhau, durante o mês de agosto
deste ano. Como forma de prevenir a proliferação da Covid-19, o
uso de máscara, higienização das
mãos com álcool em gel e o distanciamento mínimo de 1,5 metro
entre as pessoas serão adotados durante a sessão de julgamento.
Um dos primeiros a serem julgados serão Raimundo Nonato Silva Campos. O júri vai ocorrer na
próxima segunda-feira (3), pela 3ª
Vara do Tribunal do Júri, que tem
como titular o juiz Clésio Coelho
Cunha. Ainda nessa Vara serão julgados Urubatan Pinheiro Passos,

no dia 5; Thiago Eduardo França, 7;
Donaldson Edmar Nogueira França, 10; Clayton Luis Cunha e Mauro Da Conceição Souza, 12; Ednaldo Martins Mota, 14; Jadson Rosa
Câmara, José Ivan Silva Câmara e
Luís Antônio Pavão Ferreira, no dia
17; Jonhnyson Visgueira Gomes, 19;
Elton Jorge Almeida Araújo, 21;
Sandro Mendes Oliveira e Huanderson Santos Silva, 24; Joglielson
Barros Mendes, 26; Gabriel Oliveira Santos e Jamilson Vieira Araújo,
28; e Antônio Marcos Alves Lavrador, no dia 31.
O 1º Tribunal do Júri julgará, em
agosto, Raimundo José Costa, no
dia 4; Danilo Pereira Costa, 5; Thalysson Farias de Sousa, 6; Fábio
Costa Dias, 10.

Simulação da morte
de pastor será feita
Crime ocorreu no ano passado e o corpo da
vítima estava enterrado em cova no quintal
A reprodução simulada do assassinato do pastor evangélico, Mackson da Silva Costa, de 37 anos, foi
feita na sexta-feira (31), no local do
crime. De acordo com a polícia, o
religioso tinha desaparecido no dia
11 de outubro do ano passado e somente após três dias foi encontrado morto. O corpo estava enterrado em uma cova, no quintal da residência do acusado Saulo Pereira

Nunes, localizada no Maiobão, em
Paço do Lumiar.
O caso está sendo investigado
pela Superintendência de Homicídio e Proteção a Pessoas (SHPP) e
foi motivado por ciúme. O delegado Felipe César declarou que a reprodução simulada foi realizada a
pedido da defesa do acusado para
poder tirar algumas dúvidas sobre
a dinâmica do crime.

Mundo

Argentina prorroga a
quarentena obrigatória
Quarentena, que é mais rígida na capital Buenos Aires, deveria terminar neste domingo,
mas foi prorrogada até 16 de agosto, devido ao aumento de casos de Covid-19 no país
BUENOS AIRES
A Argentina decidiu prorrogar
uma quarentena obrigatória até o
dia 16 de agosto conforme aumentam os casos de coronavírus
no país, anunciou o presidente Alberto Fernández na sexta-feira. A
quarentena, que é mais rígida na
capital Buenos Aires, deveria terminar neste domingo (2).
A Argentina viu seu número de
casos disparar nas últimas semanas, e registrou um recorde
diário de 6.377 casos novos na
quinta-feira. Atualmente, o país
soma 185.373 casos confirmados
e 3.466 mortes, de acordo com os
dados governamentais mais recentes.
“O grande problema que tivemos nos últimos 15 dias é que relaxamos, sentimos que ele estava
contido... peço a vocês que nos ajudem e se unam a nós”, disse Fer-

Reuters

Presidente Alberto Fernández anunciou a prorrogação da quarentena

nández em uma coletiva de imprensa na qual anunciou a prorrogação.
Restrições
A Argentina está em quarentena
desde 20 de março, mas restrições
já haviam sido amenizadas em
muitas partes do país. No dia 17 de

julho, Fernández anunciou um
plano para o país voltar gradualmente à vida normal em vários estágios. A recreação ao ar livre foi
permitida, e lojas, cabeleireiros e
alguns serviços profissionais reabriram mais cedo em Buenos Aires
no início do mês.
A capital tem uma das maiores

concentrações de casos novos,
assim como a província de Buenos
Aires. A maioria dos edifícios de escritórios e salões de restaurantes
continuam fechados.
Numa mensagem direta a esse
segmento social, o presidente
pediu uma reflexão e advertiu
sobre as consequências penais.
"Quero falar aos jovens a partir da
minha alma, do meu coração. Sabemos que na juventude, é importante a reunião com amigos.
Também sinto saudade dos festivais, do futebol, do churrasco,
mas não podemos. Peço, por
favor, que façamos esse esforço e
que nos ajudem. Peço que reflitam", apelou Fernández, apontando contra "reuniões e festas
clandestinas e escondidas que são
de alto risco".
Apesar de se tratar da "mais estrita quarentena do mundo", cada
vez mais a população desrespeita
as restrições.

RÁPIDA
OMS: Não existe
“risco zero” para
viagens em países
GENEBRA - Não existe uma
estratégia de “risco zero” para
os países relaxarem as
restrições de viagens

internacionais na pandemia de
Covid-19, e as viagens
essenciais para emergências
deveriam continuar como
prioridade, disse a
Organização Mundial da Saúde
(OMS). Em junho, a OMS disse
que atualizaria suas diretrizes
de viagem.

O Estado do Maranhão São Luís, 1º e 2 de agosto de 2020. Sábado/Domingo

GERAL

Fiocruz alerta que 2ª
onda de Covid-19 pode
atingir o Maranhão
Estudo produzido pelo instituto constatou sinais de crescimento de casos da
doença no estado, além de Amapá e Rio de Janeiro, sobretudo nas capitais
roduzido pela Fiocruz, o
Boletim InfoGripe traz a
partir desta semana as
estimativas de casos recentes para todas as capitais, além
de dados por regiões e estados. A
análise, referente à Semana Epidemiológica 30 (de 19 a 25 de julho),
indica estabilização no número de
novos casos semanais de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG)
no país, após a retomada do crescimento observado em junho. No
entanto, Amapá, Rio de Janeiro e
Maranhão mantiveram o sinal de
crescimento, sendo observada
maior intensidade nos dois primeiros. Esses três estados também
mostram sinais de retomada de
crescimento, também chamada de
segunda onda, em suas capitais Macapá, Rio de Janeiro e São Luís.
Os valores semanais, no entanto,
ainda encontram-se muito acima
do nível de casos considerado
muito alto. O estudo tem como
base os dados inseridos no Sistema
de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-gripe)
até 28 de julho.
É importante ressaltar que os
dados de SRAG estão associados à
Covid-19. Entre as ocorrências com
resultado positivo para os vírus respiratórios, 96,7% dos casos e 99,1%
dos óbitos ocorreram por novo coronavirus. Segundo o Boletim, dos

Paulo Soares

P

Aglomeração na Rua Grande eleva risco de contágio pelo coronavírus

estados com tendência de retomada do crescimento no número
de novos casos semanais após período de queda, com possível “segunda onda”, Amapá, Rio de Janeiro e Maranhão mantiveram o
sinal de crescimento, sendo observada maior intensidade nos dois
primeiros. Esses três estados também mostram sinais de retomada
de crescimento em suas capitais Macapá, Rio de Janeiro e São Luís.
“Já Fortaleza apresenta sinal de
estabilização, com sinal fraco de
possível retomada do crescimento.
Como sinalizado nos boletins anteriores, a situação nas regiões e es-

tados do país é bastante heterogênea. Portanto, o dado nacional não
é um bom indicador para definição de ações locais”, informou o
pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe.
Marcelo Gomes alerta que, em
nível nacional, o cenário atual sugere que os casos notificados de
Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG), independentemente
de presença de febre, mostram tendência de crescimento, com ocorrência de casos semanais muito
alta. Foram reportados 316.984
casos este ano, sendo 161.927
(51,1%) com resultado laboratorial

Dia dos Pais terá queda
histórica das vendas
Levantamento da Fecomércio/MA mostra que intenção de consumo para
essa data comemorativa caiu 51,2% em São Luís e sinaliza pessimismo
A proximidade do Dia dos Pais (9
de agosto) não foi suficiente para
elevar a predisposição do ludovicense em ir às compras. Esse
é o resultado apontado pelo levantamento de intenção de consumo das famílias de São Luís,
realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão
(Fecomércio-MA) neste mês de

julho, que apresenta uma redução de -51,2% na intenção de
consumo em relação ao mesmo
período do ano passado.
O estudo avalia a percepção
dos consumidores em relação a
sete indicadores que influenciam
na decisão e na capacidade de
consumo atual e futura. Na passagem de junho para julho, cinco
desses indicadores apresentaram

variação negativa, refletindo em
um aumento do pessimismo do
consumidor. As principais desacelerações mensais foram
quanto à avaliação do nível de
consumo atual (-19,1%), o nível
de renda atual da família (-18,4)
e as perspectivas futuras de consumo (-18,2%).
Com isso, a Fecomércio avalia
que, embora o comércio já tenha

positivo para algum vírus respiratório, 91.163 (28,8%) negativos e
cerca de 42.179 (13,3%) aguardando resultado. Levando em
conta a oportunidade de digitação,
estima-se que já ocorreram 356.149
casos de SRAG, podendo variar
entre 342.547 e 375.218 até o término da semana 30. Entre os positivos, 0,7% foram de influenza A,
0,3% influenza B, 0,6% vírus sincicial respiratório (VSR) e 96,9% SarsCoV-2 (Covid-19).
UFs com tendência alterada
O sinal de possível início de queda
em Rondônia não se confirmou. Na
presente atualização se observa
manutenção da tendência de crescimento lento. O Paraná, com sinal
de estabilização após período de
crescimento, apresenta sinal fraco,
sendo recomendada reavaliação
no próximo boletim para confirmação. Amazonas, Roraima e Pará
mostram estabilização após período de queda. Apresentam tendência de queda, após período de
estabilização, Paraíba, Minas Gerais e Distrito Federal. “Em Minas
Gerais e Distrito Federal, o sinal
ainda é fraco, sendo recomendada
reavaliação no próximo boletim
para confirmação”, observou Marcelo Gomes. 
Íntegra em oestadoma.com/489331

reaberto as portas em São Luís, o
setor tende ainda a sentir os impactos negativos da pandemia na
data comemorativa do Dia dos pais.
“A data compõe um dos cinco
principais momentos do ano em
que as vendas tendem a ter uma
elevação acentuada. Este ano,
com as preocupações dos consumidores e as avaliações negativas quanto à sua capacidade de
renda e de consumo, as vendas
deverão se manter num ritmo de
recuperação em relação ao mês
anterior, mas muito abaixo do registrado no ano passado”, avalia
o presidente da FecomércioMA, José Arteiro da Silva. 
Íntegra em oestadoma.com/489335
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VOCÊ TEM DIREITO!
sergiofmelo13@gmail.com

Direito ao bom atendimento

D

este o último fim de semana, a “Península” colocou – negativamente – a cidade de São Luís entre os assuntos mais comentados do país. Primeiro, em razão do “pagodão” que ocorreu em suas areias. E depois, por conta de um texto supostamente
escrito por um morador e empresário daquela área da cidade.
Sobre o “pagodão” e o texto, ambos de conhecimento público
na cidade e no país (tendo sido comentados em programas de expressão nacional, tanto de rádio quanto de televisão), importante
registrar alguns pontos pertinentes à defesa dos direitos do consumidor.
Primeiramente, como já dito em artigo anterior, é dever do fornecedor garantir ao consumidor um ambiente seguro à sua vida e
à sua saúde. Nos termos do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), “São direitos básicos do consumidor: a proteção da
vida, da saúde e segurança”. Nesse sentido, é intolerável, sobretudo em meio a uma pandemia, que os fornecedores deixem de cumprir rigorosamente os protocolos sanitários. É, portanto, inaceitável que comerciantes promovam (diretamente ou indiretamente) aglomerações
no interior do seu estabelecimento ou em local próximo.
Segundamente, entrando
no conteúdo do texto, importa registrar que o CDC,
em linha à Constituição, veda o tratamento discriminatório. O fornecedor, pouco
importa onde está localizado seu estabelecimento comercial ou sua preferência
por este ou aquele “tipo” de
cliente, não pode negar-se a
fornecer produto ou serviço
ao consumidor por conta de
suas condições pessoais.
Tampouco lhe é permitido
analisar se o consumidor
pertence a uma dada “classe
social”, como condição para
vender-lhe algo. Tendo produto em estoque, ele é obrigado a vender àquele que se
dispõe a pagar.
Inclusive, “constitui crime
contra as relações de consumo: favorecer ou preferir,
sem justa causa, comprador
ou freguês” (art. 7, I, da Lei n.
8.137/90). Isto é, além de
conduta moralmente reprovável, é ato passível de reprimenda penal.
É intolerável que o fornecedor realize um “concurso socioeconômico” para eleger seus clientes. Caso o faça, para além da penalização criminal acima citada, cabe também indenização moral ao
pretenso cliente vítima do constrangimento, sobretudo, quando
este for público.
No mais, os serviços colocados à venda no mercado devem, obrigatoriamente, primar pela qualidade, em todos os sentidos. Dessa forma, o tratamento discriminatório, notadamente desqualificado e ilegal, é terminantemente proibido.
Assim sendo, o consumidor tem o direito de ser bem atendido.
Pouco importa seu logradouro de origem. No mercado de consumo, assim como na vida, a discriminação (de qualquer natureza) é
intolerável. Caso observe atendimento discriminatório, denuncie!

O fornecedor,
pouco importa
onde está
localizado seu
estabelecimento
comercial ou sua
preferência por
este ou aquele
“tipo” de cliente,
não pode
negar-se a
fornecer produto
ou serviço ao
consumidor por
conta de suas
condições
pessoais

SÉRGIO MELO - ADVOGADO
CONSELHEIRO ESTADUAL DA JOVEM ADVOCACIA DA OAB/MA
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PRESO EM CASA

Justiça do
Maranhão
concede
395 prisões
domiciliares

Em razão da covid-19, uma resolução de março do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) recomendou que os juízes avaliem caso a caso

Desde o início da pandemia da
covid-19, a Justiça do Maranhão
concedeu 395 prisões domiciliares
para detentos com maior risco de
contaminação. Houve, ainda, 362
liberações decorrentes de progressões
de regime e livramento condicional.
PÁGINA 12

@OImparcialMA

@imparcialonline

@oimparcial

98 98232.0262

Aulas na UFMA
retornam em
setembro

Shoppings voltam
ao horário normal
de funcionamento

PÁGINA 10

PÁGINA 10

20 tendências
para inovação
pós-coronavírus

"Novo Normal"
Dicas para evitar
gafes e embaraços
PÁGINA 2

PÁGINA 8

Fiocruz aponta para
possível 2ª onda da
covid-19 no Maranhão

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alerta para os estados do Rio de Janeiro, Ceará e Maranhão. Nesses três, um pico de
casos foi registrado na primeira quinzena de maio. Em junho, houve quedas seguidas, mas, no fim de julho, segundo às
estimativas, a curva tornou a subir — ainda que em um patamar bem abaixo de dois meses atrás. PÁGINA 3

Questões
raciais na
grade do
Canal Curta!

8.119 maranhenses resgatados
de trabalho escravo no país
PÁGINA 9

Diretor Francisco Colombo

Documentário sobre
sonhos e liberdade, que
foi exibido na tevê, trata
do recorrente modelo
de escravização dos
negros brasileiros e faz
uma reflexão sobre esse
processo. PÁGINA 16

Novidade

Nova gasolina
será vendida
na segunda
O combustível vai deixar o carro mais econômico e será mais caro. Gasolina comum vendida no
país tem nova regulamentação que vai melhorar
qualidade do combustível
PÁGINA 10
TEMPO E TEMPERATURA

Bairros recebem obras de asfalto e
urbanização na zona rural da Capital
Prefeito edivaldo vistoria as frentes de trabalho na Vila Maranhão, Alto Paraíso, Residencial 2000 e Vila Maracujá que, juntas, recebem cerca de 26 km de pavimentação
PÁGINA 11

BASTIDORES
APARTE OTransparentes
mofo da covid
Em tempo de “passar a boiada” nas terras amazônicas, de queimadas avançando
sobre o Pantanal seco e o do coronavírus ter mandado mais de 91 mil brasileiros para
debaixo do chão, o presidente Jair Bolsonaro ainda zomba da pandemia.

Depois de 137 dias
Campeonato
Maranhense de
Futebol recomeça
hoje (1)
A temporada do
futebol maranhense
recomeça neste sábado.
Foram 137 dias de
intervalo provocado
pela covid-19
PÁGINA 15
TÁBUA DE MARÉ
DOM 18/07/2020
03H41 ................ 1.0M
09H26 ................ 5.4M
16H08 ................ 1.0M
22H15 ................ 5.2M
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LAVA-JATO

Nicolau Dino bate boca
com Augusto Aras
O Procurador-Geral da República criticou o trabalho de forças-tarefas e foi rebatido
pelo maranhense que é subprocurador-geral

A

sessão extraordinária do
Conselho Superior do Ministério Público Federal iniciou,
ontem (31) com um bate-boca entre o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o subprocurador-geral da República Nicolau Dino.
A discussão foi motivada pelos ataques recentes de Aras contra o trabalho de forças-tarefas, especialmente o
da Operação Lava Jato:
Nicolao Dino – Serei muito breve
[…] senhor procurador-geral da República. Falo não apenas em meu nome, mas também dos conselheiros
Nívio de Freitas Silva Filho, José Adonis Callou de Sá e também da conselheira Luiza Cristina Frischeisein. Senhor presidente… Vossa Excelência,
com o peso da autoridade do cargo
que exerce, e evocando o pretexto de
corrigir rumos ante os supostos desvios das forças-tarefas fez graves aﬁrmações em relação ao funcionamento do Ministério Público Federal em
debate com advogados…
Augusto Aras – Conselheiro Nicolao Dino, essa sessão é para o orçamento. Solicito a Vossa Excelência que
reserve suas manifestações pessoais e
de seus colegas, meus colegas, para
após a sessão…
Nicolao Dino – O regimento interno me faculta o uso da palavra no início da sessão…
Augusto Aras – Após a sessão do orçamento, Vossa Excelência terá a palavra e eu irei replicar os pretextos de

NICOLAU DINO É IRMÃO DO GOVERNADOR FLÁVIO DINO
vossa excelência e o farei com a documentação que disponho em mãos para acabar com qualquer dúvida a cerca dos fatos.
Nicolao Dino – Terei o maior prazer
de ouvir Vossa Excelência como sempre tive ao debater com Vossa Excelência…
Augusto Aras – Não aceitarei ato
político numa sessão de orçamento…
Nicolao Dino – Isso não é ato político, isso é uma manifestação…
Nesta semana, o procurador-geral

da República criticou fortemente a
Lava Jato, aﬁrmando que a força-tarefa de Curitiba funciona como uma
“caixa de segredos”. Aras aﬁrmou ainda que a Lava Jato tem 350 terabytes
em informações, contra 40 terabytes
de todo o MPF, e disse que sua gestão
quer dar “transparência” a esses dados.
O procurador-geral não permitiu
que Dino terminasse o seu pronunciamento, mas promete deixar o subprocurador, um dos mais experientes
e respeitados investigadores do MPF,
completar o raciocínio ao ﬁnal da sessão, que ainda está em andamento. É
esperar para ver.

CONJUNTA

Entidades se reúnem por sociedade maranhense

O mofo da covid
Em tempo de “passar a boiada” nas terras amazônicas, de queimadas avançando sobre o Pantanal seco e o
coronavírus mandado mais de 91 mil brasileiros para
debaixo do chão, o presidente Jair Bolsonaro ainda zomba da pandemia. Na quinta-feira à noite, na tradicional
live semanal pelo Facebook, dirigida a seus ﬁéis, ele citou a viagem à Bahia/Piauí, onde disse ter ajudado a população local. Para encerrar, contou que após a quarentena de 20 dias da covid-19, está combatendo o rescaldo
inﬂamatório da doença com antibiótico. “Depois de 20
dias dentro de casa, a gente pega outros problemas. Eu
peguei mofo, mofo no pulmão”, brincou o presidente
Bolsonaro, depois de retornar do Nordeste, única região
em que perdeu a eleição em 2018. Bem à vontade, montou a cavalo, usou chapéu de couro e cumprimentou,
sem máscara, os apoiadores aglomerados. O presidente
esqueceu-se, porém, de falar na live, da contaminação
da covid, testada naquele dia, da esposa Michelle e do
ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Sobre
a pandemia, em si, Bolsonaro apenas disse que o Brasil
faz parte do consórcio de países juntos com a Universidade de Oxford (Inglaterra) para produzir a vacina. Repetindo a retórica anti-China do amigão americano Donaldo Trump, Bolsonaro falou com otimismo dos 100
milhões de vacinas que chegarão depois de ultima etapa
dos testes em pessoas, inclusive brasileiros, da Vacina
produzida pela Universidade inglesa de Oxgord. “Não é
daquele país”, insinuou Bolsonaro, sem querer se referir
à vacina da chinesa, uma das mais avançadas do mundo. A pesquisa, em parceria com o Instituto Butantan
(SP), avança tão acelerada, que o Comitê Internacional
vai avaliar eﬁcácia os testes já realizados contra o covid19, em outubro, segundo o diretor do Butantan, Dimas
Covas. Usando uma linguagem nada corriqueira no protocolo oﬁcial do Planalto, o presidente completou a fala
a seus seguidores, como estivesse em campanha eleitoral: “Eu não preciso tomar , porque já estou safo”, embora ainda esteja com infecção pulmonar. Signiﬁca que as
três semanas em que ﬁcou no isolamento forçado por
causa do coronavírus, não ﬁzeram o presidente mudar
em nada de atitude. Bolsonaro voltou a ser Bolsonaro,
principalmente quando se encontra diante dos radicais
de direita que o seguem onde quer que esteja. Nem que
seja com o pulmão mofado.

Firmando posição

Ainda com um mandato inteiro de dois anos à frente
da Assembleia Legislativa do Maranhão, para o qual foi
eleito com bastante antecipação, o deputado Othelino
Neto (PCdoB) vai se ﬁrmando como uma liderança
emergente dentro do jogo sucessório de 2022.

Lugar garantido

Embora o jogo conte com Carlos Brandão, vice-governador, em posição privilegiada ao receber quase um
ano de governo do na desincompatibilização de Flávio
Dino, o grupo governista vai chegar vitaminado à eleição de governador. Weverton Rocha é outro posicionado.

Sonhando alto

Na oposição, por enquanto só existe o senador Roberto Rocha (PSDB) sonhando com a sucessão de Flávio Dino, engajado de corpo e alma ao bolsonarismo. Ele trabalha pelo interior do Estado, usando recursos federais
como quem faz um governo paralelo.

“Não sou bolsonarista como dizem”.

Do empresário Luciano Havan, em entrevista à Veja,
autoproclamando-se um “patriota” que, no entanto, deve ao BNDES R$ 72 milhões e está na mira da Receita por
outros R$ 57,9 milhões.
GESTORES ACERTARAM AÇÕES CONJUNTAS ENTRE TCE-MA, MPMA, DPE E FAMEM DURANTE REUNIÃO ONTEM
Em uma reunião realizada na manhã desta sexta-feira, 31, na sede do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), o Ministério Público do Maranhão (MPMA), a Defensoria Pública do Estado do Maranhão
(DPE-MA) e a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem), discutiram ações de atuação
conjunta em benefício da sociedade
maranhense.
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, pediu ao presidente do
TCE, Nonato Lago, maior agilidade no
encaminhamento de processos ao
Ministério Público, ampliando a celeridade dos resultados. O chefe do Ministério Público também reforçou a
importância da atuação articulada
entre as instituições na defesa dos interesses da sociedade maranhense.
O presidente do TCE comprometeu-se a veriﬁcar a possibilidade de
agilizar o trâmite de processos entre
as duas instituições, ressaltando a importância da interdependência entre
os órgãos, cada um com suas funções
especíﬁcas.

municípios com custos reduzidos para a instituição.
O presidente da Famem, Eric Costa,
ressaltou a necessidade de capacitar
as equipes, garantindo que a Federação dos Municípios atuará diretamente na mobilização das administrações municipais. O presidente do
TCE e o auditor de controle externo
CAPACITAÇÃO
Outro tema discutido na reunião do Tribunal, Fábio Alex Rezende de
foi a elaboração de um calendário de Melo, ressaltaram que muitos dos
treinamentos para as equipes das no- problemas identiﬁcados pela Corte de
vas gestões municipais, que assumem Contas demonstram a falta de conheem janeiro de 2021. A ideia está sendo cimento técnico da equipe. Para eles,
discutida entre os diversos órgãos são erros que podem ser evitados com
com o objetivo de capacitar as equi- a capacitação oferecida pelos órgãos
pes, especialmente das Comissões da Rede de Controle da Gestão PúbliPermanentes de Licitação e pregoei- ca.
Também estiveram na reunião os
ros, a respeito de temas relevantes copromotores de justiça Joaquim Ribeimo licitações e contratos.
Para a coordenadora do Centro de ro de Souza Júnior (diretor da SecretaApoio Operacional de Defesa do Pa- ria para Assuntos Institucionais) e
trimônio Público e da Probidade Ad- Marco Aurélio Batista Barros; o defenministrativa (CAOp-ProAd), Nahyma sor público-geral, Alberto Pessoa BasRibeiro Abas, a utilização de novas tos, o conselheiro do TCE Washington
tecnologias permitirá uma grande ca- Luiz de Oliveira e o diretor do Deparpilaridade dos treinamentos, alcan- tamento Jurídico da Famem, Ilan Kelçando uma grande quantidade de son.
Durante a reunião, também foram
levantadas pela Famem discussões
sobre ações no combate ao acúmulo
ilegal de cargos públicos e dúvidas
dos gestores a respeito do recebimento de auxílio emergencial por servidores municipais.

A ex-governadora Roseana Sarney (MDB), em
cujo governo construiu o espigão da Península
na Ponta d’Areia, entrou de sola na polêmica
do tal “Posto A” daquele bairro em que, certos
supostos emergentes querem colocar uma trava de isolamento antipobre.
O local passou a ser chamado de “Península”
para distinguir de a Ponta d’Areia e Areinha, cuja praia é paraíso de moradores de
bairros periférico, como os antigos palaﬁtados
da Lagoa da Jansen, hoje na Ilhinha. Roseana, que
tem prédio na Península, escrachou a segregação:
“A praia é pública”. Disse tudo.
O deputado estadual José Inácio (PT) quer do
governo informações precisas sobre fatores de
vulnerabilidade dos infectados pela covid-19,
como raça, gênero, idade, condição de deﬁciência e localização geográﬁca. Serve para futuros
estudos.
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Outro ambiente

No twitter, o prefeito Edivaldo Jr. postou um vídeo em
que mostra o que chama de “verdadeira transformação”
realizada por ele no Mercado do Coroadinho.

Boa notícia

O governador Flávio Dino disse ontem, em entrevista
à imprensa que a taxa de contágio do coronavírus no
Maranhão segue a tendência de queda de casos, assim
como também na ocupação de leitos de leitos de UTI e
clínicos dedicados ao coronavírus.
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SEM INSUMOS

PROGNÓSTICO

Fiocruz alerta para
2ª onda no Maranhão
Projeção do Infogripe busca compensar o atraso na atualização dos dados

A

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alerta para uma possível segunda onda de Covid19 nos estados do Rio de Janeiro, Ceará e Maranhão.
O prognóstico consta de um boletim divulgado nesta quinta-feira (30)
pelo Infogripe, o sistema que monitora a ocorrência da síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no país.
Nesses três estados, um pico de casos foi registrado na primeira quinzena de maio. Em junho, houve quedas
seguidas, mas, no ﬁm de julho, segundo as estimativas, a curva tornou a subir — ainda que em um patamar bem
abaixo do de dois meses atrás.
Nesta quarta-feira (29), o secretário
estadual de Saúde do RJ, Alex Bousquet, anunciou a intenção de fechar,
até o dia 12, todos os hospitais de
campanha sob gestão do estado. O argumento de Bousquet é “uma queda
conﬁável” nos casos. Uma decisão da
Justiça impede a desmobilização, mas
o estado anunciou um recurso. “Nossa argumentação será técnica. Nós tivemos um pico nas duas primeiras semanas de maio e, de lá para cá, nós temos uma curva descendente que já se
mostrou conﬁável”, argumentou
Bousquet.
Brasil em um ‘platô’
Já a projeção para todo o Brasil, segundo o pesquisador e coordenador
do Infogripe, Marcelo Gomes, “indica
que não estamos numa situação tranquila”.

Essa demora, explica Gomes, diﬁculta análises mais precisas. “Por isso
que tem divergência. Se a gente olha
só para os dados inseridos ontem, a
nossa capacidade de fazer análise de
situação atual será extremamente limitada. O dado só vai estar mais próximo do que de fato aconteceu daqui
a várias semanas depois”, detalhou.
Gomes citou o exemplo da semana
epidemiológica 17, equivalente ao dia
25 de abril.
Como o Infogripe funciona
• Pelos dados digitados até 25 de
Nem toda SRAG é Covid-19, apesar abril, 951 pessoas começaram a ter
dos sintomas em comum. Mas, nesta SRAG naquela semana.
pandemia, explicou Gomes, a síndro- • Na parcial de 9 de maio (semana
me “está extremamente ligada” ao no- 19), já eram 1.535 pacientes com
vo coronavírus.
SRAG na semana 17.
A Fiocruz tabula os registros de • Em 23 de maio (semana 21), esse
SRAG em todo o país e faz projeções número subiu para 2.125.
com base no comportamento da cur- • E nos dados do dia 25 de julho (seva — compensando a desatualização mana 30), o total de doentes era de
dos dados.
2.968.
Ou seja, o número de pacientes
com SRAG segundo o boletim daquela
semana era um terço do real — obserPara a Fiocruz, é
vado três meses depois. Mas, na própria semana 17, o InfoGripe já estimaimportante saber
va 2.302 casos. “Esse mesmo modelo
estatístico hoje está apontando que
quando o paciente
pode sim, estamos em uma fase de retomada do crescimento. Mesmo com
começou a sentir os
margem de erro, ou estamos em estabilização ou retomada”, aﬁrmou Gosintomas.
mes. “Tivemos no RJ uma redução da
ordem de 60%, uma queda sustentada, mas os dados mais recentes suge“Mas existe um atraso muito gran- rem essa retomada. Começando a forde na entrada das informações”, aﬁr- ma um ‘U’, um indício de segunda onda”, explicou.
mou o pesquisador.
“Estamos com uma estimativa de
que o número de novos casos semanais pode estar acima do primeiro pico, registrado em maio”, aﬁrmou Gomes. A curva do Brasil é diferente da
do RJ. Em vez de um pico e uma subsequente queda — com sinal de retomada no crescimento —, há uma oscilação num platô, com tendência de
aumento.

VOLTA

Ministériotem9,8milhões
detestesparados
Quase seis meses após decretar o estado emergência
pela covid-19 no País, o Ministério da Saúde ainda guarda em seus estoques 9,85 milhões de testes, segundo documentos internos da pasta aos quais o Estadão teve
acesso. O número é quase o dobro dos cerca de 5 milhões de unidades entregues até agora pelo governo federal aos Estados e municípios. O exame encalhado é do
tipo PT-PCR, considerado “padrão-ouro” para diagnóstico da doença.
O principal motivo para os testes ﬁcarem parados nas
prateleiras do ministério é a falta de insumos usados em
laboratório para processar amostras de pacientes. Isso
porque, segundo informam secretários de saúde, não
adianta só enviar o exame, também é preciso distribuir
reagentes especíﬁcos. O governo federal comprou os lotes de exames sem ter a garantia de que disporia de todos esses insumos, indispensáveis para usar os testes.
Estes produtos não são entregues “com regularidade”
pela pasta, aﬁrma o Conselho Nacional de Secretários
de Saúde (Conass). Questionado, o Ministério da Saúde
disse que enfrentou diﬁculdades para encontrar todos
os insumos no mercado internacional, mas que está estabilizando a distribuição conforme recebe importações de fornecedores. A pasta não explicou se recebeu
algum alerta dos técnicos, durante o planejamento, sobre o risco de os testes ﬁcarem parados pela falta de insumos. Também não informou quantos reagentes utilizados na etapa de extração das amostras foram entregues. A escassez provoca uma espécie de efeito cascata
nos Estados, que ﬁcam com seus locais de armazenamento lotados com os testes recebidos, e à espera dos
demais produtos. “No primeiro momento não tínhamos
testes porque estavam escassos. A Fiocruz começou a
produzir, além de laboratórios privados. Aí começou a
faltar tubo, material de extração, depois de magniﬁcação”, aﬁrma o professor da Faculdade de Saúde Pública
da Universidade de São Paulo (USP), Gonzalo Vecina.
“Agora está faltando só competência Falta só disposição
do Estado para distribuir, coletar e processar”, acrescenta Vecina, ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e colunista do Estadão.
Dados apresentados na sexta-feira pelo ministério
mostram que o Brasil fez 2,3 milhões de testes do tipo
RT-PCR para a covid-19, sendo 1,4 milhão na rede pública e 943 mil, na rede privada. No mesmo período, o País
fez outros 2,9 milhões de testes rápidos, que localizam
anticorpos para a doença, mas não são indicados para
diagnóstico.

VIOLAÇÃO

Decisãopararetornodeeventosnapróximasemana Parqueaquáticoserá
autuadoapóslivelotada

LIVE DA MARA PAVANELLY OCORREU NO VALPARAISO

GOVERNADOR DO MARANHÃO FLÁVIO DINO DURANTE COLETIVA DE IMPRENSA
LUCIANA GOMES
Na manhã desta sexta-feira (31),
durante coletiva de imprensa, o Governador Flávio Dino anunciou que
existe a possibilidade do retorno de
pequenos eventos no Maranhão.
De acordo com o Governador, na
próxima semana deve ser liberada a
decisão em relação aos pequenos
eventos, como por exemplo apresentações musicais em bares e restaurantes. A possibilidade está sendo estudada e os estabelecimentos deveram
continuar cumprindo com as normas
sanitárias.
“Neste momento o protocolo está
em exame na Secretaria de Estado da
Saúde (SES), e voltará para a Casa Civil. O protocolo foi apresentado pela
Secretaria de Industria e Comércio.”
disse o Governador.

Ainda durante a coletiva, Dino ressaltou que não é contra o empreendedorismo, que ações estão sendo realizadas para garantir esse retorno com
segurança para todos.
Taxa de óbitos no Maranhão
Na manhã desta sexta-feira (31),
durante a realização de uma coletiva
de imprensa, o Governador do Maranhão, Flávio Dino, falou sobre a queda
na taxa óbitos decorrentes pelo novo
coronavírus no estado.
De acordo com o gráﬁco apresentado na transmissão da coletiva, o Maranhão está entre os 11 estados que
apresentaram uma queda signiﬁcativa na taxa de óbitos, o percentual da
queda é de 33% só nessa semana.
O estado tem apresentado ótimos
resultados em relação ao enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Nesta quinta-feira (30), foi divulgado
por uma pesquisa feita pela FGV e da
PUC-Rio, onde mostra o Maranhão
como o estado com a menor taxa de
contágio do vírus, tendo uma porcentagem de 0,84%.
Volta às aulas no Maranhão
Na tarde da última 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.
Segundo o secretário, serão mantidas as aulas não presenciais, possibilitando mais tempo para que as comunidades escolares debatam.

Secretário de Saúde do Estado do Maranhão, Carlos
Lula, divulgou nas redes sociais na manhã desta sextafeira (31), que o parque aquático Valparaíso localizado
no município de Paço do Lumiar, será autuado pela Vigilância Sanitária, após descumprir o decreto estadual
que regulamenta os protocolos sanitários de combate
ao novo coronavírus.
A manifestação veio após um vídeo, que circula nas
redes sociais, mostrar aglomerações no estabelecimento, em decorrência de uma live da cantora Mara
Pavanelly. O evento atraiu milhares de fãs que se aglomeraram pelo espaço o que caracterizou violação de
uma série de normas sanitárias.
O secretário lamentou o ocorrido e reaﬁrmou que
shows ainda não são permitidos. Conﬁra: “Impossível a
gente avançar se a classe empresarial e a população não
nos ajudar. O estabelecimento será autuado pela Vigilância Estadual. Shows não estão permitidos”.
Em nota, o estabelecimento aﬁrmou que o espaço
tem sido cedido de forma gratuita para realização de lives. Segundo o parque, no evento da última quinta-feira
(30), não havia ninguém da diretoria no local, sendo assim, o acesso de pessoas teria ﬁcado sob controle dos
produtores da live. “No Valparaiso foram feitas mais de
20 lives solidárias, todas realizadas por produtores e pelos próprios artistas, que ﬁcavam responsáveis pela logística e pelos cuidados sanitários envolvendo captação
das imagens. Em todas as vezes, em razão de ser eventos
solidários, cedíamos o espaço gratuitamente. O Valparaiso não alugou espaço, não ganhou dinheiro algum e
não teve participação em eventuais lucros”.
A cantora Mara Pavanelly também se pronunciou
através de um comentário no instagram dizendo que
não tem culpa da lotação no evento. Conﬁra: “Vocês tem
que entender que eu não tenho culpa, vão reclamar com
o responsável, pois eu estava no palco fazendo apenas o
meu trabalho”.
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Maranhão reduz mortes por coronavírus e aumenta
geração de empregos, aponta levantamento nacional
PÁG. 11

Instituições de
ensino superior
são multadas por
descumprir lei que
reduz mensalidades
durante a pandemia

Maranhão
vai receber
mais de R$
114 milhões
do Ministério
do Turismo

PÁG. 2

PÁG. 4

Após embate
com a Lava Jato,
Aras é criticado e
discute com
irmão de Flávio
Dino

Vigilância
Sanitária alcança
o total de três mil
ações durante
a pandemia, na
Grande São Luís

PÁG. 12

PÁG. 5

BANCADA CONSEGUE
APORTE DE RECURSOS
E OBRAS DE RODOVIAS
SERÃO RETOMADAS
NA SEGUNDA
* Juscelino cobra mais verbas para manutenção de rodovias
* Weverton destaca empenho da bancada em benefícios dos maranhenses
* O governo federal é devedor do Maranhão, cobra Gastão
* Ministro garante avanço nos estudos para Terminal Privado de Alcântara

Ministro Tarcísio de Freitas assina ordens de serviços para retomadas de obras no
subtrecho Bacabaeira-Santa Rita e em Imperatriz e Timon

PÁG. 3

Tiroteio termina
com um jovem
mortona Liberdade

MAURÍCIO ALEXANDRE

DIVULGAÇÃO

Em uma audiência virtual com a Bancada Federal do Maranhão no Congresso Nacional, nessa sexta-feira (31), o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, assinou as ordens de serviço
das obras da BR 135 no subtrecho situado entre os municípios de Bacabeira e Santa Rita. Também foram autorizados os serviços de adequação de 14 quilômetros da travessia urbana da cidade
de Imperatriz, na região Tocantina. Além dessas obras, o ministro anunciou aos parlamentares maranhenses o planejamento de outras, como o contorno de Timon e a estrada do Baú.

DIVULGAÇÃO

João Coutinho e Renato Borba morreram
durante troca de tiros, após abordagem policial
em Tuntum

Dois homens morrem
em confronto com
forças de segurança
em Tuntum
Na noite de quinta-feira (30), dois homens,
identificados como João Coutinho dos Santos
Filho e Renato Borba de Sousa, morreram
durante confronto com a polícia, na zona rural
da cidade de Tuntum. A ação ocorreu após eles
serem abordados em uma barreira montada
por equipes da Superintendência Estadual de
Investigações Criminais (Seic), Centro Tático
Aéreo (CTA) e 13ª Delegacia Regional. PÁG. 12

Praças darão novo aspecto à Avenida Daniel de La Touche, quando estiverem
finalizadas

Edivaldo acompanha obras
na zona rural onde dezenas
de bairros recebem asfalto
O prefeito Edivaldo Holanda Junior conferiu, nessa sexta-feira,
31, o início de implantação de 7 km de pavimentação na Vila
Maranhão, bairro da zona rural de São Luís. Além disso, vistoriou o
andamento do serviço de asfaltamento na estrada do Maracujá.

YELLOW BLACK

Moradores do bairro da Liberdade viveram
momentos de terror na manhã de ontem
(31), após a morte de um jovem, identificado
como José Vinícius Moraes Silva, de 23
anos, conhecido como “Calabresa”. O
crime ocorreu nas proximidades do Colégio
Mário Andreazza, na Praça do Viva.

PÁG. 9

Cotação – Comercial C. R$ 5,2155 | V. R$ 5,2185 – Turismo C. R$ 5,19 | V. 5,5 – Euro C. R$ 6,1336| V. R$ 6,1392 – Libra C. R$ 6,8139 | V. R$ 6,8183 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Preamar – 4:49 5,3 m | 1ª Baixamar – 11:23 0,8 m| 2ª Preamar – 17:27 5,1 m| 2ª Baixamar –23:40 1,1 m |
Loteria – Quina – 5328 (31/07/2020) – 14-42-44-51-65| Lotofácil – 2000 (31/07/2020) – 02-03-04-07-11-12-14-16-17-18-19-20-22-23-24 |
Lotomania – 2096 (31/07/2020) – 02-05-08-14-21-28-33-36-38-46-47-53-60-62-65-71-72-81-82-97 |
CYAN MAGENTA

“Calabresa” foi executado em plena luz
do dia, na Praça do Viva, no bairro da
Liberdade

PÁG. 12

TEMPO – Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

23° – 32°
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Tarde
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Tiroteio termina com um
jovem morto na Liberdade
Crime aconteceu na manhã de ontem, e teria sido cometido
por quatro suspeitos, dois foram presos e dois fugiram
FOTOS: DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

Moradores do bairro da Liberdade, em São
Luís, viveram momentos de terror na manhã
de ontem (31), após a morte de um jovem,
identificado como José Vinícius Moraes Silva,
de 23 anos, conhecido como “Calabresa”. O
crime ocorreu nas proximidades do Colégio
Mário Andreazza, na Praça do Viva.
De acordo com informações da Polícia Civil,
por meio da Superintendência de Homicídios
e Proteção à Pessoa (SHPP), quatro homens
chegaram em um veículo e perseguiram a
vítima, que foi atingida com tiros nas costas,
cabeça e nádegas. “Calabresa” morreu antes de
ser socorrido.
Durante a ação criminosa, policiais militares
do Batalhão Tiradentes chegaram ao local e
conseguiram capturar dois dos envolvidos no
homicídio. Uma troca de tiros ocorreu e chegou
a ser filmada por moradores da região.
Um adolescente de 17 anos, morador da
Camboa; e um homem de 19, residente em
Miranda do Norte, foram encaminhados à sede
da SHPP, na Beira-Mar. O terceiro e o quarto
integrante do grupo fugiram, respectivamente, a
pé e no carro usado para cometer o crime.
Segundo a PM, foram usadas três armas no
homicídio. Uma delas, um revolver calibre 38,
foi encontrada com o adolescente, a segunda
teria sido subtraída por populares ao cair no
chão, durante a confusão; e a última foi levada
pelo suspeito que fugiu a pé.

“Calabresa” foi executado em plena luz do dia, na Praça do Viva, no bairro da Liberdade
A Polícia Civil investiga se o homicídio tem
relações com disputa entre facções criminosas
pelo domínio do bairro. O suspeito de 19

Dois homens morrem em confronto
com forças de segurança em Tuntum
FOTOS: DIVULGAÇÃO

João Coutinho e Renato Borba morreram durante troca de tiros, após
abordagem policial em Tuntum
Na noite de quinta-feira (30),
dois homens, identificados
como João Coutinho dos Santos
Filho e Renato Borba de Sousa,
morreram durante confronto com
a polícia, na zona rural da cidade
de Tuntum. A ação ocorreu após
eles serem abordados em uma
barreira montada por equipes da
Superintendência Estadual de
Investigações Criminais (Seic),
Centro Tático Aéreo (CTA) e 13ª
Delegacia Regional.
Conforme a Polícia Civil, a dupla
estava em uma caminhonete S10
quando, próximo ao povoado
Belém, atiraram contra os
policiais, que reagiram. Eles
portavam uma pistola 380 e
um revólver calibre 38. Ambos
chegaram a ser socorridos,
mas morreram no hospital de
Presidente Dutra.
João Filho, de acordo com o
apurado pela polícia, comandava
ações criminosas na região,
chegando inclusive a participar
de uma ação ocorrida na casa
de um juiz em 2016. Seria ele
o mentor do assalto contra a
agência bancária no município de

Formosa da Serra Negra, mas que
foi frustrado durante operação da
polícia.
Segundo informações do delegado
Armando Pacheco, titular da Seic,
a fazenda de João Filho foi um
dos alvos dos mandados de busca
e apreensão, cumpridos durante a
operação realizada entre os dais
27 e 29. “Ele responde a diversos
crimes na região. Era envolvido
com crimes de pistolagem, e dava
apoio a assaltantes de cargas e
banco naquela região. Por isso, e
outros indícios, apontavam para
ele quanto ao plano de assalto
em Formosa da Serra Negra”,
explicou.
Vale lembrar que na operação
realizada pela Seic, entre os
dias 27 e 29 deste mês, foram
apreendidos um fuzil m4,
duas espingardas calibre 12 e
aproximadamente cem quilos
de “miguelitos”, que são pregos
retorcidos usados para furar
pneus de viaturas e dificultar
perseguições da polícia. O
material foi encontrado enterrado
no povoado Tabocal, em Tuntum.

(AIDÊ ROCHA)

anos preso teria viajado do interior para São
Luís apenas para executar a vítima, conforme
levantado pela polícia.

Preso em Balsas suspeito de
estupro e aliciamento de crianças
no estado de Goiás
Foi preso, na quinta-feira (30),
em cumprimento a mandado
de prisão temporária, um
homem conhecido como “Beto
Maranhão”, de 47 anos, suspeito
de aliciamento de crianças e
estupro de vulnerável na cidade
de Novo Gama, no estado de
Goiás. A prisão foi realizada
pelas polícias Civil de Balsas e
Goiás.
De acordo com a Polícia Civil,
o homem é investigado pela
Delegacia de Novo Gama por
aliciar, assediar, instigar ou
constranger, por qualquer meio
de comunicação, criança, com
o fim de com ela praticar ato
libidinoso. Além disso, ele
também é suspeito da prática de

estupro de vulnerável quando
trabalhava em um projeto
social que atendia crianças e
adolescentes em Nova Gama.
Ainda conforme apurado pela
polícia, “Beto Maranhão” se
aproveitava da condição de
instrutor do projeto e da sua
proximidade com as crianças
para cometer os crimes. Uma
criança de 11 anos, segundo a
polícia, foi molestada por ele na
época.
Após ser capturado, o suspeito
foi interrogado na Delegacia
Regional de Balsas, e negou os
crimes. Ele foi encaminhado
à Unidade Prisional de Balsas,
onde permanecerá à disposição
da Justiça de Goiás. (AR)

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Mulher é presa
suspeita de matar
homem em Grajaú
Uma mulher, que não teve o nome
divulgado, foi presa, nessa sextafeira (31), suspeita de assassinar
um homem conhecido apenas
como “Nego Gina”. O crime
ocorreu na cidade de Grajaú, na
quinta-feira (30).
Segundo aos primeiros
levantamentos, antes do crime,
a suspeita estava bebendo com
a vítima em um bar, no povoado
Iburuçu. O homem foi atingido
com uma facada na garganta.
Conforme relatos de populares
à polícia, a furada foi pequena e
nem chegou a sagrar, mas ele não
resistiu ao ferimento.
A mulher foi levada à Delegacia

Últimas Notícias
Após embate com a Lava Jato, Aras é
criticado e discute com irmão de Dino
Uma carta aberta assinada
por quatro subprocuradores
da República com críticas à
gestão do procurador-geral
da República, Augusto Aras,
foi lida na tarde desta sextafeira (31) durante reunião do
Conselho Superior do Ministério
Público, da qual o próprio Aras
participava.
A carta foi lida por um dos
subscritores, o subprocuradorgeral da República Nicolao
Dino. Aras contestou.
Aras enfrenta uma crise
interna no Ministério Público
Federal desde que requisitou
o compartilhamento de
informações com a cúpula da
Procuradoria-Geral da República
de informações das forças-tarefa
da Operação Lava Jato. Diante
da resistência das forças-tarefa,
Aras recorreu ao Supremo
Tribunal Federal e obteve
acesso a todas as informações
produzidas pelas forças-tarefa.
Na última terça-feira (28),
durante uma transmissão pela
internet, Aras afirmou que é
necessário "corrigir rumos" para
que o "lavajatismo não perdure".
Segundo o texto da carta, Aras,
"com o peso da autoridade do
cargo, e invocando o pretexto
de 'corrigir rumos ante desvios
das forças-tarefas', fez graves
afirmações em relação ao
funcionamento do Ministério
Público Federal, em debate com
grupo de Advogados, na noite do
dia 28 de julho último".
"Há que se fazer a devida
distinção entre crítica e
desconstrução. E um líder sabe
diferenciar, assim como bem
sabem os demais protagonistas
e observadores da história.
A crítica saudável ilumina
caminhos, principalmente em
tempos difíceis, renovando
energias em busca de melhores
estratégias de exercício
funcional. Um real propósito
de “correção de rumos”
pressupõe espírito construtivo
e empenho na promoção do
bem e do fortalecimento da
Instituição, gerando coragem,
otimismo e esperança. Não é
essa a percepção que se tem do
posicionamento adotado pelo
Procurador-Geral da República",

afirmam os procuradores na
carta.
De acordo com a carta, as
palavras de Aras "alimentam
suspeitas e dúvidas na atuação
do MPF".
Após a leitura da carta, o
procurador-geral Augusto Aras
contestou as críticas.
"A vida exige coragem, e
coragem não me falta para
responder a cada colega",
afirmou. "Não tenho medo de
enfrentar o argumento. Não
tenho receio de desagradar.
Dessa forma, quero deixar claro,
que os meus propósitos são os
mesmos de sempre: servir o
MP com a dignidade do cargo",
disse.
Segundo ele, caberá à
Corregedoria do MP e ao
Conselho Nacional do
Ministério Público apurar os
episódios referentes às forçastarefa.
"Não deixarei nada sem
resposta. Não preciso de
ventríloquo, me escudar em
ninguém. Que a corregedora
adote as providências para
que a situação aqui possa ser
esclarecida. Que essa instituição
republicana observe a 'res'
publica, responsabilidade
com a coisa pública, não com
essa demagogia, com esse
anarcossindicalismo", declarou.
Ele criticou o subprocurador
Nicolao Dino e afirmou que o
colega age como "porta-voz" da
oposição. "Convidei a todos para
participarem da gestão. É muitas
vezes mais conveniente ficar na
oposição", declarou.
"Manter o respeito e a
dignidade que a carreira exige
de cada um de nós. República,
democracia, constitucionalismo,
legalidade e moralidade, não
só administrativa. Moralidade
no trato com os colegas,
respeitando a dignidade do
colega, sem deixar que o gosto
amargo de cada um transfira-se
para o cotidiano da instituição.
Por isso, doutor Nicolao, rejeito
seus conselhos e espero que
os órgãos oficiais respondam
a Vossa Excelência e aos seus
liderados", afirmou.
Após a manifestação, Aras se
levantou e encerrou a reunião.

(BLOG DO GERSON CAMAROTTI)

108.568 pessoas recuperadas
de Covid-19 no Maranhão
Boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, nessa sextafeira, registrou 3.013 óbitos pela Covid-19. Conforme o boletim da
SES, 108.568 pessoas já estão recuperadas e 1.399 novos casos foram
registrados. Foram 109 na Ilha de São Luís, 46 em Imperatriz e 1.244
nas demais regiões. São 9.080 casos ativos em todo o Maranhão.
Diz o boletim que 265.983 testes já foram realizados. Há 4.636
casos suspeitos e 142.673 descartados. Já foram infectados 3.016
profissionais de saúde. Destes, 2.916 estão recuperados e 54 faleceram.
Dezessete óbitos estão registrados no boletim de ontem. Nenhum
ocorreu nas últimas 24 horas. Foram 5 em São Luís; 3 em Grajaú; 2
em Caxias e 1 óbito nos municípios de Araioses, Bacabal, Chapadinha,
Codó, Itapecuru-Mirim, São João dos Patos e Zé Doca.

Blogueiro bolsonarista Allan dos Santos,
alvo do STF, pode ter deixado país em
voo para o México
Vítima foi atingida por golpe
de faca no pescoço e não
resistiu
de Grajaú, onde foi autuada
em flagrante. Não há, ainda,
informações sobre a motivação do
crime. (AR)

Investigado pelo Supremo
Tribunal Federal no inquérito
sobre fake news e ataques à
Corte e ao Congresso nas redes
sociais, o blogueiro Allan dos
Santos revelou, na madrugada
de sexta-feira, que deixou o país.
Investigadores suspeitam que ele
tenha viajado em voo comercial
para o México. Sua saída pode
atrasar algumas etapas da
investigação. Apesar de alvo do
inquérito, não há mandado de

prisão contra Allan, e ele não é
considerado foragido.
O Facebook recorreu no STF
contra a determinação do
ministro Alexandre de Moraes
para derrubar contas no exterior
de empresários, políticos e
blogueiros, incluindo Allan dos
Santos. A empresa afirmou, em
nota, que respeita a legislação,
mas reconhece limites das
jurisdições.

A noite está quase acabando; o dia logo vem. Portanto,
deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a
armadura da luz.
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz
do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade
sexual e depravação, não em desavença e inveja.
Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e
não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da
carne. ROMANOS 13:12-14
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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Caso Monte Líbano – Parte 7

APESAR DA DECISÃO DO VICE-PRESIDENTE DO TJMA,
AUTOS DO PROCESSO NÃO CHEGAM AO SUBSTITUTO
PÁG. 4

Presidente da Agência Espacial Brasileira afirma:

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
AEROESPACIAL VAI FORTALECER
AÇÕES NA BASE DE ALCÂNTARA
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Flávio Dino

Pacto Nacional
pelo Emprego
A pandemia do novo coronavírus estabeleceu
um cenário extremamente desafiador ao
Brasil, que, anteriormente, já estava com grave
fragilidade econômica, com queda do PIB
e desaceleração de geração de empregos.
LEIA O ARTIGO NA PÁG. 4

CALCULE SE VOCÊ
TEM AMOR SUFICIENTE
“Pois qual de vós, querendo
edificar uma torre, não se assenta
primeiro a fazer as contas dos
gastos, para ver se tem com que a
acabar?” (Lucas 14:28)

PÁG. 11

Engenharia Aeroespacial fortalece o mercado espacial e operações no CEA; presidente da AEB, Carlos Moura, diz que a formação e capacitação
na área aeroespacial é fundamental para o desenvolvimento de pesquisas e atividades técnicas do programa espacial
A graduação em Engenharia Aeroespacial no Brasil ganhou força com a validação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST), assinado
entre os governos do Brasil e Estados Unidos. Além de fortalecer o mercado espacial e dar impulso aos projetos nacionais, vai favorecer
diretamente as operações do Centro Espacial de Alcântara (CEA), no Maranhão. É o que avalia o presidente da Agência Espacial Brasileira
(AEB), engenheiro Carlos Moura.
ESPECIAL – PÁG. 5

DORSALGIA. COMO A
OSTEOPATIA PODE
AJUDAR

“O Ministério da Infraestrutura
precisa contribuir com o MA”,
reafirma ex-governador Zé Reinaldo
“O Ministério da Infraestrutura precisa
contribuir com o Maranhão”, reafirmou o
ex-governador José Reinaldo Tavares num
artigo em que rechaça a nota oficial do
MINFRA e que o Jornal Pequeno publica
excepcionalmente neste domingo. Na mesma
linha do artigo de terça-feira (28), que teve
enorme repercussão e chegou ao gabinete
do ministro Tarcísio de Freitas, Zé Reinaldo
reafirma que o Ministério da Infraestrutura,
por meio de documento oficial, exclui o
Maranhão da lista de projetos selecionados
para os próximos quatro anos.
PÁG. 3

DIVULGAÇÃO

Devido ao impacto da explosão, a agência bancária ficou
destruída
Em artigo excepcionalmente publicado neste domingo, José
Reinaldo Tavares responde à nota do Ministério da Infraestrutura

“A nossa ideia é que
atenda a todos os
artistas”, diz Secretário
de Cultura do Maranhão
sobre a Lei Aldir Blanc

Prefeitura de São Luís
prorroga para até
31 de agosto prazo
para adesão ao Refaz
PÁG. 13

PÁG. 7
CYAN

DIVULGAÇÃO

PÁG. 12

Quadrilha explode
agência do Bradesco
em São João do Caru
Na noite de sexta-feira (31), moradores de São João do Caru viveram
momentos de pânico, durante um assalto que resultou na explosão da
agência do Banco Bradesco daquela cidade. O valor subtraído pela
quadrilha ainda não foi informado. Os suspeitos também atacaram
o destacamento da Polícia Militar do município, que foi crivado de
balas.
PÁG. 16
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PETINHADAS
*** Temas que em algum momento
se interligam, a live/show da cantora
Mara Pavanelly (“Mara na Ilha do
Amor”), e a ‘espetacularizada’,
sensacionalista e hipócrita
“Invasão à Península”, ‘produto’ do
“emburrecimento social” oriundo
do lado nefasto das redes sociais,
foram assuntos dominantes essa
semana em São Luís e que requerem
muitas reflexões!!! O lado bom
foram as medidas sérias e sem
hipocrisia anunciadas pela nova
direção da Procuradoria Geral de
Justiça/Ministério Público Estadual
contra a ocupação irregular na
Península da Ponta da Areia!!! E com
Recomendação oficial expressa ao
prefeito de São Luís, ao secretário
municipal de Urbanismo e Habitação,
ao secretário municipal de Trânsito e
Transportes, à secretária municipal de
Meio Ambiente assim como ao Corpo
de Bombeiros Militares e à Secretaria
de Segurança Pública para adotarem
medidas legais que assegurem a
preservação da vegetação e dunas da
restinga da área!!! A manifestação da
PGJ destacou, ainda, a necessidade
de manutenção dos equipamentos de
uso comum da população, redução
de ruídos e de resíduos sólidos, de
infrações de trânsito e desordem
urbana, bem como evitar a prática de
delitos e preservar a segurança dos
cidadãos”!!! Isso, sim, é agir com
seriedade, dentro da lei..., não o que
se viu nos últimos dias nessa cidade,
com manifestações oportunistas,
hipócritas, e ‘ondas’ avassaladoras que
infestaram as redes sociais, como se
os moradores da Península – TODOS
ELES – fossem a pior espécie da
raça humana!!! Por conta de uma
manifestação infeliz de um dono de
estabelecimento comercial e de uma
meia dúzia de moradores em grupos
de WhatsApp, TODOS os cidadãos
que residem naquele pedaço de área
de São Luís viraram ‘leprosos’,
‘hansenianos’ condenados por uma
sociedade hipócrita que não olha para
o próprio rabo!!!
*** Há quanto tempo existe o Espigão
da Península???!!! Há quanto tempo
pessoas de todas as classes, da A à
D, frequentam a área do Espigão da
Península???!!! Quantos pequenos
comerciantes com seus humildes
negócios estão ali instalados,
ganhando o sustento da família???!!!
São vários!!! E são muitas pessoas –
pobres e ricas – frequentando aquele
belo logradouro da cidade desde que
foi inaugurado!!! E quando foi que
se viu manifestação de moradores
da Península contra a presença de
pessoas pobres no Espigão???!!!
Agora, quando um comerciante e
uma meia dúzia de pessoas que ali
residem se manifestam em grupos
de ‘zap’ de maneira preconceituosa,
causando asco, o ‘mundo’ se revolta
contra TODA A PENÍNSULA, como
se TODAS AS PESSOAS que ali
residem, por terem uma condição
melhor, comungassem do mesmo
pensamento!!! E aí se cria nas
emburrecidas redes sociais – maior
“maria vai com as outras” do planeta
– um imaginário “discurso de ódio”,
de “sectarização de classes”, causando
uma onda avassaladora de execração
social jamais vista no Maranhão,
com áudios e vídeos avacalhadores
para todos os gostos, principalmente
para aqueles que chegam ao máximo
da excitação do prazer, a pretexto
de estarem “bem informados dos
acontecimentos”!!!
*** A praia é pública!!! Sim, a praia é
pública, mas locais públicos, também,
e principalmente, precisam ser
preservados, como bem se posiciona
agora a Procuradoria Geral de Justiça
(PGJ), por meio do Ministério Público
Estadual!!! Além do mais, estamos
numa pandemia, em que regras e
medidas sanitárias precisam ser
respeitadas!!! Condenar bagunça,
anarquia, desrespeito às leis, como se
viu nos últimos dias, inclusive com
veículos estacionados em frente a
pontos de ônibus, não é preconceito,
não é apartheid, não é discriminação
contra ninguém!!! Ninguém está
acima da lei; nem pobre nem rico!!!
E aqui cabe uma ressalva à postura
das autoridades, para que não ajam
com dois pesos e duas medidas, como
se está vendo nessa cidade!!! As
ações contra aglomerações precisam
acontecer sem distinção!!! Não pode
punir quem aglomera na praia, numa
live/show, como do Valparaíso, e
“deixar à solta” atos políticos de
pré-candidatos a prefeito da capital,
que, lotados, claramente andam
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desrespeitando as medidas sanitárias
decretadas pelo governo do estado!!!
Isso, sim, é discriminação!!! Como
se viu, também, no município de
Tuntum, há uma semana, quando
um pré-candidato a prefeito fez uma
manifestação/passeata na sexta-feira,
sem nenhum problema com a Polícia,
e, no dia seguinte, 24 horas depois,
no mesmo local, na mesma cidade,
com a mesma aglomeração, um outro
pré-candidato foi impedido, pela
mesma instituição Polícia Militar, de
realizar o seu evento, porque estava
provocando aglomeração!!!
*** Na live/show do Valparaíso,
empreendimento pertencente ao
ex-juiz federal e pré-candidato a
prefeito de São Luís Carlos Madeira,
que cedeu o espaço (ou locou)
não faltaram, também, avaliações
equivocadas, protecionismos
e manifestações oportunistas e
hipócritas!!! O evento desrespeitou
as regras sanitárias e, portanto, os
responsáveis – diretos e indiretos –
devem sofrer as sanções previstas
em lei, devidamente respeitadas as
três fases da dosimetria da pena!!!
Numa manifestação pública, a
entidade autodenominada “Coletivo
de Profissionais da Música do
Maranhão” acertou ao afirmar que
“as imagens, que estranhamente
ainda não despertaram a mesma
atenção dos perfis ditos jornalísticos
e dos canais de TV, em comparação
ao informal pagode promovido na
Península, demonstram um completo
desrespeito às normas sanitárias e um
acinte à sociedade”!!! E lamentou
que, “diferentemente das abordagens
ocorridas em outras áreas da cidade, a
polícia, que teria estado no local, não
tenha interrompido a festa”!!! E aí
cabe, sim, uma crítica ao jornalismo!!!
Da mesma forma que as autoridades
que agem para coibir algumas
aglomerações e não atuam em outras,
especialmente em atos políticos de
pré-candidatos a prefeito de São Luís,
a mídia não deu ao caso do Valparaíso
a mesma ‘publicização’ dada a fatos
semelhantes!!! Provavelmente – e
quase com certeza – por ter sido o
evento promovido por um profissional
do meio jornalístico!!! A isso se dá o
nome de corporativismo!!! Por justiça,
é preciso assumir isso!!!
*** Mas se acerta nessa ponderação, o
“Coletivo de Profissionais da Música
do Maranhão” erra ao condenar
os apoiadores e patrocinadores do
evento, principalmente políticos e
pré-candidatos!!! O que essas pessoas
têm a ver com o que aconteceu???!!!
Deram apoio a uma live e,
provavelmente, não tinham noção
do que ia ‘rolar’!!! Como também
não tinha o pré-candidato a prefeito
Carlos Madeira!!! Mas ao ex-juiz
federal, no entanto, caberia uma maior
atenção, e não só deixar por conta dos
organizadores da live/show!!!
*** E no quesito oportunismo
tivemos, ainda, uma manifestação
impensada do pré-candidato a prefeito
Jeisael!!! Em suas redes sociais, o
comunicador, que até pode ter um
bom futuro político, postou: “Um précandidato a prefeito que desrespeita
a lei de forma descarada e afrontosa
já está dizendo que tipo de prefeito
ele seria. Mais uma vez, o ilícito é
cometido por quem tem formação
em direito. Festas, aglomerações,
comícios, propaganda antecipada,
patrocínio duvidável na internet. Se
você compactua com ilegalidades
promovidas por quem quer ser
prefeito, você é responsável por
esse tipo de gente ocupar a política.
Depois não chore, não reclame”!!!
A virulenta manifestação nas redes
sociais foi feita pelo mesmo Jeisael
que, esta semana, ajudou a disseminar
nas redes sociais um vídeo em que
ele aparece descendo de uma moto
“incentivando” os pobres a “Invadir
a Península”!!! O vídeo é antigo, mas
foi usado AGORA, para corroborar
com o deplorável movimento dos
“emburrecidos da internet” para tomar
a “Península de assalto”!!! Ou seja, o
Jeisael que ‘agrediu’ seu adversário
Madeira, que, convenhamos, não
desrespeitou a lei “de forma descarada
e afrontosa”, acusando-o de provocar
aglomeração, foi o mesmo que entrou
na onda da ‘Invasão à Península”,
usando HOJE um vídeo antigo nesse
sentido!!! E o que teremos com
uma ‘Invasão à Península”???!!!
AGLOMERAÇÃO!!!
*** E quem caiu na onda do
“a Península odeia pobres”,
generalizando um conceito de
uma meia dúzia e de um dono de
estabelecimento comercial da área,
MAGENTA

foi um certo defensor público!!!
Disse, em suas redes sociais, que irá
atuar para impedir “qualquer tipo de
discriminação” na Península da Ponta
da Areia!!! “Nenhuma praia de São
Luís pertence à elite. Nenhum bar/
restaurante pode escolher cliente por
condição social. O NDH-DPE atuará
contra todas as tentativas de Aparthaid
e para que a praia da Península, bem
comum do povo, seja de todos”,
postou o defensor!!! “Jesus/Maria/
José”!!! Sinceramente!!!
*** Certo fez o deputado estadual
Roberto Costa, que não generalizou
o tal “discurso do ódio”!!! Em
pronunciamento na Assembleia
Legislativa, Roberto disse que
“a atitude de UMA MINORIA
de moradores e empresários da

Península é totalmente reprovável,
haja vista que todo o investimento
em infraestrutura da região foi feito
com dinheiro público, fruto do suor
de toda a população maranhense”!!!
Roberto Costa ressaltou que esse tipo
de comportamento – dessa MINORIA
– só vem agravar um sentimento de
divisão da população!!! Muito certo!!!
*** Rapaz, só pode ter algum ‘espírito
de porco’ ‘buzinando’ errado na
cabeça do governador Flávio Dino,
que até já melhorou bastante a sua
postura em relação ao presidente
Jair Bolsonaro!!! Continua fazendo
críticas duras, mas com elegância, sem
os acirramentos de outrora!!! Agora
mesmo, depois da postura condenável
do presidente Jair Bolsonaro, ao reagir
com ironia ao “pacto pelo emprego”,
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José Reinaldo rompe com
Sarney e causa reviravolta
histórica no Maranhão

Capa do Jornal Pequeno, edição de 25 de julho de 2004
O Jornal Pequeno foi o único veículo da imprensa maranhense a noticiar, em
primeira mão, o surpreendente e inacreditável rompimento político do governador
José Reinaldo Tavares com o presidente do Congresso Nacional, senador José
Sarney (PMDB-AP). O episódio ocorreu em julho de 2004.
Até então, havia uma briga velada, travada nos bastidores, entre a primeira-dama
do Estado, Alexandra Tavares, e a senadora Roseana Sarney (PFL-MA). Logo
no final de fevereiro de 2004, em entrevista coletiva à imprensa, no Palácio dos
Leões, o governador José Reinaldo, acompanhado do secretário de Turismo,
Airton Abreu, fez um balanço positivo da folia no Maranhão.
Mas a primeira-dama, Alexandra Tavares, surpreendeu os jornalistas ao culpar
a Gerência Metropolitana, comandada por Ricardo Murad, pelos problemas
ocorridos no carnaval, especialmente com relação ao desfile das escolas de samba
em São Luís.
Um dia depois das críticas de Alexandra, o senador José Sarney compareceu ao
Palácio dos Leões para uma visita de “cortesia” ao governador José Reinaldo
Tavares, para “parabenizá-lo pela realização do carnaval 2004”, informaram
assessores palacianos.
No final de março, a revista ‘Veja’ escancarou um assunto que o Jornal Pequeno
vinha tornando público há alguns meses, através do ‘Colunaço do Dr. Pêta’: o
clima hostil, praticamente de guerra, entre os Sarney e a primeira-dama Alexandra
Tavares.
“Tanta personalidade (de Alexandra) acabou por reverberar numa seara até então
imaculada da vida maranhense: o poder e a tradição da família Sarney, que há
quatro décadas domina a política local e, como era de esperar, torce o nariz para
tanta independência”, diz a matéria assinada pela jornalista Daniela Pinheiro,
enviada especial a São Luís.
Em seguida, no começo de junho de 2004, um repórter do jornal ‘O Globo’
publicou matéria em que a primeira-dama Alexandra Tavares detonava a senadora
Roseana Sarney.
Mais uma vez, a primeira reação do governador Zé Reinaldo foi a de tentar
apagar o fogo e negar a confusão. Alexandra, a “Grande” (assim batizada por
Dr. Pêta, do Jornal Pequeno), não recuou, o presidente do Senado, José Sarney,
resistiu no apoio absoluto à filha. Alexandra voltou à carga, com entrevistas
bombásticas ao Jornal Pequeno e à TV Difusora.
Em julho, a crise tornou-se incontornável e ocorreu o rumoroso rompimento, que
de pronto afetou toda a classe política do Estado. Em primeira mão, o JP saiu com
esta manchete na capa, em letras garrafais: BOMBA. Governador do Maranhão
rompe o silêncio. Zé Reinaldo diz que herdou índices vergonhosos do governo
Roseana. E que a Mirante está criando ambiente para a violência.
No dia seguinte, na edição de 26 de julho, o JP reproduziu na íntegra a histórica
entrevista em que Zé Reinaldo detonou o governo Roseana. Por causa dessa
briga, o governador Zé Reinaldo, ex-ministro, ex-secretário e vice no governo de
Roseana, deixou de ser amigo e aliado de Sarney. Mandou cortar a publicidade
oficial da TV Mirante e do jornal O Estado do Maranhão, dirigidos pelo
empresário Fernando Sarney.
O rompimento, oriundo dos desentendimentos entre Alexandra e Roseana, teve
graves repercussões, a ponto de mudar de imediato o jogo político em todo o
Estado.
Em São Luís, nas eleições de 3 de outubro de 2004, o prefeito Tadeu Palácio,
apoiado pelo governador Zé Reinaldo, venceu logo no primeiro turno, com
50,20% dos votos válidos. Ricardo Murad (com 7,7%), apoiado pela senadora
Roseana Sarney, ficou na terceira colocação, perdendo também para o candidato
João Castelo, que obteve 33,59% dos votos válidos.
YELLOW

Flávio Dino se manifestou de forma
serena, elegante, mas contundente: “O
presidente Bolsonaro, além de ironizar
indevidamente o tema do desemprego,
está desinformado sobre o Maranhão.
Estamos com praticamente 100% das
atividades econômicas funcionando,
há muitas semanas”!!! Bela resposta!!!
Madura, forte e serena!!! Bastaria ter
ficado aí...!!! No entanto, momentos
depois, ‘melou” a ótima resposta que
havia dado a Bolsonaro!!! E postou:
“Considero que o desemprego não
é assunto a ser tratado com ironias.
Espero que o presidente da República
leve a sério a urgência de ações
efetivas. É impossível tratar do tema
no ‘cercadinho’ do Alvorada. Por isso,
insisto na ideia do Pacto Nacional pelo
Emprego”!!! Condenou o presidente
por uma ironia e foi irônico com o
‘cercadinho do Alvorada’!!! Estava
indo tão bem...!!!

*** No domingo passado, Dr. Pêta
alertou para o trânsito de motos sem
escape pelas avenidas de São Luís e
solicitou a fiscalização da SMTT e
CPRv!!! Diante do absurdo promovido
quase que diariamente pelos
motoqueiros, a equipe de fiscalização
de trânsito da Prefeitura de Paço
do Lumiar já entrou em ação e está
agindo forte na fiscalização para coibir
o abuso!!! E que atentem: as noites de
quinta-feira são as mais barulhentas!!!

*** E o pré-candidato a prefeito
na ‘terrinha’ que comemorou
aniversário em seu apartamento da
Ponta do Farol, no fim da primeira
quinzena de julho, e, sem saber que
estava com coronavírus, tanto ele
como a ‘cara-metade’, ‘contaminou’
várias pessoas!!! Pois é..., nem um
parlamentar do ‘poder rangedor’
escapou!!! Foi a verdadeira ‘festa do
corona’!!! Boa parte dos convidados,
‘mais cedo’ ou mais tarde, testou
positivo!!!

No Brasil, a economia estagnou. Há
50 milhões de desempregados. A
fome voltou e os sem-teto estiramse nas calçadas. O país bate recorde
com mais de 13,5 milhões de pessoas
vivendo na miséria absoluta.
Mas a questão não é falta de dinheiro.
Com um PIB de R$ 6,8 trilhões
todos os brasileiros poderiam
viver de maneira digna se o país
não permitisse que 206 bilionários
sonegadores continuem se escondendo
nos circuitos financeiros corruptos e
criminosos.
Com uma fortuna estimada em cerca
de R$ 1.205,8 bilhões (17,7% do PIB
brasileiro), os sonegadores super-ricos
desfalcaram o país em R$ 320 bilhões,
transferindo cerca de R$ 2 trilhões
para paraísos fiscais. (Antônio Carlos
Lua – Jornalista)

*** Rapaz, e uma outra ‘notícia’
URGENTE!!! Uma nuvem de
gafanhotos, procedente da Argentina,
‘invadiu’ Barreirinhas neste fim
de semana e está destruindo toda
a ‘plantação etílica’ da cidade,
com sérios riscos a uma plantação
de coco anão de um parente do
prefeito, pois, além da ‘cachaça’ e
da ‘gelada’, o consumo de uísque
está de ‘vento em popa’ por lá!!!
Boa parte dos gafanhotos não
aguentou a longa viagem aérea e,
chegando em Bacabeira, alugou
uma van, desembarcando em
grande estilo no município!!! Meu
amigo, tem inseto pra todo gosto:
gafanhoto assessor com filhos,
mulher neto: gafanhoto paraibano,
com família, cachorro, papagaio,
periquito; gafanhoto advogado,
gafanhoto empresário, gafanhoto
jornalista, gafanhoto engenheiro
eletricista, gafanhoto enfermeiro,
fisioterapeuta, nutricionista...!!!
Um deles, que abriu mão da van,
estava tontinho ontem!!! Lógico, a
viagem foi longa..., da Argentina a
Barreirinhas!!! Com a chegada da
‘nuvem’, o “pau tá cantando” na
entrada dos Lençóis Maranhenses,
que já está com sua “produção
etílica” quase toda comprometida!!!
O parente do prefeito, por sua vez,
está num pé e noutro, chamando
as autoridades sanitárias para
colocar algum produto que evite
a aproximação, da sua plantação
de coco anão, dos gafanhotos
‘desfrutadores’ do ‘doze anos’!!!
Eita, que só chamando o chefe do
Dr. Pêta e o ‘monstruoso’ Juca do
Cavaco para darem um jeito nesses
gafanhotos: “Xô, xô, gafanhoto / xô,
xô..., ih / xô, xô, gafanhoto / xô, xô”!!!
Hahahahahahahahahahahahaha!!!
*** Lembram o ‘Mistério’ da socialite
‘nariz empinado’ que chegou,
domingo retrasado, no novo ‘point’
de São Luís (Posto A da Praia da
Península), ‘carregando’ um galeto do
Pingão, farofa, arroz e uma ‘penca’ de
‘glaciais’???!!! Pois é... o proprietário
do ‘Galeto do Pingão’, contemporâneo
de Maristas do meu chefe, acionou
antigos colegas de um grupo de ‘zap’
para mandar um recado: “Avisem ao
nosso amigo Lourival que o ‘Galeto
Pingão’ não vende cerveja Glacial; só
Heineken. Assim ele vai me rebaixar,
hahahahahahaha”!!! “Ca-ca-ca-ca-caca-ca-ca-ca-ca-ca-cá”!!!
*** E lá ‘pras bandas’ da Raposa,
enquanto os candidatos aprovados na
área da saúde e educação, no último
concurso público, aguardam o edital
N°015/2020, eis que vem o EDITAL
DE CONVOCAÇÃO de Nº 01/2020
para servidores públicos municipais
da Administração em Geral sobre
possível acumulo indevido de cargo
público!!! Marrapá... surtiu o efeito
contrário!!!
*** A estatal hospitalar negociou seus
débitos junto à Caixa e ao INSS e está
pagando as parcelas rigorosamente
em dia!!!. Os servidores públicos
esperam que até 2022, quando se
desincompatibilizar do cargo, o
governador assine o Plano de Cargos
Carreiras e Salários!!!

*** Alô, alô, Semosp!!! A rua lateral
à antiga loja do Makro/Angelim, que
dá acesso ao ‘Angelim Velho’ como
rota de fuga do trânsito pela avenida
Paulista, está tomada por buracos!!!
Equipes em ação!!!
*** E pra fechar...
Os super-ricos empobrecem o Brasil

Mistérios
*** Quem é o jogador da seleção
brasileira que está construindo
uma verdadeira ‘mansão europeia’
em Santo Amaro, nos Lençóis
Maranhenses???!!!
*** Quem é adjunta, ‘recém
empossada” numa prefeitura da
Grande Ilha’, que é irmã de um
secretário de saúde no governo
Roseana, que, segundo rumores,
estaria desenhando um plano de
saúde para um pré-candidato a
prefeito adversário do grupo???!!!
Será???!!!
*** Qual secretário da ‘Grande
Ilha’ ‘defenestrou’ a ‘ex-carametade’ da direção de um hospital
de Covid depois que ela descobriu
uma ‘pulada de cerca’ dele com
uma estagiária???!!! Eita ‘serviço’
mal feito!!!
*** Por que será que as
“autoridades competentes”
não agem em aglomerações
protagonizadas por pré-candidatos
a prefeito na ‘Grande Ilha’???!!!
*** Será verdade que está em
gestação uma operação policial
que não vai deixar prefeitos
respirarem???!!! O nome
da operação se originaria de
respiração grega!!! É esperar pra
ver se procede!!!
*** Qual prefeito da região de
um rio famoso que comprou duas
caminhonetes zero km e anda
apreensivo porque está no ‘radar’
dos órgãos de controle???!!! Esse
vai ter que se esconder em lanchas
ou na biblioteca de uma certa
universidade!!!
*** Qual ‘raposa política’
costurou um acordo que pode
levar à formação de um ‘cinturão
liberal’ cercando a ‘Grande
Ilha’???!!!
*** Qual a razão para o processo
N° 22.842/2020 ser autuado e
processado no mesmo dia numa
secretaria da ‘Grande Ilha’,
enquanto outras ações que tratam
de insalubridade e promoção não
têm a mesma celeridade???!!!
*** Quando será que o presidente
Bolsonaro e o ministro Paulo
Guedes
pretendem normatizar a
necessidade de abertura de novas
seccionais
pelos conselhos de classe
(autarquias federais), priorizando
o atendimento
on-line???!!! Sim, porque, afinal,
até banco hoje em dia cabe em
um aplicativo!!! Aumento de
anuidades nããããããoooooo!!!
BLACK
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Geral

Coluna Vip
Rosenira Alves

roseniraalves8@gmail.com

Colação de grau de Rafaela Muniz
em sistema remoto
A Universidade CEUMA vai realizar,
na proxima terça-feira(4) a Colação
de Grau de forma remota para os
estudantes concludentes do curso
de graduação em odontologia, e,
entre as formandas está a jovem
Rafaela Costa Muniz, filha do
procurador de Justiça aposentado,
Clesio da Gama Muniz e da artista
plástica Sonia Rosita Costa Muniz.
A colação remota é um marco
inovador nas universidades públicas

e privadas ao assegurar a Outorga
de Grau sem cerimônias presenciais
durante a pandemia de Covid-19.
Essa modalidade estará disponível
a todos os cursos de graduação que
enviarem os dados para a PróReitoria de Graduação. Não se trata
de antecipação da colação de grau,
mas de agilizar o ato administrativo
para os estudantes que concluíram
integralmente as disciplinas e
créditos dos cursos. O processo é

completamente digital, atendendo
todos os protocolos dos órgãos
de saúde e normas de segurança
estabelecidos pela vigilância
sanitária. Confira o ensaio fotográfico
da formanda com a família.

Estadio
Nhozinho Santos

Aniversários

O Ministério Público do
Maranhão, por meio da 2ª
Promotoria de Justiça de Defesa
do Consumidor, leia-se promotora
Ligia Cavalcante, vistoriou, na
última quinta-feira, 30, as obras
de reformas do Estadio Nhozinho
Santos, que estão em fase de
conclusão. Também estiveram
presentes membros do Corpo de
Bombeiros e da Defesa Civil.
Segundo a promotora, após a
emissão dos laudos técnicos,
pelo Corpo de Bombeiros e
Defesa Civil, para constatação
do cumprimento de um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC),
firmado em 2018, com a Secretaria
Municipal de Desporto e Lazer
(Semdel), o estádio deverá ser
desinterditado e liberado para
jogos de futebol e outros eventos.

O mês de agosto começa
com muita festa entre as
amigas leoninas que fizeram
aniversário. Na foto, Neusa
Alves (29), Ieldimar Sousa(31)
e eu, último dia primeiro.
Tem também a Fátima Lemos,
que não está nesse registro
do ano passado e teremos
ainda a querida Lurdimar, no
próximo dia 5. Que Deus nos
dê muita saúde e nos livre
desse Coronavirus. Detalhe,
estamos todas em isolamento e
colaborando com os protocolos
de responsabilidade social

Promotora de Justiça Litia
Cavalcante
A nova e bela odontóloga Rafaela
Muniz

Rafaela com a filha Alice

Rafaela comemora sua
graduação

Plataforma digital

Momento
ímpar do Dr
Clesio com a
filha Rafaela

Rafaela recebendo o carinho
dos pais Clesio Muniz e Sônia
Rosita

O Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial do Maranhão (SENAIMA) está agora com um canal de
Internet (MarketPlace), dentro de
uma plataforma virtual que centraliza
o catálogo de cursos ofertados ao
mercado, denominado Mundo SENAI.
É uma espécie de shopping, só que da
educação, onde é possível escolher o
curso, que se quer fazer, seja presencial
ou à distância, visualizando todas as
informações sobre a área. A informação
é do diretor regional do órgão,
Raimundo Arruda, que está otimista
com a novidade que gera conforto
e agilidade ao usuário que busca a
qualificação profissional do SENAI.

Quem também estreou nova idade
em primeiro de agosto foi o diretor
comercial desse Jornal Pequeno,
José Ribamar Bogea Filho. Devido a
pandemia, ele comemorou a data em
família e com o carinho da mãe Hilda
Bogea. Parabéns, saúde e vida longa,
são os votos dessa jornalista Rosenira
Alves.

Momento de agradecer
Um registro especial na querida
amiga Vandy Facundo, uma das
colaboradoras com a live do
meu aniversário, no último dia
primeiro. Também quero agradecer
aos amigos Conrado e Eva Lima,
provurador-geral de Justiça
Eduardo Nicolau, Enfermeira
Julia Medeiros, a digital influencer
Karina Paz Alves, procuradora de
Justiça Sandra Elouf e outros que
prestigiam minhas ações e meu
trabalho, sempre pensando no
bdm-estar do próximo. Durante
toda essa semana estarei doando
alimentos a quem está sofrendo
os efeitos dessa pandemia, sem
trabalho, sem renda e sem comida.

A linda Vandy Facundo

MÁSCARAS CIRÚRGICA
DESCARTÁVEIS
Produzidas em TNT SMMMS
Tripla camada de proteção

95,9%

99,9%

CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS CONTRA RESPINGOS

vendas

(98) 98888-1608
gruponeoprotect

gruponeo

neoprotect
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Maranhão registrou mais
de 500 focos de queimadas
no mês de junho
Grande parte dos incêndios ocorreu perto de redes de
eletricidade, deixando mais 30 mil casas sem energia
Ao contrário de outras
regiões do Brasil, o Nordeste
registra altas temperaturas o
ano inteiro. No Maranhão, o
mês de julho é marcado pelo
início do período de estiagem,
o que pode ocasionar um
aumento nos incidentes com
queimadas, que além de oferecer
perigo aos moradores, também
pode interromper o fornecimento
de energia na região. Pensando
nisso, a Equatorial Maranhão
faz um alerta para as queimadas
próximas da rede elétrica.
Devido à baixa umidade do ar
e o tempo seco, as queimadas
se tonam bastante comuns
neste período do ano. Segundo
o boletim de monitoramento
de queimadas realizado pela
Secretária de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Naturais
(Sema), entre os dias 16 e 30
de junho deste ano, foram
registrados 559 focos de
incêndios no Maranhão, sendo
que 88,6% das ocorrências se
deram somente na região do
Cerrado, área que tem uma vasta
quantidade de vegetação.

QUEIMADAS E A REDE
ELÉTRICA
Registros da Equatorial
Maranhão mostram que, no
primeiro semestre de 2020
foram registradas mais de
170 ocorrências de incêndios
e queimadas próximas à rede
elétrica no estado. Essas
ocorrências resultaram em
falta de energia elétrica para
diversos clientes. Somente no
mês de junho deste ano, 32.275
clientes tiveram seu fornecimento
de energia interrompido
por conta de queimadas que
atingiram a rede elétrica. Apesar
do volume de ocorrências ser
baixo, a quantidade de clientes
interrompidos devido a incêndios
foi de 40.000 neste primeiro
semestre, o que representa um
aumento de 46% em relação
a 2019, ano em que foram
registradas 27.309 ocorrências de
falta de energia entre os meses
de janeiro e junho com a mesma
causa.

DIVULGAÇÃO

Queimadas registradas no Maranhão têm atingido a rede elétrica, deixando muitas casas sem energia
São Luís lidera o ranking com
51 ocorrências registradas,
Imperatriz fica logo atrás com 35
casos e Bacabal com 14.
O gerente de Obras e
Manutenção da Equatorial
Maranhão, Saulo Ferreira,
explica que as queimadas
causam inúmeros transtornos.
“É preciso atenção redobrada
com focos de incêndios,
porque mesmo que as chamas
não cheguem a atingir a rede
elétrica, só o calor provocado
pelas queimadas pode destruir as
estruturas de distribuição elétrica,
como postes, transformadores,
cabos e torres, provocando falta
de energia e colocando também
em risco a própria comunidade”,
enfatizou.
Diante disso, a Equatorial
Maranhão elenca algumas
orientações importantes para
evitar as queimadas e garantir a
segurança de todos durante esse
período: Não faça queimadas
próximo da rede elétrica; Tenha
atenção ao descartar fósforos
e bitucas de cigarro, pois uma

pequena faísca pode provocar
um grande incêndio; Não
acenda velas nem fogueiras
próximos à vegetação mais seca;
Não faça queimadas para limpar
pastagens ou plantio agrícola;
Procure fazer “aceiros” no
terreno, eles ajudam a controlar o

fogo em caso de acidentes.

OUTRAS ORIENTAÇÕES
Ao presenciar riscos de incêndios
próximos da rede elétrica, a
população deve imediatamente
entrar em contato com o corpo
de bombeiros e com a Equatorial
Maranhão pela central 116.

Ranking dos 10 municípios que registraram maiores
índices de acidentes envolvendo fogo em 2020

Quantidade
de
Ocorrências

SÃO LUÍS

51

IMPERATRIZ

35

BACABAL

14

AÇAILÂNDIA

13

TIMON

13

HUMBERTO DE CAMPOS

10

CAXIAS

09

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

08

MIRANDA DO NORTE

07

João
Pedro Leite*

Um dia de tempo nublado, clima ameno, uma
rede armada. João apenas quer ficar na dele,
refletir o não sentido do existencialismo, não
só de si, de tudo.
Olhos fechados, posição fetal, respiração
profunda, mas tranquila, aparentemente.
A mente viaja como um meteorito prestes
a eclodir no céu azul terrestre e, por fim,
destruir boa parte do que encontrar à sua
frente.
Seu silêncio é por temer a fala, é por melhor
sentir seus desejos, suas ambições, é por ouvir
sua voz interior, sua verdadeira voz, é por
fazer ecoar dentro de si um grito de coragem
que lhe falta socialmente. Seu silêncio lhe

faz bem, pois o faz conhecê-lo melhor. Seu
silêncio lhe faz mal, pois o faz afastar-se.
A medida que o tempo passa, tudo esfria,
o calor do momento passa, as angústias se
esvaem momentaneamente, afinal tudo é
um ciclo, que vai e volta, um ciclo difícil de
decifrar.
João abre os olhos, céu sem estrelas, chuva
fina, tudo está mais calmo, ou menos
conflituoso em sua mente, mais um dia
que vai, uma noite que chega e um dia que
novamente começa pelo irradiar do sol em sua
janela.
E assim João continua, segue seu caminho,
sua sina, dias felizes, muitos dias tristes,
vitórias, muitas derrotas, sorrisos, muito
choro, será qual o sentido disso tudo?! – ele

se pergunta. Enfim, é apenas caminhar sem
rumo? Afinal, é apenas mais sofrer do que
gozar de bons momentos? Se não escolhi estar
aqui, por que estou?
Um turbilhão de emoções que apenas se
lançam ao seu consciente inconsciente.
Se chocam entre si, causam alvoroço, lhe
mostram quão fraco é em não conseguir
controlar a si mesmo, em apenas deixar a
vida levar e ser levado por essa caótica guerra
interna.
Este é João, ou, somos todos nós?!
Tristeza
A tristeza é produtiva, é romântica para a
escrita, sofrer para produzir ou se alegrar para
viver?

*Administrador de empresas.

NESTE EXATO
MOMENTO,
UMA CRIANÇA
DE 3 ANOS
ESTÁ GRITANDO
“CONSEGUI!”
PELA PRIMEIRA VEZ.
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Quadrilha explode agência do
Bradesco em São João do Caru

Últimas Notícias
Roberto Rocha anuncia que Guedes será
ouvido na quarta pela comissão mista da
Reforma Tributária

Assaltantes atacaram também o destacamento da Polícia Militar do município
DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

Na noite de sexta-feira (31),
moradores de São João do Caru
viveram momentos de pânico,
durante um assalto que resultou
na explosão da agência do Banco
Bradesco daquela cidade. O valor
subtraído pela quadrilha ainda
não foi informado. Os suspeitos
também atacaram o destacamento
da Polícia Militar do município,
que foi crivado de balas.
Segundo o delegado
Armando Pacheco, titular da
Superintendência Estadual de
Investigações Criminais (Seic),
oito pessoas armadas chegaram
em uma caminhonete L200
branca e iniciaram o ataque
município. “Algumas ficaram no
destacamento da Polícia Militar
atirando e as outras foram para o
banco, onde fizeram a explosão do
cofre do Bradesco”, explicou.
Ainda de acordo com Pacheco,
não houve confirmação de que os

Atingido por golpes
de faca, taxista é
achado morto dentro
do carro no Turu
Um taxista, identificado como
Moisés Muniz Amorim, de 39 anos,
foi morto a golpes de faca no bairro
do Turu, na noite de sexta-feira (31).
O corpo dele foi encontrado dentro
do próprio veículo.
De acordo com informações
repassadas à reportagem do Jornal
Pequeno, o carro modelo Spin,
de placas PRF-3411, foi visto
abandonado com várias marcas
de sangue, próximo a um terreno
que serve como lixão na área, e
o motorista estava desacordado.
Um homem que passava pelo local
acionou a polícia, comunicando o
fato.
No local, policiais militares
encontraram Moisés já sem vida,
dentro do automóvel, ainda ligado.
A vítima estava com várias marcas
de perfurações causadas por faca.
Também havia sinais de luta
corporal e o veículo estava bastante
danificado.
A hipótese inicial é de que o taxista,
que era morador do bairro do

momento da ação criminosa
mostram o terror da população e
a intensa troca de tiros entre os
suspeitos e a polícia. A agência
ficou completamente destruída.

REPRODUÇÃO

Até o fechamento desta matéria,
nenhum dos envolvidos havia sido
preso. Equipes das polícias Civil
e Militar seguem fazendo buscas
na região

Idosa com Alzheimer
mata o neto a golpes
de picareta em
Imperatriz
REPRODUÇÃO

Na madrugada de ontem
(1º), uma idosa de 88 anos
matou o neto com golpes de
picareta. O crime ocorreu na
Rua Dois, do bairro Bacuri,
na cidade de Imperatriz.
Segundo os primeiros
levantamentos da Polícia
Civil, ela sofre do Mal de
Alzheimer e teria tido um
surto no momento do crime.
A vítima, identificada como
Adão Conceição Carvalho,
morreu na hora. Ele era
criado como filho pela idosa.
De acordo com o delegado
Praxisteles Martins,
do Departamento de
Homicídios da cidade,
ela foi conduzida e os
procedimentos necessários
estavam sendo realizados
pelo delegado de plantão.

Moisés Muniz pode ter sido morto
após reagir a um assalto
Coroadinho, tenha sido morto após
reagir a um assalto. A PM realizou
diligências na região, mas ninguém
foi preso nem identificado.
A Polícia Civil, por meio da
Superintendênciade Homicídios
e Proteção à Pessoa (SHPP),
investigará o caso. (AIDÊ ROCHA)

(AR)

Adão Carvalho foi morto por
sua avó, que o criava como
filho, após ela ter um possível
surto

O tenente-coronel Emerson Bezerra está à frente do 9º Batalhão da
Polícia Militar, em São Luís
(98) 9 91818170. O contato serve
para solicitar ajuda e informar

O Facebook informou por meio de uma nota divulgada neste sábado (1º)
que bloqueou em todo o mundo contas de bolsonaristas investigados,
como determinou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo
Tribunal Federal (STF).
A determinação de Moraes foi feita dentro do inquérito das fake news,
que investiga uma rede de produção de informações falsas e ataques a
ministros da Corte. O ministro é o relator.
Moraes ordenou que a rede social bloqueasse não só as contas dos
investigados no Brasil, mas também aquelas que estivessem visíveis no
exterior.
Num primeiro momento, o Facebook bloqueou somente as contas vistas
nacionalmente. Nesta sexta (31), Moraes ampliou a multa e intimou o
presidente da empresa no Brasil caso as contas não fossem bloqueadas
globalmente.
O Facebook explicou que, diante da ação do ministro, decidiu acatar a
ordem, mas ressaltou que vai recorrer.
“A mais recente ordem judicial é extrema, representando riscos à
liberdade de expressão fora da jurisdição brasileira e em conflito
com leis e jurisdições ao redor do mundo. Devido à ameaça de
responsabilização criminal de um funcionário do Facebook Brasil, não
tivemos alternativa a não ser cumprir com a ordem de bloqueio global
das contas enquanto recorremos ao STF”, afirmou o texto divulgado
pela rede social.

André Brandão, atual presidente
do banco HSBC no país,
aceitou convite do governo para
presidir o Banco do Brasil. Ele
vai substituir Rubem Novaes,
que deixou o cargo na semana
passada.
De acordo com uma fonte da
equipe econômica, ainda faltam
alguns detalhes burocráticos para
o anúncio oficial de Brandão.
Um dos pontos que pesaram a
favor da escolha do executivo
é o fato de ele ter um perfil
considerado como semelhante ao

do presidente do Banco Central,
Roberto Campos Neto.
“Um banqueiro jovem, mas
bastante experiente , técnico,
discreto e apolítico”, explicou o
integrante da equipe econômica
do governo.
A informação de que o governo
estava prestes a fechar com
Brandão foi divulgada em
primeira mão na sexta-feira
(31), pela comentarista Cristiana
Lôbo, na GloboNews, e no blog
dela, no G1.

Câmara pode votar ampliação das possibilidades
de saque do FGTS durante pandemia

DIVULGAÇÃO

filosofia de polícia de aproximação
com a comunidade, visando coibir
e tentar evitar a problemática
das ações criminosas na região.
“Daremos mais visibilidade da
Polícia Militar na comunidade,
para que as pessoas possamsentir
a presença guardiã das polícias
nas ruas. Estaremos combatendo
o tráfico de entorpecentes na área
do 9º Batalhão. Realizaremos o
policiamento repreensivo, caso
necessário, pois o tráfico é um
dos indicadores relacionados aos
crimes contra a vida”, pontuou.
O tenente-coronel Emerson
Bezerra simplificou que as ações
do comando do 9º BPM são no
sentido de garantir e salvaguardar
o cidadão de bem.
O comandante dispôs o contato do
Disque-Denúncia do 9º Batalhão,

SENADO

André Brandão aceita convite do governo
para ser o novo presidente do Banco do Brasil

Com novo comandante, 9º BPM dá continuidade
ao policiamento preventivo na região de atuação
Empenhando-se em dar
continuidade às ações de
enfrentamento à criminalidade na
região do 9º Batalhão da Polícia
Militar, o novo comandante
desse BPM, o tenente-coronel
Emerson Bezerra, detalhou as
novas ações que o batalhão está
desenvolvendo. O tenente-coronel
ressaltou que, após receber o novo
comando, com pouco mais de um
mês, os policiais não mediram
esforços em ajuda-lo nas ações
para o policiamento preventivo e
ostensivo da região.
O novo comandante do 9º
Batalhou destacou que antes
estava no 35º Batalhão da Polícia
Militar, situado em São João dos
Patos, na região do médio sertão
maranhense. Ele disse que está
contribuindo para implantar uma

Para Roberto Rocha, a reforma
tributária é uma ferramenta
indispensável para que o
país volte para o caminho do
desenvolvimento econômico
e da geração de emprego e
renda, especialmente depois dos
efeitos negativos causado pelo
coronavírus. Na opinião dele,
o sistema tributário brasileiro
é “um verdadeiro pandemônio
tributário”. O presidente pediu
apoio a todos os deputados e
senadores que integram ou não
a comissão mista. FONTE: AGÊNCIA

Facebook diz que bloqueou em todo o
mundo contas de bolsonaristas investigados

A agência bancária ficou destruída e o destacamento da Polícia Militar, crivado de balas
suspeitos tenham feito moradores
de reféns. Após o crime, eles
fugiram e queimaram o veículo
usado para chegar à cidade.
Nas redes sociais, vídeos do

A Comissão Mista Temporária
da Reforma Tributária retomou
suas atividades na última
sexta-feira (31) após mais de
quatro meses de suspensão
provocada pela pandemia de
covid-19. O presidente da
comissão, senador Roberto
Rocha (PSDB-MA), reiniciou
os trabalhos comunicando que
o ministro da Economia, Paulo
Guedes, será ouvido na quartafeira (5), às 10h. As reuniões
são feitas remotamente, por
videoconferência entre deputados
federais e senadores.

acerca de problemas relacionados
com a segurança na comunidade.

A Câmara dos Deputados pode votar na terça-feira (4) a Medida
Provisória 946/20, que permite ao trabalhador sacar até R$ 1.045,00 (um
salário mínimo) do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em
razão da pandemia de Covid-19. Os deputados vão analisar as mudanças
feitas pelos senadores, que ampliaram as possibilidades de saque. Se não
for votada na terça-feira, a MP perde a validade.
O Senado alterou o texto para também permitir, durante o período
de pandemia, a movimentação da totalidade dos recursos da conta
vinculada ao FGTS no regime do saque-aniversário pelo trabalhador que
tenha pedido demissão, que tenha sido demitido sem justa causa ou por
força maior.
O relator da MP no Senado, senador Fernando Bezerra Coelho (MDBPE), ressaltou que, apesar da aprovação dessa nova possibilidade de
saque, o governo não tem compromisso de sanção com a modificação.
Bezerra Coelho, que é líder do governo no Senado, disse que a
prioridade do Palácio do Planalto é garantir a aplicação dos recursos
do FGTS em habitação e saneamento, sem apostar na criação de novas
modalidades de saque de seus recursos. (AGÊNCIA CÂMARA)

Ciclo de debates sobre a Lei de combate
às fake news discute financiamento de
notícias falsas
Nesta semana a Câmara realiza
mais dois eventos do ciclo de
debates públicos virtuais sobre
a Lei de combate às fake news,
proposta já aprovada pelo
Senado e em discussão na Casa.
Na segunda-feira (3),
haverá um mesa de debates
intitulada “Como enfrentar o
financiamento público e privado
da desinformação?”. A ideia é
discutir quais mecanismos são
necessários para identificação
de financiamento de condutas

maliciosas e canais de
desinformação nas redes sociais,
e como tornar menos lucrativo
o uso da desinformação como
modelo de negócio de canais
das redes sociais. A mesa será
presidida pela deputada Natália
Bonavides (PT-RN) e terá como
mediadora a deputada Lídice da
Mata (PSB-BA).
O evento ocorrerá a partir das
9 horas e será transmitido pelo
canal da Câmara dos Deputados
no YouTube. (AGÊNCIA CÂMARA)

Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se
sente feliz? Que ele cante louvores.
Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os
presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em
nome do Senhor.
E a oração feita com fé curará o doente; o Senhor o levantará. E se houver
cometido pecados, ele será perdoado. TIAGO 5:13-15
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Empresas
maranhenses
inovam gestão
Começa nesta
segunda-feira
(23),
de resíduos durante pandemia

vacinação de grupos alvos contra gripe
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Chuva
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Cidade
Qualificação online
MPMA, TCE, DPE e Famem
discutem atuação conjunta
Em uma reunião realizada na manhã desta sexta-feira, 31, na
sede do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), o
Ministério Público do Maranhão (MPMA), a Defensoria Pública
do Estado do Maranhão (DPE-MA) e a Federação dos Municípios
do Estado do Maranhão (Famem), discutiram ações de atuação
conjunta em benefício da sociedade maranhense.
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, pediu
ao presidente do TCE, Nonato Lago, maior agilidade no
encaminhamento de processos ao Ministério Público, ampliando
a celeridade dos resultados. O chefe do Ministério Público
também reforçou a importância da atuação articulada entre as
instituições na defesa dos interesses da sociedade maranhense.
O presidente do TCE comprometeu-se a verificar a
possibilidade de agilizar o trâmite de processos entre as duas
instituições, ressaltando a importância da interdependência
entre os órgãos, cada um com suas funções específicas.
Durante a reunião, também foram levantadas pela Famem
discussões sobre ações no combate ao acúmulo ilegal de cargos
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novo acoronavírus
no País e as
públicos
dúvidas dosdogestores
respeito do recebimento
de
recomendações de isolamento e distanciamento social, estudar
auxílio emergencial por servidores municipais.
em casa pode ser um bom remédio para manter a mente sã. A
CAPACITAÇÃO
Universidade
Estadual do Maranhão, uma das pioneiras na oferta
Outro tema
discutidononaNordeste,
reunião foi
a elaboração
de um
de educação
à distância
entende
do assunto.
A
instituição
uma plataforma
exclusiva
calendáriopossui
de treinamentos
para as
equipesde
dascursos
novasabertos,
gestões
chamada
Eskada
(eskadauema.com),
que2021.
conta
com está
cursos
de
municipais,
que assumem
em janeiro de
A ideia
sendo
aperfeiçoamento gratuitos e com certificação.
discutida
entre os diversos
órgãos
com o objetivo
de capacitar as
Na plataforma,
é possível
aprimorar
conhecimentos
e
equipes, especialmente
das Comissões
de Licitação
desenvolver
novas habilidades,
comPermanentes
uma estrutura
100%
online,
sem qualquer
contato
presencial.
Os cursos,
são dee
e pregoeiros,
a respeito
de temas
relevantes
comoque
licitações
rápida
duração
e
com
conteúdos
constantemente
atualizados,
contratos.
qualificam para o mercado de trabalho e contribuem para a
Para a coordenadora
do Centro de Apoio Operacional de
democratização
do conhecimento.
Defesa
do
Patrimônio
Público
e da Probidade
Administrativa
Na UEMA, os cursos são desenvolvidos
e geridos
pelo Núcleo
de
Tecnologias para
Educação
(UEMAnet)
contam com
mais
(CAOp-ProAd),
Nahyma
Ribeiro
Abas, a eutilização
de novas
de
300 mil usuários,
distribuídos
58 países.dos treinamentos,
tecnologias
permitirá
uma grandeem
capilaridade
Com a plataforma
Eskada,
é possívelde
acessar
16 cursos
alcançando
uma grande
quantidade
municípios
comonline,
custos
totalmente gratuitos, de curta duração e com direito a certificado.
reduzidos
para
a
instituição.
Acesse: https://eskadauema.com/ e faça a sua inscrição.
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IEL Maranhão conecta
candidatos e empresas
Uma plataforma virtual de empregos, que conecta
oportunidades e talentos. Lançada recentemente pelo
Instituto Euvaldo Lodi (IEL), entidade do Sistema FIEMA, o IEL
Conecta é um espaço virtual destinado a interligar candidatos
e empresas no Maranhão, que permite o cadastro gratuito de
vagas e currículos. Por meio da ferramenta, o candidato tem
a oportunidade de divulgar seu perfil profissional e, de forma
personalizada, visualizar as vagas abertas. Para isso, é preciso
fazer o cadastro no portal, pesquisar as vagas e se encaminhar
para a oportunidade de interesse. O acesso é simples: basta
entrar no site do IEL - www.fiema.org.br/iel - e clicar no banner
doOIEL
Conecta disponível
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Empresas maranhenses inovam gestão
CORONAVÍRUS
de resíduos durante pandemia

Governo do MA realiza ações de prevenção no sistema prisional
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