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ELEIÇÕES SÃO LUÍS

Pré-candidatos causam
aglomeração em busca do eleitor
Neto Evangelista

Rubens Junior

Detinha

Duarte Jr.

MCom aproximação das eleições 2020 os pré-candidatos à prefeitura de São Luís investem na pré-campanha realizando encontros e
eventos com lideranças comunitárias, sindicais, esportivas, políticas, entres outros, nos bairros da ilha. Mesmo diante da pandemia do
novo coronavírus (covid-19) muitos estão deixando de lado a necessidade de manter o distanciamento social para conquistar o eleitor.
PÁGINA 2

}

Pré-candidatos mostram projetos para
criação de emprego e renda na capital
O jornal O Imparcial continua a série intitulada “A pergunta é...”, direcionada aos pré-candidatos à Prefeitura de São Luís. Veja. PÁGINA 3

Você conhece o Palácio do Laboro?

}

Os desafios da parentalidade dos trans

Desde de 1982, a Casa do Trabalhador presta imenso trabalho social,
abrigando 43 entidades que congregam milhares de homens e mulheres, força
humana que labora para o desenvolvimento do Maranhão. Sua inauguração
contou com a presença do presidente João Batista Figueredo. PÁGINA 9

Ator Thammy Miranda sofreu ataques nas redes sociais por participar de
propaganda de Dia dos Pais. Estudos mostram que transexuais e travestis têm
dificuldades de acesso à saúde reprodutiva no Brasi. Veja quais são os principais
desafios deste tema no país. PÁGINA 10

Sampaio Corrêa se
prepara para enfrentar
maratona de jogos
nos próximos dias

Pesquisador diz
Curados da covid-19
apresentam algumas que governadores têm
sequelas; saiba as
visão míope e erram
principais delas
sobre pandemia

Vencimento da
segunda parcela
do IPTU 2020
ocorre na sexta
PÁGINA 10
TEMPO E TEMPERATURA

PÁGINA 11

PÁGINA 7

PÁGINA 5

negação
APARTE
APARTE SóTransparentes
Quase nada de positivo encontramos para escrever sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro em relação ao povo brasileiro.
Mesmo utilizando da nova tática do recuo com silêncio, o homem, que
deveria ser um líder da nação, deixa de lado a importância.
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CONECTA OPORTUNIDADES

CONTRIBUINTES

Segunda parcela do
IPTU 2020 vence sexta

Plataforma virtual para
empregos no Maranhão

Contribuintes podem emitir o boleto, que está disponível no portal da Secretaria
Municipal da Fazenda, até a sexta-feira, dia 7 de agosto

A

segunda parcela do Imposto
Predial e Territorial Urbano
(IPTU 2020), vence na próxima sexta-feira (7).
Os contribuintes que optaram pelo
pagamento parcelado do imposto,
têm até a próxima semana para emitir
o boleto, que está disponível no portal
da Secretaria Municipal da Fazenda
(Semfaz), no endereço eletrônico www.semfaz.saoluis.ma.gov.br e
efetuar o pagamento da parcela.
O secretário municipal da Fazenda,
Delcio Rodrigues, destacou que, a
exemplo do ano passado, a Prefeitura
de São Luís optou pelo lançamento
digital do imposto o que representa
mais comodidade para o contribuinte. O contribuinte que optou pelo parcelamento do IPTU, deve ﬁcar atento
aos vencimentos, sempre marcados
para o quinto dia útil de cada mês.

O CANDIDATO PODE DIVULGAR SEU PERFIL PROFISSIONAL
Uma plataforma virtual de empregos, que conecta
oportunidades e talentos. Lançada recentemente pelo
Instituto Euvaldo Lodi (IEL), entidade do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (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.

Como acessar?

Semfaz
BOLETOS PODEM SER IMPRESSOS NO SITE DA SEMFAZ OU NOS POSTOS DE ATENDIMENTO

Os boletos podem ser impressos no
site da Semfaz ou nos postos de atendimento. Para a impressão da guia, o

contribuinte deve ter em mãos a inscrição imobiliária do imóvel (disponível em carnês antigos), ou o CPF do
proprietário do imóvel.
Caso o contribuinte tenha diﬁculdades para emitir o boleto, a Secretaria Municipal da Fazenda orienta que
se desloque até um dos postos de
atendimento da secretaria, localizados na sede do órgão – Avenida
Kennedy, n° 1455, Bairro de Fátima,
aberto de segunda a sexta-feira, das
8h às 16h, e no Viva – Shopping da
Ilha, aberto de segunda-feira a sábado, das 12h às 20h.

Pagamento

Contribuintes com CPF ou CNPJ
vinculados ao cadastro, o pagamento
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU 2020) poderá ser efetuado
em qualquer agência bancária.
Contribuintes sem CPF ou CNPJ
vinculados ao cadastro, o pagamento
poderá ser feito nos canais de autoatendimento – caixa eletrônico, ou pelo App do Banco do Brasil.
Os boletos também podem ser pagos em caixas eletrônicos do Banco do
Brasil, com cartões de outros instituições bancárias.

O acesso é simples: basta entrar no site do IEL –
www.fiema.org.br/iel – e clicar no banner do IEL Conecta disponível na página. “É uma ferramenta com benefícios tanto para empresários como para quem busca um
emprego. De um lado, o candidato tem a oportunidade
de cadastrar seu currículo, e conhecer as vagas disponíveis no Estado. Do outro lado, o empregador pode ver
esses perﬁs e pesquisar os proﬁssionais encaminhados
para essas vagas abertas”, explicou Michele Frota do Vale, coordenadora Regional do IEL.
Com sede em São Luís e escritório em Imperatriz, o
IEL completa 50 anos de atuação no Maranhão no mês
de setembro, e é a entidade do Sistema FIEMA que auxilia as empresas a ganharem em competitividade. Por
meio de linhas de atuação de Desenvolvimento de Carreiras e de Desenvolvimento Empresarial, o IEL oferece
serviços que, aplicados individualmente ou em conjunto, ajudam a melhorar os processos internos da empresa
e colaboram com o seu crescimento.

BR-135

SÃO JOÃO DO CARU

Duplicação e obras autorizadas

Criminosos explodem banco

OS CRIMINOSOS UTILIZARAM EXPLOSIVOS NA AÇÃO QUE CULMINOU NA DESTRUIÇÃO DA AGÊNCIA
MINISTRO TARCÍSIO FREITAS TAMBÉM AUTORIZOU OBRAS EM IMPERATRIZ NO INTERIOR DO ESTADO

LUCIANA GOMES

R$ 2,7 bilhões para ferrovias, R$ 500 milhões em leilões de Itaqui e 3,2 bilhões em
Em cerimônia virtual com parlamenta- contratos de adesão de terminais privados
res da bancada maranhense, o Ministro da no Maranhão.
Além disso, também estão sendo realiInfraestrutura, Tarcísio Freitas, assinou a
ordem de serviço para início das obras na zados estudos logísticos para Alcântara,
BR-135/MA, no subtrecho que vai de Baca- com alternativas rodoviárias, ferroviárias e
beira a Santa Rita. Além disso, também foi portuárias de viabilização da Base de Alautorizada a adequação de 14 km da Tra- cântara, em função do Acordo de Salvavessia de Imperatriz, no interior do estado. guardas Tecnológicas.
Recém liberada pelo Tribunal de Contas
da União (TCU), a obra de duplicação da Pavimentação da BR-226/316
Segundo o Ministério da Infraestrutura,
BR-135 no Maranhão está em fase de mobilização e deve ser retomada hoje, segun- o Departamento Nacional de Infraestrutuda-feira (3). A previsão é que as obras sejam ra de Transportes (DNIT) mantém contato
para execução das obras de pavimentação
concluídas até dezembro deste ano.
Ainda segundo o ministro, serão investi- e melhoramentos da BR-226/MA, entre o
dos, ao todo, R$ 9 bilhões, sendo R$ 2 bi- km 0 a 100 e a implantação e pavimentação
lhões para construção e manutenção de da alteração de traçado da rodovia federal
rodovias, R$ 600 milhões para aeroportos, B-316/MA – Contorno de Timon.

Na noite da última sexta-feira, dia 31 de
julho, uma quadrilha de assaltantes de
bancos, composta por cerca de 12 homens, explodiu uma agência bancária do
Bradesco, localizada no município de São
João do Caru, distante 359 km da capital
maranhense.
A quadrilha estava em posse de armas
de fogo de grosso calibre e uma grande
quantidade de explosivos. Durante o assalto o grupo destruiu a agência bancária
e metralharam uma viatura e o posto da
Polícia Militar, para evitar que os policiais
os perseguissem durante a fuga.
De acordo com informações, cinco
pessoas foram feitas reféns pelos criminosos, mas foram liberadas logo em seguida.
Após o crime a quadrilha conseguiu fugir do local utilizando caminhonetes.
Equipes do Comando de Operações e SoÁ

PALOMA PINHEIRO

brevivência em Área Rural (COSAR) e várias outras guarnições da polícia militar foram deslocadas para a região do local do
crime para identiﬁcar e prender os participantes da ação criminosa.

POLÍTICA

Mesmo intimada, PGJ não se manifestou
sobre pedido de suspensão de denúncia
contra Rubens Júnior e Edmar Cutrim
Deputado e conselheiro do TCE são acusados de nepotismo cruzado. Caso está suspenso por decisão
do desembargador Luiz Gonzaga

YURI ALMEIDA

PUBLICADO POR
Apesar de intimada a, querendo, intervir no recurso que pedia a suspensão
HÁ 3 DIAS
da decisão que recebeu a denúncia de nepotismo cruzado contra Rubens
Pereira Júnior (PCdoB) e Edmar Serra Cutrim, a PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça) não se
manifestou sobre o caso.

A inércia foi destacada pelo desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho, do Tribunal de Justiça do
Maranhão. Conforme mostrou o ATUAL7, na última terça-feira 28, ele suspendeu os efeitos da decisão que
havia tornado réus o deputado federal licenciado e o conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado), por
improbidade administrativa.

“Apesar de intimada, a Procuradoria Geral de Justiça deixou decorrer o prazo sem apresentar qualquer
manifestação”, escreveu.
Procurada pelo ATUAL7, por meio de sua assessoria, a PGJ limitou-se a responder que “ainda não foi
informada da decisão”, e que “avaliará as providências a serem adotadas”, quando isso acontecer.
Segundo a promotora Sidneya Nazareth Liberato, da 31ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do
Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, em 2007, então deputado estadual, Rubens Júnior
nomeou em seu gabinete na Assembleia Legislativa o filho do conselheiro, Glalbert Cutrim, para o cargo em
comissão de técnico parlamentar especial. Em contrapartida, no ano posterior, Edmar Cutrim nomeou
Camila Torres e Silva, a Camila Pereira, irmã do comunista, para assessorá-lo em seu gabinete na corte de
Contas estadual.
A continuidade da ilegalidade perdurou por cerca de seis anos,
anos, tendo Glalbert Cutrim sido exonerado do
cargo apenas em 2014, por conta da obrigatoriedade de desincompatibilização prevista na legislação eleitoral,
para poder se candidatar à Alema. Atualmente, ele é deputado reeleito na Casa, pelo PDT.
Embora documentados todos os elementos indicativos dos atos de improbidade administrativa, para o
desembargador do Tribunal de Justiça, “não restou satisfeita a prova suficiente de autoria e materialidade de
violação” à Súmula Vinculante 13 do STF (Supremo Tribunal Federal), que trata sobre nepotismo.
O caso está suspenso até que a Sexta Câmara Cível decida sobre o mérito do recurso, o que ainda não tem data
para ocorrer.

