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Quase nada de positivo encontramos para escrever sobre o go-
verno 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.

Só negação

Você conhece o  Palácio do Laboro? 
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
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Os desafios da parentalidade dos trans
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

Pré-candidatos causam 
aglomeração em busca do eleitor

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. 
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Vencimento da 
segunda parcela 

do IPTU 2020 
ocorre na sexta

Pesquisador diz 
que governadores têm 

visão míope e erram 
sobre pandemia

Sampaio Corrêa se 
prepara para enfrentar 

maratona de jogos 
nos próximos dias

Curados da covid-19 
apresentam algumas 

sequelas; saiba as 
principais delas

PÁGINA 5 PÁGINA 7PÁGINA 10

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
}

ELEIÇÕES SÃO LUÍS

Rubens Junior Neto Evangelista

Duarte Jr.Detinha

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

CONTRIBUINTES

Segunda parcela do
IPTU 2020 vence sexta

Sem faz

A
se gun da par ce la do Im pos to 
Pre di al e Ter ri to ri al Ur ba no 
(IP TU 2020), ven ce na pró xi- 
ma sex ta-fei ra (7).

Os con tri buin tes que op ta ram pe lo 
pa ga men to par ce la do do im pos to, 
têm até a pró xi ma se ma na pa ra emi tir 
o bo le to, que es tá dis po ní vel no por tal 
da Se cre ta ria Mu ni ci pal da Fa zen da 
(Sem faz), no en de re ço ele trô ni- 
co www.sem faz.sa o luis.ma.gov.br e 
efe tu ar o pa ga men to da par ce la.

O se cre tá rio mu ni ci pal da Fa zen da, 
Del cio Ro dri gues, des ta cou que, a 
exem plo do ano pas sa do, a Pre fei tu ra 
de São Luís op tou pe lo lan ça men to 
di gi tal do im pos to o que re pre sen ta 
mais co mo di da de pa ra o con tri buin- 
te. O con tri buin te que op tou pe lo par- 
ce la men to do IP TU, de ve fi car aten to 
aos ven ci men tos, sem pre mar ca dos 
pa ra o quin to dia útil de ca da mês.

Os bo le tos po dem ser im pres sos no 
si te da Sem faz ou nos pos tos de aten- 
di men to. Pa ra a im pres são da guia, o

Pa ga men to

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

con tri buin te de ve ter em mãos a ins- 
cri ção imo bi liá ria do imó vel (dis po ní- 
vel em car nês an ti gos), ou o CPF do 
pro pri e tá rio do imó vel.

Ca so o con tri buin te te nha di fi cul- 
da des pa ra emi tir o bo le to, a Se cre ta- 
ria Mu ni ci pal da Fa zen da ori en ta que 
se des lo que até um dos pos tos de 
aten di men to da se cre ta ria, lo ca li za- 
dos na se de do ór gão – Ave ni da 
Kennedy, n° 1455, Bair ro de Fá ti ma, 
aber to de se gun da a sex ta-fei ra, das 
8h às 16h, e no Vi va – Shop ping da 
Ilha, aber to de se gun da-fei ra a sá ba- 
do, das 12h às 20h.

Con tri buin tes com CPF ou CNPJ 
vin cu la dos ao ca das tro, o pa ga men to 
do Im pos to Pre di al e Ter ri to ri al Ur ba- 
no (IP TU 2020) po de rá ser efe tu a do 
em qual quer agên cia ban cá ria.

Con tri buin tes sem CPF ou CNPJ 
vin cu la dos ao ca das tro, o pa ga men to 
po de rá ser fei to nos ca nais de au to a-
ten di men to – cai xa ele trô ni co, ou pe- 
lo App do Ban co do Bra sil.

Os bo le tos tam bém po dem ser pa- 
gos em cai xas ele trô ni cos do Ban co do 
Bra sil, com car tões de ou tros ins ti tui- 
ções ban cá ri as.

Co mo aces sar?

CONECTA OPORTUNIDADES

Plataforma virtual para
empregos no Maranhão

O CANDIDATO PODE DIVULGAR SEU PERFIL PROFISSIONAL

Uma pla ta for ma vir tu al de em pre gos, que co nec ta
opor tu ni da des e ta len tos. Lan ça da re cen te men te pe lo
Ins ti tu to Eu val do Lo di (IEL), en ti da de do Sis te ma Fe de- 
ra ção das In dús tri as do Es ta do do Ma ra nhão (FI E MA), o
IEL Co nec ta é um es pa ço vir tu al des ti na do a in ter li gar
can di da tos e em pre sas no Ma ra nhão, que per mi te o ca- 
das tro gra tui to de va gas e cur rí cu los.

Por meio da fer ra men ta, o can di da to tem a opor tu ni- 
da de de di vul gar seu per fil pro fis si o nal e, de for ma per- 
so na li za da, vi su a li zar as va gas aber tas. Pa ra is so, é pre ci- 
so fa zer o ca das tro no por tal, pes qui sar as va gas e se en- 
ca mi nhar pa ra a opor tu ni da de de in te res se.

O aces so é sim ples: bas ta en trar no si te do IEL –
www.fi e ma.org.br/iel – e cli car no ban ner do IEL Co nec- 
ta dis po ní vel na pá gi na. “É uma fer ra men ta com be ne fí- 
ci os tan to pa ra em pre sá ri os co mo pa ra quem bus ca um
em pre go. De um la do, o can di da to tem a opor tu ni da de
de ca das trar seu cur rí cu lo, e co nhe cer as va gas dis po ní- 
veis no Es ta do. Do ou tro la do, o em pre ga dor po de ver
es ses per fis e pes qui sar os pro fis si o nais en ca mi nha dos
pa ra es sas va gas aber tas”, ex pli cou Mi che le Fro ta do Va- 
le, co or de na do ra Re gi o nal do IEL.

Com se de em São Luís e es cri tó rio em Im pe ra triz, o
IEL com ple ta 50 anos de atu a ção no Ma ra nhão no mês
de se tem bro, e é a en ti da de do Sis te ma FI E MA que au xi- 
lia as em pre sas a ga nha rem em com pe ti ti vi da de. Por
meio de li nhas de atu a ção de De sen vol vi men to de Car- 
rei ras e de De sen vol vi men to Em pre sa ri al, o IEL ofe re ce
ser vi ços que, apli ca dos in di vi du al men te ou em con jun- 
to, aju dam a me lho rar os pro ces sos in ter nos da em pre sa
e co la bo ram com o seu cres ci men to.

PA LO MA PI NHEI RO

Pa vi men ta ção da BR-226/316

BR-135

Duplicação e obras autorizadas 

MINISTRO TARCÍSIO FREITAS  TAMBÉM AUTORIZOU OBRAS EM IMPERATRIZ NO INTERIOR DO ESTADO

Em ce rimô nia vir tu al com par la men ta- 
res da ban ca da ma ra nhen se, o Mi nis tro da
In fra es tru tu ra, Tar cí sio Frei tas, as si nou a
or dem de ser vi ço pa ra iní cio das obras na
BR-135/MA, no sub tre cho que vai de Ba ca- 
bei ra a San ta Ri ta. Além dis so, tam bém foi
au to ri za da a ade qua ção de 14 km da Tra- 
ves sia de Im pe ra triz, no in te ri or do es ta do.

Re cém li be ra da pe lo Tri bu nal de Con tas
da União (TCU), a obra de du pli ca ção da
BR-135 no Ma ra nhão es tá em fa se de mo- 
bi li za ção e de ve ser re to ma da ho je, se gun- 
da-fei ra (3). A pre vi são é que as obras se jam
con cluí das até de zem bro des te ano.

Ain da se gun do o mi nis tro, se rão in ves ti- 
dos, ao to do, R$ 9 bi lhões, sen do R$ 2 bi- 
lhões pa ra cons tru ção e ma nu ten ção de
ro do vi as, R$ 600 mi lhões pa ra ae ro por tos,

R$ 2,7 bi lhões pa ra fer ro vi as, R$ 500 mi- 
lhões em lei lões de Ita qui e 3,2 bi lhões em
con tra tos de ade são de ter mi nais pri va dos
no Ma ra nhão.

Além dis so, tam bém es tão sen do re a li- 
za dos es tu dos lo gís ti cos pa ra Al cân ta ra,
com al ter na ti vas ro do viá ri as, fer ro viá ri as e
por tuá ri as de vi a bi li za ção da Ba se de Al- 
cân ta ra, em fun ção do Acor do de Sal va- 
guar das Tec no ló gi cas.

Se gun do o Mi nis té rio da In fra es tru tu ra,
o De par ta men to Na ci o nal de In fra es tru tu- 
ra de Trans por tes (DNIT) man tém con ta to
pa ra exe cu ção das obras de pa vi men ta ção
e me lho ra men tos da BR-226/MA, en tre o
km 0 a 100 e a im plan ta ção e pa vi men ta ção
da al te ra ção de tra ça do da ro do via fe de ral
B-316/MA – Con tor no de Ti mon.

LU CI A NA GO MES

SÃO JOÃO DO CARU

Criminosos explodem banco 

OS CRIMINOSOS UTILIZARAM EXPLOSIVOS NA AÇÃO QUE CULMINOU NA DESTRUIÇÃO DA AGÊNCIA

Na noi te da úl ti ma sex ta-fei ra, dia 31 de
ju lho, uma qua dri lha de as sal tan tes de
ban cos, com pos ta por cer ca de 12 ho- 
mens, ex plo diu uma agên cia ban cá ria do
Bra des co, lo ca li za da no mu ni cí pio de São
João do Ca ru, dis tan te 359 km da ca pi tal
ma ra nhen se.

A qua dri lha es ta va em pos se de ar mas
de fo go de gros so ca li bre e uma gran de
quan ti da de de ex plo si vos. Du ran te o as- 
sal to o gru po des truiu a agên cia ban cá ria
e me tra lha ram uma vi a tu ra e o pos to da
Po lí cia Mi li tar, pa ra evi tar que os po li ci ais
os per se guis sem du ran te a fu ga.

De acor do com in for ma ções, cin co
pes so as fo ram fei tas re féns pe los cri mi no- 
sos, mas fo ram li be ra das lo go em se gui da.

Após o cri me a qua dri lha con se guiu fu- 
gir do lo cal uti li zan do ca mi nho ne tes.
Equi pes do Co man do de Ope ra ções e So- 

Á

bre vi vên cia em Área Ru ral (CO SAR) e vá ri- 
as ou tras guar ni ções da po lí cia mi li tar fo- 
ram des lo ca das pa ra a re gião do lo cal do
cri me pa ra  iden ti fi car e pren der os par ti- 
ci pan tes da ação cri mi no sa.

São Luís, segunda-feira, 3 de agosto de 2020

https://banca.oimparcial.com.br/


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

Apesar de intimada a, querendo, intervir no recurso que pedia a suspensãoApesar de intimada a, querendo, intervir no recurso que pedia a suspensão
dada  decisão que recebeu a denúncia de nepotismo cruzadodecisão que recebeu a denúncia de nepotismo cruzado  contra Rubenscontra Rubens
Pereira Júnior (PCdoB) e Edmar Serra Cutrim, a PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça) não sePereira Júnior (PCdoB) e Edmar Serra Cutrim, a PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça) não se
manifestou sobre o caso.manifestou sobre o caso.

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

YURI ALMEIDAYURI ALMEIDA
HÁ 3 DIASHÁ 3 DIAS

PUBLICADO PORPUBLICADO POR

POLÍTICAPOLÍTICA

https://atual7.com/noticias/politica/2020/07/mesmo-intimada-pgj-nao-se-manifestou-sobre-pedido-de-suspensao-de-denuncia-contra-rubens-junior-e-edmar-cutrim/
https://atual7.com/noticias/politica/2020/07/mesmo-intimada-pgj-nao-se-manifestou-sobre-pedido-de-suspensao-de-denuncia-contra-rubens-junior-e-edmar-cutrim/
https://atual7.com/noticias/politica/2019/09/rubens-junior-e-edmar-cutrim-viram-reus-por-nepotismo-cruzado/
https://atual7.com/noticias/politica/2020/07/desembargador-suspende-recebimento-de-denuncia-contra-rubens-junior-e-edmar-cutrim-por-nepotismo/
https://atual7.com/noticias/politica/


“Apesar de intimada, a Procuradoria Geral de Justiça deixou decorrer o prazo sem apresentar qualquer“Apesar de intimada, a Procuradoria Geral de Justiça deixou decorrer o prazo sem apresentar qualquer
manifestação”, escreveu.manifestação”, escreveu.

Procurada pelo ATUAL7, por meio de sua assessoria, a PGJ limitou-se a responder que “ainda não foiProcurada 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.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 doSegundo 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 JúniorPatrimônio 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 emnomeou 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 nomeoucomissão 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 deCamila Torres e Silva, a Camila Pereira, irmã do comunista, para assessorá-lo em seu gabinete na corte de
Contas estadual.Contas estadual.

A continuidade da ilegalidadeA continuidade da ilegalidade  perdurou por cerca de seis anosperdurou por cerca de seis anos, tendo Glalbert Cutrim sido exonerado do, tendo Glalbert Cutrim sido exonerado do
cargo apenas em 2014, por conta da obrigatoriedade de desincompatibilização prevista na legislação eleitoral,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.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 oEmbora 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 dedesembargador 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.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 dataO caso está suspenso até que a Sexta Câmara Cível decida sobre o mérito do recurso, o que ainda não tem data
para ocorrer.para ocorrer.

https://atual7.com/noticias/politica/2019/09/nepotismo-cruzado-entre-rubens-junior-e-edmar-cutrim-durou-quase-6-anos-diz-mp/
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