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Oposição quer Maranhão
ressarcido por Consórcio
Para deputado Adriano Sarney (PV), a cobrança inicial deve ser feita ao Consórcio
Nordeste, que é quem deve devolver o valor integral ao Maranhão.
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Dia de celebrar pais que
inspiram seus filhos
Data especial para homenagear pais que são modelo de dedicação,
amor, amizade, trabalho e de valores para toda a vida. CIDADES 8 E 9
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do como centro a milenar luta de
judeus e palestinos.
A tragédia que vive o Líbano com
a gigantesca explosão e a destruição do seu porto e da cidade somase à crise econômica e política. Naquela época se assinalava a presença de 500 mil palestinos nos
campos de refugiados, comandados pelo Hezbollah, que desequilibrava a divisão de poderes formada no pacto de independência, dividindo o poder dos xiitas com a
milícia Amal. Com a guerra da Síria
mais 1,5 milhões de refugiados entraram no país, que tinha 4,5 milhões. A insatisfação vem de toda
parte. O filho de Hariri tentou recentemente substituir o pai e foi expulso pelos protestos de rua que
exigem “fora todos os políticos”. A
tragédia maior é um país essencialmente multicultural tornar-se
inviável pela violência de seus vizinhos e pela incapacidade em exercer seu talento para a convivência.
Sofremos com o Líbano e somos
solidários com o seu povo e nos
juntamos àqueles que no mundo
inteiro tem o dever de ajudá-los a
ressurgir das cinzas.

Domingo

Muçambê III

TÁBUA
DE MARÉS

Ministério diz que
estado apresentou
pouco mais de 30
mil testes. CIDADES 10

saga da imigração libanesa dizendo que no início do século XX alguns refugiados políticos, seus ancestrais e muitos outros, vieram para o Maranhão, principalmente para o interior. Não guardei todo o relato, o que lamento, e faço uma sugestão para alguma tese acadêmica levantando essa história, que faz
parte da nossa.
Eu mesmo tenho dentro de casa
muitos Murad e Duailibe, netos,
genros e netos.
Quando o meu romance O Dono do Mar foi traduzido para o árabe, fui a Beirute para seu lançamento. A cidade tinha saído da
guerra civil e estava toda destruída.
O Rafik Hariri - que seis anos depois
foi morto pela explosão de um carro bomba na hora em que passava
seu comboio - era um grande político, fizera o Acordo de Faët acabando com 15 anos de guerra-civil,
estava reconstruindo Beirute. Com
ele e sua irmã construí mesmo uma
relação de amizade. Tenho um serviço de jantar que foi ofertado por
ele.
O Líbano tem uma história sofrida. Sua localização, espremido
com fronteira do Israel, Síria e Chipre (pelo mar), o torna alvo de permanente agressão e envolvimento
no caldeirão do Oriente Médio, ten-

Sábado

O

Maranhão tem uma certa ligação com o Líbano. É difícil
encontrar uma família maranhense que com ele, de maneira
direta ou indireta, não possua uma
ligação de sangue, sentimental ou
de amizade. Sírios e libaneses de
vários credos religiosos buscaram
para seus caminhos de imigração
o Norte do Brasil. Aqui no Maranhão essa presença se tornou tão
forte que muitos sírio-libaneses assumiram posições de liderança na
política, no comércio, nas entidades de classe, com grande expressão.
Essa influência e miscigenação
se tornou tão arraigada que chegou
até a incorporar-se aos costumes e
à culinária. Eu sempre digo que o
Maranhão tem várias culinárias: a
culinária da Costa, dos peixes e frutos do mar; a culinária portuguesa
tradicional, que não abandonamos,
de cozidões, tortas, caldeiradas; a
do sertão, de carne de sol, maria
isabel, pirão de leite etc; a libanesa
de quibes, esfirras, quibe labanie; e
a maranhense mesma, mistura da
africana e da indígena com um toque libanês, de onde saiu o divino
arroz de cuxá.
Antônio Dino, grande médico e
alma boa, que foi meu vice-governador, me contou uma parte dessa

TEMPO

Maranhão é
um dos cinco
estados
com menor
testagem
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Oposição vai à Justiça
Prejuízo do povo
por ressarcimento de
R$ 493 mil de respiradores E
Valor é referente ao prejuízo admitido pela Secretaria de Estado da Saúde
após insucesso de operação de compra intermediada pelo Consórcio Nordeste
Fotos/Divulgação

GILBERTO LÉDA
Editora de Política

eputados membros da
oposição ao governador
do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), prometem
recorrer à Justiça e aos órgãos de
controle para que o Estado seja ressarcido do prejuízo de R$ 493 mil
oriundo de uma malfadada tentativa de compra de respiradores pulmonares – para atendimento a pacientes da Covid-19 – da Alemanha.
O negócio foi intermediado pelo Consórcio Nordeste, do qual o
Maranhão faz parte, em meio à
pandemia. E o calote foi confirmado pela Secretaria de Estado da
Saúde (SES) durante a semana, em
manifestação encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).
O deputado estadual Wellington
do Curso (PSDB) afirmou a O Estado que está preparando ações
contra o Estado, para garantir o ressarcimento integral do valor aos cofres públicos.

D

Caso foi
denunciado
há meses
Deputados
querem valor
de volta ao MA

Adriano Sarney, César Pires e Wellington do Curso cobram que valor seja devolvido ao Tesouro Estadual

Negócios do Governo do Maranhão com
Consórcio Nordeste não deram certo
O Governo do Maranhão tentou
efetuar duas compras de respiradores por meio do Consórcio Nordeste, mas não recebeu os equipamentos em nenhuma delas.
Na primeira tentativa, o Estado
pagou R$ 4,9 milhões por 30 respiradores que nunca chegaram .
No início do mês julho, a Biogeoenergy protocolou petição no Superior Tribunal de Justiça (STJ)

MAIS
“Estamos há meses denunciando esse caso. Já tínhamos informações de que outros estados também
haviam tomado calote na devolução do recurso pago e, agora, o Governo do Maranhão confirma que
também pagou, não recebeu os respiradores, e ainda foi ressarcido em
valores menores que o repassado
ao Consórcio Nordeste”, destacou.
“Alguém precisa pagar por esse
prejuízo. E esse alguém não é o povo do Maranhão”, completou.
César Pires, do PV, criticou a
condução da gestão comunista no
caso. “Não sei se é amadorismo ou
má-fé, mas o fato é que estamos
diante de um claro caso improbidade, de malversação de recurso
público. E isso deve ser avaliado e
os gestores à frente desse negócio
devidamente responsabilizados”,
comentou.
Para Adriano Sarney (PV), a cobrança inicial deve ser feita ao
Consórcio Nordeste, que é quem

Sem explicação
Na mesma manifestação
ao TCE-MA, o secretário
de Estado da Saúde,
Carlos Lula, argumentou,
via advogados, que não
tem obrigação de
informar contratos
assinados pelo Consórcio
Nordeste com a verba
repassada pelo Maranhão.
“No que se refere à
conclusão da Unidade
Técnica, [...] entendemos
data máxima vênia que tal
obrigação não é de
responsabilidade do
Manifestante”, alega.

deve devolver o valor integral ao
Maranhão. Na opinião do parlamentar do PV, os R$ 493 mil podem ser usados para a compra de
novos EPIs a serem doados aos
municípios.

para negociar a devolução dos valores repassados pela Hempcare
Pharma para a aquisição de 380
ventiladores pulmonares para o
combate à Covid-19.
Na segunda, o governo pagou
R$ 4,3 milhões, também não recebeu os respiradores – seriam 40 -,
mas diz que foi ressarcido dos valores pelo consórcio. Agora, sabese que o ressarcimento foi feito

com prejuízo aos cofres estaduais.
Apesar dos calotes, o governador Flávio Dino (PCdoB) garante
que não houve irregularidades nos
procedimentos.
Além do TCE do Maranhão, tribunais de contas de outros estados e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também analisam os
malfadados negócios feitos pelo
Consórcio Nordeste.

“O Consórcio Nordeste deve pagar pelo prejuízo e mostrar que não
é apenas uma aglomeração de governadores da extrema esquerda
fazendo politicagem. Esse recurso
pode ser usado na doação de EPIs
para as prefeituras”, sugeriu.

munista enviou R$ 4.371.840,00 ao
Consórcio Nordeste, que deveria então proceder à aquisição.
O negócio, no entanto, seria efetuado em Euro, moeda corrente na
União Europeia, já que o fornecedor dos aparelhos estava na Alemanha. Assim, quando houve recusa da empresa em fornecer aos
estados brasileiros, o Consórcio
Nordeste decidiu devolver o que os
governadores já haviam repassado.
Ocorre que, no momento da devolução, a moeda europeia havia
se desvalorizado e o Maranhão recebeu de volta, portanto, não os R$
4,3 milhões pagos inicialmente,
mas R$ 3.877.906,31 - um deságio
de R$ 493.933,69.
“Ressalte-se que o deságio de R$
493.933,69 (quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e trinta e
três reais e sessenta e nove centavos) é resultante de diferença cambial em razão da desvalorização do
real perante ao euro no intervalo
de tempo entre a transferência e a
devolução”, diz o escritório de advocacia que representa Carlos Lula no caso. 

O calote
A manifestação da SES em que se
confirmou o prejuízo de R$ 493
mil deu-se num procedimento de
controle aberto pelo TCE para
apurar duas tentativas de compra
de respiradores realizadas pelo
Governo do Maranhão via Consórcio Nordeste.
A informação consta de ofício
do secretário Carlos Lula, encaminhado ao órgão de controle externo pelo escritório Rêgo Carvalho
Gomes Advogados, nos autos de
uma representação formulada
após a descoberta de que o governo maranhense pagou por respiradores que nunca recebeu.
Segundo o documento enviado
ao TCE, na segunda tentativa de
compra – pela qual o Estado deveria
receber 40 respiradores – a gestão co-

Douglas Martins é alvo de nova
ação no CNJ após ataque a Toffoli
Reação de magistrado maranhense ocorreu após um voto do ministro Dias Tofoli, em julgamento
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que o proibiu de participar de lives político-partidárias
O corregedor nacional de Justiça,
ministro Humberto Martins, instaurou reclamação disciplinar contra o juiz Douglas de Melo Martins,
titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, para
apuração de responsabilidade funcional e possível instauração de
PAD contra o magistrado.
A ação decorre de entrevista na
qual o maranhense proferiu acusações contra o presidente do STF e
do próprio CNJ, Dias Toffoli. Na
ocasião, Martins declarou que o ministro se utilizou de cargos anteriores como trampolim para chegar ao

STF. Para o corregedor, tal pronunciamento público pode configurar,
em tese, conduta incompatível com
os deveres da magistratura.
A reação de Douglas Martins na
entrevista ocorreu após um voto de
Tofoli em outro caso relacionado a
ele no CNJ. Há pouco mais de uma
semana, o Conselho confirmou liminar proibindo o magistrado maranhense de participar de lives político-partidárias.
Ao apresentar voto-vista durante a apreciação do caso, Dias Toffoli disse que o caso era paradigmático. Segundo o ministro, os ma-

gistrados não têm a mesma liberdade de expressão dos demais cidadãos, os quais não estão sujeitos
ao regime jurídico da magistratura, que visa preservar a independência e imparcialidade do Poder
Judiciário.
Limites
Toffoli salientou que há limites
constitucional, legal e ético intransponíveis para os magistrados
e que isso está ratificado no inciso
3º do Artigo 95 da Constituição Federal, que veda aos juízes dedicarse a atividade político-partidária.

De acordo com ele, cabe ao CNJ
atentar para esses preceitos e para
a conduta da magistratura.
“O Conselho Nacional de Justiça tem o dever de zelar pelo
prestígio da magistratura nacional e não pode fechar os olhos a
aparições públicas de magistrados que transmitam à sociedade
a impressão de se revestirem de
caráter político-partidário e, por
via de consequência, de comprometimento da imparcialidade judicial”, disse Toffoli, ao acompanhar o entendimento pela ratificação da liminar. 

xtremamente pertinente a mobilização dos
deputados de oposição ao governador Flávio Dino
(PCdoB) na busca pelo ressarcimento integral dos
valores pagos pelo Maranhão ao Consórcio Nordeste para
a compra de respiradores da Alemanha.
Alvo de cobranças desde que se descobriu que o Estado
pagou por respiradores que nunca chegaram da China, a
gestão comunista tentou ainda uma segunda compra,
novamente via consórcio, de uma fornecedora alemã.
Novamente, a compra não deu certo. Nesse caso,
contudo, o governo sempre
alegou que recebeu de volta
o valor pago.
Governo tentou
Uma meia verdade,
contudo. Agora já se sabe
por meses
que a gestão estadual
esconder o
enviou, de fato, R$
4.371.840,00 ao Consórcio
prejuízo na
Nordeste, que deveria então
compra de
proceder a aquisição.
Quando o negócio não deu
respiradores
certo, entretanto, o colegiado
de governadores devolveu ao
Maranhão apenas R$ 3.877.906,31 - um prejuízo de R$
493.933,69.
Para a oposição, é recurso da coletividade maranhense,
em última análise. Então, o prejuízo é do povo, não do
governo. E eles estão corretos nesse ponto.
São recursos que deveriam ser aplicados na saúde da
população. E dos quais os maranhenses não podem abrir
mão.

2000 x 2020

A aproximação entre o MDB, da ex-governadora Roseana Sarney, e o campo mais ligado ao governador Flávio Dino (PCdoB) faz lembrar um movimento parecido ocorrido há exatos 20 anos.
Em 2000, já então sonhando com voos mais altos, Roseana aliou-se a Jackson Lago (PDT) na eleição de São Luís. Começava a aparar, ali, as arestas locais que lhe dariam tranquilidade para tocar um projeto nacional.
Em 2020, Dino faz algo parecido. Ao liberar seu grupo para dialogar com
o MDB e os Sarney, tenta apaziguar os ânimos no Maranhão, de olho numa
candidatura a presidente em 2020.

3% satisfatório

Por falar em 2022, aliados de Flávio Dino (PCdoB) demonstraram satisfação com a inclusão do nome dele na pesquisa PoderData, do portal poder
360.
O governador aparece em último lugar, com apenas 3% das intenções de
votos. Mas, os comunistas maranhenses avaliam que só o fato de ele ser seguidamente incluído nas consultas já mostra sua força.
Em tempo: o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aparece com 38%
dos votos no mesmo levantamento, divulgado na quinta-feira (6).

Leal

O deputado estadual César Pires (PV) resolveu assumir a linha de frente
da defesa da pré-candidatura do colega de partido Adriano Sarney à Prefeitura de São Luís.
Durante a semana, ele fez várias intervenções em debates sobre a sucessão municipal, sempre argumentando que a ex-governadora Roseana Sarney deveria levar o MDB para o palanque de Adriano.
Nos bastidores, contudo, emedebistas seguem defendendo uma composição com algum aliado do governador Flávio Dino.

Rubens fora?

Ganhou corpo nas redes sociais, na manhã de sexta-feira (7), uma série
de informações truncadas sobre possível desistência do deputado Rubens
Júnior (PCdoB) da disputa pela Prefeitura de São Luís.
O comunista foi às redes e tratou logo de debelar o que chamou de “muita boataria”.
- Nos próximos #100diaspraseleicoes vamos debater as 100 propostas
que temos pra São Luís -, disse, em postagem no Twitter, reafirmando sua
pré-candidatura.

Reabrindo I

O governador Flávio Dino (PCdoB) anunciou na sexta-feira (7), que devem ser autorizadas a partir da semana que vem as apresentações musicais
ao vivo em bares e restaurantes do Maranhão.
Segundo ele, uma portaria será editada e publicada pela Casa Civil nos
próximos dias com uma tendência de deferimento do pleito de artistas pela liberação de pequenas apresentações.
- Pequenas apresentações musicais, sim [podem ser autorizadas]. Muito provavelmente, na próxima semana, teremos a edição de uma portaria
pelo secretário Marcelo Tavares [Casa Civil] -, informou.

DE OLHO

R$ 493 mil

FOI O TOTAL do prejuízo do Maranhão em uma das
malfadadas compras de respiradores via Consórcio
Nordeste.

Reabrindo II

O secretário de Estado da Indústria, Comércio e Energia, Simplício Araújo (SD), reuniu-se com dirigentes de shopping centers de São Luís para debater a reabertura dos cinemas na capital do Maranhão.
Participaram da reunião representantes de todos os cinemas instalados
na cidade, além do presidente da Federação de Exibidores do Brasil, Paulo
Lui.
Na reunião, foram debatidos os protocolos para a retomada gradual do
funcionamento das salas de cinemas nos shoppings da região metropolitana de São Luís.

E MAIS
• A Secretaria de Estado da Saúde (SES) é alvo de pelo menos quatro procedimentos no TCE-MA referentes à gestão de recursos para combate à
pandemia de Covid-19.
• Há quem atribua a fogo amigo a história sobre a desistência do deputado federal Rubens Júnior (PCdoB) da disputa pela Prefeitura de São Luís.

• O PT segue sem saber para que lado vai na disputa pela Prefeitura de
São Luís; o deputado Zé Inácio segue acreditando que pode ser o candidato.
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Sheila Dureles
Personal Travel

Viagens pelo
Brasil e Covid-19
Situação dos destinos mais
desejados do Brasil
Hoje, resolvemos mostrar a situação
dos principais destinos nacionais no
pós-Covid; saiba o que já reabriu e
qual a situação atual em um giro por
várias cidades do Brasil

NORTE

Manaus é a cidade onde o turismo
mais se normalizou. As atrações estão
funcionando como o Teatro Amazonas
por exemplo. Os cruzeiros a bordo do
Grand Amazon devem ser retomados e
os hotéis de selva já estão abertos
para receber os turistas novamente.
Em Belém, os restaurantes das ilhas
permanecem fechados, mas os da
cidade se encontram abertos e
funcionando. As atrações Ver-o-Peso,
Estação das Docas, museus e o Mangal
das Garças estão abertos.
Alter do Chão reabriu as praias e
restaurantes.

NORDESTE

Os Lençóis Maranhenses já
reabriram, mas a capacidade de
transporte dos veículos foi reduzida. As
lagoas seguem liberadas.
Em Fortaleza, as barracas de praia
reabriram e os restaurantes estão
funcionando. Outros locais estão se
preparando para reabrir a partir de
agosto.
No Rio Grande do Norte, o comércio
voltou a funcionar, bares e restaurantes
funcionam até as 23h e as barracas de
praia também reabriram. Já em Pipa,
comércio, restaurantes e praias estão
abertos. É preciso usar máscara na
praia.
Na Paraíba, só comércio
funcionando em João Pessoa. Nas
praias, só o calçadão, com máscara,
bares e restaurantes com capacidade
reduzida e até as 22h.

No estado de Pernambuco, a capital
Recife reabriu bares e restaurantes
com funcionamento até as 20h e as
praias estão abertas para banho, mas
sem grandes aglomerações. Em Porto
de Galinhas, as praias abertas para a
prática de exercícios até as 16h e com
uso de máscara. Bares e restaurantes,
abertos até as 20h só com clientes
sentados e, na praia, as barracas
seguem fechadas.
Em Alagoas, as piscinas naturais de
Maragogi seguem abertas com barcos
com capacidade reduzida em 50%.
Restaurantes abertos. São Miguel dos
Milagres e região foram reabertos
desde o início do mês de julho. Na
capital, Maceió, as barracas de praia e
exercícios seguindo os protocolos de
segurança. Bares e restaurantes
abertos até a meia-noite. As feiras de
artesanato e passeios foram
retomados.
Na Bahia, alguns hotéis e resorts
seguem abertos com ocupação
reduzida, mas, a capital e em cidades
importantes, como Porto Seguro, e
Chapada Diamantina, entre outros,
seguem fechados para o turismo.

SUDESTE

Na cidade do Rio de Janeiro, bares,
restaurantes e academias têm
autorização para funcionar, praias
liberadas para banho de mar, mas não

de sol e nem aglomerações. Jardim
Botânico, funcionando com hora
marcada. O Cristo Redentor e o Pão de
Açúcar seguem fechados. A região dos
lagos permanece fechada para
recebimento de turistas em suas praias,
mas há alguns hotéis reabertos. Em
Petrópolis, a maioria das pousadas
reabriu, mas o Museu Imperial continua
fechado.
No litoral norte de São Paulo, em
Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião as
praias reabertas para prática de
exercícios físicos. Restaurantes
reabertos em Ubatuba durante a
semana e até as 22h. Campos do
Jordão permanece fechada. Em São
Paulo, atrações e bares e restaurantes
permanecem fechados à noite.
Em Minas Gerais, a capital, Belo
Horizonte, permanece fechada. Em
alguns locais, como no Santuário do
Caraça, Serra do Cipó, Monte Verde e
Tiradentes, voltaram a funcionar as
pousadas e hotéis, mas com
capacidade reduzida, restaurantes
fechados ou delivery e atrações como
parques nacionais e igrejas também
fechados.

CENTRO-OESTE

Na região Centro-Oeste, em Mato
Grosso, na Chapada dos Guimarães, os
resorts, hotéis e pousadas estão
abertos com capacidade reduzida e

Maranhão é um dos 5
estados com menor
testagem da Covid-19
Dados do Ministério da Saúde mostram que o estado apresentou pouco mais de 30
mil testes do tipo RT-PCR; SES informou que já foram realizados mais de 200 mil
Paulo Soares

O

Maranhão está entre os
cinco estados do Brasil,
que apresentaram a
menor quantidade de
testes da Covid-19 durante o período
de 26 de julho deste ano até o dia 1º
de agosto, de acordo com os dados
do Ministério da Saúde (MS). Os outros estados que também registraram uma quantidade menor de testagem da enfermidade foram Goiás,
Paraíba, Acre e Roraima.
Esses dados foram levantados
pelo MS por meio das Secretarias de
Estado da Saúde de todos os estados
do país. O estado apresentou um
total de 31.586 testes da Covid do tipo
RT-PCR, também denominados de
moleculares, ocupando a 23ª posição em nível nacional.
O exame RT-PCR identifica as
pessoas que estão com o vírus ativo.
Ele diagnostica a presença do vírus
no organismo a partir de amostras
de secreções do nariz ou da garganta.
O material é coletado por uma espécie de cotonete (swab).
Dados
Segundo o boletim da Secretaria de
Estado da Saúde (SES), no entanto,
até o dia 26 de julho deste ano já tinham sido realizados 249.289 testes
de Covid-19, no Maranhão, e no dia
1º deste mês, esse número chegou a
267.906. Em um intervalo de sete
dias, foram realizados um total de
18.617 exames.
Ainda de acordo com os dados
da SES, até o dia 6 deste mês, o registro era de 279.254 testes de
Covid-19 e sendo que 254.884
foram feitos na rede pública e
24.370 na área privada. Confirmados ainda um total de 127.065
casos da doença e 3.120 óbitos.
Números absolutos
A SES, por meio de nota, informou
que, nesta sexta-feira, 7, o Maranhão
ocupava a nona posição entre as 27
unidades federativas que mais realizaram testes contra o Covid-19, levando em consideração o número
absoluto de testes.
A SES informou, ainda, que os

seguindo protocolos. Na região do
Pantanal, hotéis e passeios liberados
mas com capacidade reduzida e
seguindo estritos protocolos de
segurança.
Na região de Mato Grosso do Sul,
em Bonito, hotéis e pousadas reabertos
e passeios liberados. Tudo com
capacidade reduzida e seguindo os
protocolos sanitários.

SUL

Na região sul do Brasil, em Penha,
no estado de Santa Catarina, o Beto
Carrero World continua funcionando
com capacidade reduzida e protocolos
sanitários.
Em Foz do Iguaçu, Itaipu reabriu,
mas as fronteiras e as Cataratas
seguem fechadas.
A Serra Gaúcha segue fechada com
bandeira vermelha.
Os Campos de Cima da Serra e na
Serra Catarinense, seguem com
bandeira vermelha e capacidade
reduzida de hospedagem em máximo
de 40% da capacidade.
Este é um giro geral pelo Brasil. Um
panorama dos locais turísticos mais
visitados..
Aproveito para deixar aqui um
abraço apertado em todos os pais pelo
dia deles tão especial.
Boa viagem.

De Jesus

Findo o período de chuvas e céu nublado, agora é tempo de ventos fortes

Meteorologistas
fazem alerta para
temporada de ventos
Período é favorável para velejar; pequenas
embarcações e catamarãs fazem mudanças

Testagem de Covid-19 é feita nos centros especializados do estado; SES contesta números do MS

dados são levantados a partir dos números de testes realizados pelas Secretarias de Saúde dos estados, que
contabilizam exames do tipo RTPCR, testes rápidos e sorológicos, e
disponibilizam a informação nos
sites dos órgãos.
A Secretaria ressaltou, também,
que o Ministério da Saúde não traz,
em nenhum campo do seu boletim
epidemiológico, um balanço do total
de testes realizados pelos estados. O
documento diz, claramente, que
consolida os testes enviados para o
GAL – Gerenciador de Ambiente Laboratorial pelas unidades da Federação. O GAL reúne apenas os testes
do tipo RT-PCR. A SES destaca que
foram realizados 279.254 testes nos
217 municípios maranhenses, até
o momento.
Testes
No mercado, atualmente, há três
tipos de testagem para Covid-19. Um
deles é do PCR ou RT-PCR, também
chamados de moleculares, diagnosticam a presença do vírus no organismo a partir de amostras de secreções do nariz ou da garganta.
Esse tipo de exame é considerado
como o padrão-ouro, por ser mais
preciso. A sigla, em inglês, significa
transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase. Na

amostra, a fita simples de RNA do
vírus é detectada e transformada por
enzimas numa dupla fita de DNA.
Esse DNA é amplificado bilhões de
vezes numa máquina com ciclos de
mudança de temperatura, o que facilita a identificação do material genético do vírus por emissão de luz
para a confirmação do caso. É realizado entre o terceiro e o décimo dia
a partir do aparecimento dos sintomas.
O outro tipo de teste é o sorológico. Ele busca os anticorpos no
plasma e sendo mais detalhado. Tem
boa precisão para os positivos, mas,
ainda assim, só acertam 50% dos
casos negativos e sendo recomendado para ser feito a partir do sétimo
dia do surgimento de sintomas.
Ainda tem o teste rápido, que não
detecta o coronavírus, mas os anticorpos, as substâncias de defesa produzidas pelo sistema imunológico
para combatê-lo. Esse tipo de teste
busca dois tipos de anticorpos. Os
anticorpos IgM (imunoglobulina M),
que indicam contato recente, infecção aguda, presente no momento da
realização do exame. Detectam também anticorpos IgG, indicadores de
contato prévio e imunidade. São fáceis de fazer, podem ser realizados
em hospitais e oferecem resultado
em cerca de 15 minutos a partir da

coleta de apenas uma gota de sangue. Têm 98% de acerto para os casos
positivos.
Mapeamento
O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, anunciou no último dia 21,
o projeto de estudo que visa apontar a população já infectada pela
Covid-19 e que não fez o teste, além
das pessoas que se recuperaram em
casa ou foram assintomáticas. O trabalho é coordenado pela Secretaria
de Saúde, em parceria com o Laboratório Central do Estado do Maranhão (Lacen) e a Universidade Federal do Maranhão (UFMA).
Esse projeto é chamado de Estudo Sorológico de infecção por
Covid-19 e também pretende descobrir a prevalência de anticorpos
na população do estado, o percentual de quem não teve sintomas e a
extensão de infectados em cada município.
Na prática, as pessoas respondem a um questionário e, em seguida, o sangue é coletado para o
teste sorológico. O resultado sair em
duas semanas e a análise do material coletado é feita pelo Laboratório Central do Maranhão e pela
UFMA. Ao todo, 4.080 pessoas
devem participar do estudo sorológico.

Após o período de chuvas, a estiagem chegou no Maranhão e com ela,
os ventos fortes e constantes atingem a Grande Ilha. Meteorologistas
informam que a partir de agosto será possível perceber ventos fortes,
principalmente no litoral, e a falta de
chuvas, o que pode causar mudanças em práticas de esportes aquáticos e a navegação de catamarãs e pequenas embarcações.
Conhecida popularmente como
o verão maranhense, a estiagem no
estado costuma ocorrer entre os meses de agosto e dezembro e é caracterizada, principalmente, pela falta
chuvas e os fortes ventos. O meteorologista do Instituto de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Hallan Cerqueira,
explica que o período de estiagem
no norte do nordeste do Brasil, que
inclui o Maranhão, é o momento em
que os sistemas meteorobiológicos
causadores do período chuvoso não
estão mais presentes e a circulação
geral da atmosfera acaba dominan-

do, e isso provoca ventos mais intensos predominantemente de leste, que inclui as direções nordeste e
sudeste. No caso do litoral, como a
existência do sistema de brisas podem intensificar esses ventos.
Contudo, o meteorologista ainda
destaca que apesar de fortes, esses
ventos não tem a mesma intensidade de vendavais que ocorreram nos
últimos meses e causaram transtornos na capital. Os vendavais são provocados por nuvens Cumulonimbus, nuvens grandes de temporais
que ocorrem relacionadas com o forte calor e alta umidade do ar e incomuns em épocas de estiagem.
A Marinha informou que, apesar
da média normal dos ventos ser de
11Km/h, durante os meses de setembro, outubro e novembro é comum ver ventos mais fortes na média de 60Km/h como foi alertado na
última terça-feira (4), que podem, inclusive, causar ondas maiores, principalmente no mar aberto.
Íntegra em oestadoma.com/489620
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Estado do Maranhão

mortes na
PF queima 350 mil pés Cinco
primeira semana
de maconha e apreende deste mês na Ilha
700 kg da droga em ação

Os crimes foram registrados na Vila Samara, Estiva,
Cohab, Vila Embratel e São José de Ribamar

Operação Muçambê III, segundo a Polícia Federal, evitou que mais de
150 toneladas do entorpecente chegassem nas mãos de traficantes
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da editoria de Polícia

NÚMEROS

350
rezentos e cinquenta mil
pés de maconha foram destruídos como ainda houve
a apreensão de 700 quilos
dessa droga durante a Operação
Muçambê III. Este cerco foi realizado pela Polícia Federal (PF) durante os dias 27 de julho a 7 de agosto
deste ano, na divisão entre o Maranhão e o Pará. Segundo a polícia, esse trabalho operacional evitou que
cerca de 150 toneladas desse entorpecente chegassem nas mãos de traficantes.
Ainda de acordo com a PF, essa
operação teve como um dos objetivos de erradicar cultivos de maconha (Cannabis Sativa) e foi realizada no decorrer de 12 dias. Além de
policiais federais, também participaram desse cerco bombeiros militares, policiais militares e o helicóptero do Centro Tático Aéreo (CTA).
As incursões se concentraram nos
limites da Reserva Biológica do Gurupi com a Reserva Indígena do Caru,
nas cidades de Buriticupu e Alto Alegre do Pindaré, como ainda na Terra
Indígena Alto Turiaçu, nos municípios
de Maracaçumé, Centro do Guilherme, Centro Novo do Maranhão e Cachoeira do Piriá, no estado paraense.

mil pés de maconha
destruídos pela Polícia
Federal

T

700
quilos de maconha
apreendidos durante a
Operação Muçambê III
Na operação, trezentos e cinquenta mil pés de maconha foram queimados

Apreensões
Durante o cerco, os policiais conseguiram localizar 97 plantações de
maconha em uma área de difícil
acesso de 145 mil metros quadrados.
Foram erradicados mais de 350 mil
pés de maconha, 60 mil mudas e
ainda apreendidos cerca de 700 quilos dessa droga pronta para o consumo.
A PF informou que a operação
evitou entrar no mercado mais de
150 toneladas de maconha e sendo
considerada como uma das maiores apreensões de droga dos últimos
13 anos no Maranhão. O nome da
Operação Muçambê faz referência
a um pequeno arbusto da família
das Caparidáceas provido de espi-

nhos nos pecíolos das folhas, ocorrendo nas caatingas dos estados do
nordeste.
Outras etapas
Entre os meses de fevereiro a junho
deste ano, a Polícia Federal realizou
as Operações I e II e sendo concentradas no Polígono da Maconha de
Pernambuco, no sertão nordestino.
Segundo a polícia, essa área compreende as cidades de Salgueiro, Cabrobó, Sertânia, Floresta, Belém de
São Francisco e Afogados da Ingazeira. A droga que sai desta região
abastece todo o Nordeste.
A primeira etapa teve sete datas
e erradicou 102.718 pés de maconha, entre os dias 4 e 17 de feverei-

SAIBA MAIS
A Polícia Civil realizou
durante os dias 3 e 7 de
agosto a Operação Arrest na
área Leste da Capital e
conseguiu prender cinco
criminosos suspeitos de
roubo, tráfico de droga,
associação criminosa e
violência sexual.

ro, além de 30.015 mudas e 1.123 kg
de maconha pronta. Enquanto, na
segunda etapa, realizada em 21 datas entre os dias 31 de março e 5 de
junho, foram 295.647 pés, 34.270
mudas e 797,1 kg da droga pronta.

Cinco assassinatos ocorreram durante a primeira semana deste mês
na Grande Ilha, segundo dados da
Secretaria de Segurança Pública
(SSP). A maioria dos casos foram
ocasionados por arma de fogo e, de
acordo com a polícia, tendo a participação de faccionados. Um dos
últimos casos foi registrado na madrugada de sexta-feira (7), e a vítima foi identificada como Jassiel de
Oliveira Sousa, de 30 anos.
A polícia ainda informou que a
vítima levou um tiro na cabeça desferido por um homem, não identificado, na Vila Samara, zona rural
da capital. Ela morreu ainda no local e o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML), no Bacanga. A equipe da Superintendência de Homicídio e Proteção a
Pessoas (SHPP) está investigando
o caso, mas, até o período da noite
não tinha registro de prisão dos
acusados.
A Polícia Civil também está investigando o assassinato de um
morador de rua, nome não revelado, ocorrido durante a noite a noite do último dia 8, no bairro da Cohab. Ainda neste dia foi morto a tiros Amarilson Rodrigues Moreira,
de 21 anos, na Vila Embratel. Há informações que esse crime foi cometido por faccionados.
De acordo com a polícia, faccionados também são suspeitos do assassinato de um adolescente, de 16
anos, na Vila Alcione, em São José
de Ribamar, ocorrido na madrugada do último dia 4. A vítima fazia
parte de grupo criminoso e foi abor-

dada na porta de sua residência.
Na quarta-feira (5), os acusados
de terem matado por arma branca
Gilmar da Cruz Machado, de 36
anos, apresentaram de forma voluntária na sede da SHPP, na Avenida Beira-Mar, onde prestaram esclarecimentos sobre o caso e, segundo a polícia, em seguida, liberados. O homicídio ocorreu na residência da vítima, na Estiva, na
noite de domingo (2), e ainda uma
pessoa foi lesionada no braço.
Manifestação
Os moradores de Barreirinhas vão
realizar neste sábado (8), uma manifestação nessa cidade para pedir
por justiça pela morte de Antônio
Carlos Santos Viana, de 55 anos; e
de Lucas Sousa Viana, de 25 anos,
pai e filho respectivamente. Segundo os familiares das vítimas,
Antônio e Lucas Viana foram assassinados por engano por uma
guarnição da Polícia Militar, na
MA-402, em Barreirinhas, no último domingo.
O ponto de concentração da
manifestação vai ser Morro da Ladeira a partir das 7h30 de sábado,
8, e os populares vão se deslocar até
a porta da Delegacia de Polícia Civil de Barreirinhas. Pedro Sobrinho,
que é primo de Antônio Lucas, declarou que as vítimas eram trabalhadoras. No dia do assassinato,
elas estavam em duas motocicletas e não portavam armas.
Segundo Pedro Sobrinho, pai e
filho foram mortos por engano por
uma guarnição militar.

Mundo

Covid-19: EUA têm 160
mil mortes e debatem
reabertura de escolas

SAIBA MAIS
WeChat e TikTok proibidos nos EUA
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
anunciou proibições para transações no país com os
proprietários chineses do aplicativo de mensagens
WeChat e do aplicativo de compartilhamento de vídeo
TikTok, aumentando um confronto com Pequim sobre
o futuro da indústria global de tecnologia.

Mortes por coronavírus estão aumentando em 23 estados americanos e os casos
crescendo em 20 estados, de acordo com uma análise realizada pela Reuters
Tia Dufour/Casa Branca

NOVA YORK
Mais de 160 mil pessoas morreram
por causa da pandemia de coronavírus nos Estados Unidos, quase
um quarto do total global, e o país
debate se as escolas estão prontas
para reabrir nas próximas semanas.
O país registrou 160.003 mortes
e 4,91 milhões de casos, o maior
número de casos do mundo, segundo contagem da Reuters nesta
sexta-feira (7). A contaminação é
causada em parte por problemas
persistentes em tornar os testes rápidos amplamente disponíveis e
pela resistência de alguns setores
de adotar máscaras e distanciamento social.
As mortes por coronavírus estão
aumentando em 23 estados e os
casos crescendo em 20 estados, de
acordo com uma análise da Reuters de dados das últimas duas semanas em comparação com as
duas semanas anteriores. Em uma
base per capita, os Estados Unidos
ocupam o décimo lugar do mundo
em casos e mortes. A marca de
sexta-feira estabelece um aumento
de 10.000 mortes em nove dias nos
Estados Unidos.
Muitas das mortes ocorreram
na Califórnia, Flórida e Texas, os
três principais Estados dos EUA
para o total de casos. Embora as
novas infecções pareçam estar
diminuindo nesses Estados,
novos surtos estão surgindo de

Donald Trump tem defendido que os estados retomem as aulas

costa a costa.
Quase 300 mil pessoas nos EUA
podem morrer de Covid-19 até dezembro, afirmaram especialistas
em saúde da Universidade de Washington na quinta-feira.
Aulas presenciais
Pelo país, autoridades, professores,
pais e alunos estão debatendo como as escolas poderão reabrir em
segurança. O presidente norte-americano, Donald Trump, tem defendido que os Estados retomem as au-

las presenciais, afirmando que o vírus “irá embora como as coisas vão
embora”, mas autoridades de saúde
afirmam que Estados com números
de contágio em elevação devem ser
vigilantes.
O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse nesta sexta-feira
que cerca de 700 distritos escolares no Estado poderão reabrir escolas, mas insistiu que os estabelecimentos de ensino façam
grandes consultas com professores, alunos e pais antes.

Adversário
O presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, disse que seu adversário democrata nas eleições de
novembro, Joe Biden, é “contra
Deus”, apesar de Biden frequentemente discutir como sua fé católica
guiou suas ações como autoridade
pública.
Com Trump, que é republicano,
atrás de Biden em quatro pesquisas recentes em Ohio, o presidente
briga por votos no tradicional Estado pêndulo, com o coronavírus
ameaçando suas chances de conseguir um segundo mandato. Após
falar a um pequeno público no
aeroporto de Cleveland, na quintafeira, Trump deu um discurso com
tom de campanha em uma fábrica
da Whirpool, em Clyde, Ohio.
“Ele está seguindo a agenda da
esquerda radical: tomar nossas
armas, destruir a Segunda Emenda,
sem religião, sem nada, machucar a
bíblia, machucar Deus”, disse Trump,
sobre Biden, em seu discurso em
Cleveland. “Ele é contra Deus.”
A Segunda Emenda da Constituição dos Estados Unidos dá aos
norte-americanos o direito de portar armas. Trump não explicou o
que quis dizer. Sua acusação, no
entanto, pode solidificar o apoio do
grande bloco cristão do seu partido
e também danificar a imagem que
os eleitores têm de Biden, o primeiro vice-presidente católico na
história dos Estados Unidos. John
Kennedy foi o primeiro e único católico eleito presidente, em 1960.

COMUNICADO IMPORTANTE
A EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO, com endereço na Alameda A,
Quadra SQS, n° 100, loteamento Quitandinha – Altos do Calhau, na cidade
de São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65.071-680, utiliza-se da presente
a fim de INFORMAR ao (a) proprietário, de uma área rural, identificado
como Sr. Edson Japonês, localizada a margem da BR 226, s/n, Grajaú,
estado do Maranhão, tendo como confrontantes o Sr. José de Ribamar
Ferreira dos Santos e o Sr. Marcello Sousa Falcão, o que adiante segue:
A EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO está construindo a Linha de
Distribuição 138 KV Porto Franco – Grajaú entre os municípios de Porto
Franco e Grajaú. Tal empreendimento visa assegurar uma maior qualidade
no fornecimento de energia elétrica, bem como expandir o sistema ali presente a fim de que sejam atingidas metas de universalização do serviço
público de distribuição de energia elétrica.
No entanto, não temos logrado êxito em conseguir o contato com V.sa. a
fim de que seja iniciada e concluída a negociação necessária ao procedimento. Sendo assim, tendo em vista o fim público do empreendimento em
questão, a EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO solicita que o Senhor
entre em contato conosco com a maior brevidade possível sob pena das
medidas administrativas e legais cabíveis.
Para contatos e quaisquer esclarecimentos porventura necessários, favor
contatar Carlos Eduardo da Rocha Freitas da ENGEO, (98) 99175-1515,
e-mail carlos.eduardo@engeocp.com.br; Leandro Batista da Silva Araújo da ENGEO, (98) 98514-0047, e-mail leandro.araujo@engeocp.com.br
ou contatar os senhores Guilherme Guterres Azoubel da EQUATORIAL
ENERGIA MARANHÃO, (98) 98115-6283, e-mail guilherme.azoubel@
equatorialenergia.com.br, Samis Gomes Oliveira da EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO, (98) 99982-9044, e-mail samis.oliveira@equatorialenergia.com.br, Enoque Gomes dos Reis da EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO, (98) 98882-5355, e-mail enoque.reis@equatorialenergia.com.
br e Erick Elson de Santana Duarte da EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO (98) 98894-5855, e-mail erick.duarte@ equatorialenergia.com.br.
Caso não haja contato por parte do ora notificado em um prazo de 5
(cinco) dias contados a partir da data desta notificação, a EQUATORIAL
ENERGIA MARANHÃO dará prosseguimento aos procedimentos administrativos e judiciais para a constituição da servidão administrativa perseguida, protocolando junto à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
pedido de Declaração de Utilidade Pública e posteriormente ingressando
em juízo com ação de emissão da posse da área anteriormente aludida,
sendo todos os emolumentos judiciais, bem como honorários advocatícios
a serem cobrados posteriormente ao notificado.

GERAL
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Dados foram divulgados pela Associação dos Registradores Civis de Pessoas
Naturais do Maranhão (Arpen-MA) e referem-se ao primeiro semestre de 2020
s vésperas do Dia dos
Pais, levantamento realizado pela Associação
dos Registradores Civis
de Pessoas Naturais do Maranhão
(Arpen-MA), constatou que o percentual de crianças nascidas nos
primeiros seis meses deste ano
que não têm o nome do pai em
suas certidões de nascimento chegou a 10%.
Durante o primeiro semestre
de 2020, foram registrados 39.510
nascimentos de crianças maranhenses em Cartórios de Registro Civil. Desse total, 3.800 têm
apenas o nome de suas mães nas
certidões de nascimento. Os
dados são da Central Nacional de
Informações do Registro Civil
(CRC Nacional), plataforma de
dados administrada pela ArpenBrasil.
O percentual de crianças sem
o nome dos pais em seus registros de nascimento tem se mantido relativamente estável nos
últimos anos. No primeiro semestre de 2018, o Maranhão
teve 31.430 nascimentos registrados, dos quais 3.873 (12%) ficaram com o campo do nome
do pai em branco. Em 2019, o
total de registros de nascimento
foi de 48.231, com 4.850 (10%)
constando apenas os nomes das

Paulo Soares

À

Certidão: no Maranhão, de cada 10 nascidos, um não tem pai registrado

mães.
Exame
Por meio de norma nacional
(Provimento nº 16), a Corregedoria Nacional da Justiça (CNJ)
desburocratizou o reconhecimento tardio espontâneo de paternidade, permitindo que, nos
casos em que há a concordância
do genitor (pai), o procedimento
seja realizado gratuitamente em
qualquer Cartório de Registro
Civil sem a necessidade de procedimento judicial e a contratação de advogado. Em caso de não

concordância, a mãe poderá fazer
a indicação do suposto pai, para
ser iniciado um procedimento de
investigação.
Para Devanir Costa, presidente
da Arpen-MA, a possibilidade de
realizar o reconhecimento de paternidade nos Cartórios de Registro Civil, presentes em todos
os municípios do Maranhão - e
do Brasil - corresponde a um importante passo na redução de burocratização. "O processo facilita
a garantia do direito das crianças,
de contarem com a indicação de
sua paternidade em seu registro

Governo Federal entrega
moradias em São Luís
O empreendimento a ser inaugurado na capital maranhense é o maior do
pacote de obras e contempla 256 famílias que antes habitavam palafitas
O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) está entregando 256 unidades habitacionais no Maranhão. As
residências vão beneficiar centenas de famílias com renda
mensal de até R$ 1,8 mil. O investimento faz parte de um pacote de obras do Governo Federal para a construção das
moradias em Sebastianópolis do

Sul (SP), Turiúba (SP) e São Luís
(MA) e totalizou R$ 25,8 milhões.
“Por orientação do presidente
Bolsonaro, estamos reunindo
todos os esforços para dar continuidade às obras que atendem
famílias de baixa renda, que são
as que mais precisam. Dessa
forma, estamos realizando sonhos e promovendo qualidade
de vida à população”, afirmou o

ministro do Desenvolvimento
Regional, Rogério Marinho.
Ilhinha
O maior número de moradias entregues é no Residencial José
Chagas, em São Luís (MA). São
256 apartamentos para famílias
que, anteriormente, moravam
em palafitas próximas ao empreendimento, localizado no

e, a partir dela, usufruírem da
convivência familiar ou, quando
for necessário, poderem solicitar
o recebimento de pensão alimentícia", destaca.
Consenso
Para que todo o procedimento
seja realizado no cartório, o pai
deve concordar ou requerer o reconhecimento de paternidade
tardio de forma espontânea. A
mãe deverá acompanhar a manifestação desta informação, caso
o filho seja menor de idade. Os
pais deverão estar com seus documentos pessoais e a certidão
de nascimento original do filho
que será reconhecido.
Caso o filho já tenha atingido
a maioridade, pai e o filho deverão comparecer ao cartório, munidos de seus documentos pessoais e originais, certidão de
nascimento original do registrado, comprovantes de residência e certidões dos distribuidores
forenses (da Justiça Estadual distribuição criminal execuções
criminais; da Justiça Federal - distribuição cível e criminal e execuções criminais; certidão de
protesto no Cartório de Protesto
e antecedentes criminais).
Íntegra em oestadoma.com/489639

bairro Ilhinha. O condomínio,
com vista para a área de confluência entre o Rio Anil e o
Oceano Atlântico, possui oito
blocos. Cada unidade, avaliada
em aproximadamente R$ 70 mil,
tem 45,2 m² distribuídos por dois
quartos, sala, cozinha, banheiro
e área de serviço. O local conta
ainda com parque infantil, salão
de festas e churrasqueira. Foram
investidos R$ 17,1 milhões pelo
Governo Federal.
No estado de São Paulo, famílias de baixa renda em Sebastianópolis do Sul estão recebendo
45 residências, cada uma com
48,81 m². 

VOCÊ TEM DIREITO!
sergiofmelo13@gmail.com

Mensalidade escolar e o
ensino semipresencial

C

om a volta às aulas nas escolas e faculdades particulares do Maranhão,
as mensalidades escolares voltaram à pauta dos debates consumeristas. Isto porque, algumas escolas que estão optando por fornecer o serviço na modalidade semipresencial estão suspendendo o desconto estipulado na Lei. 11.259/20.
Nesse formato, em alguns dias a aula será presencial, em outros continuará sendo remota. Contudo, o pagamento será integral, tal como era antes da interrupção das aulas inteiramente presenciais.
Diante dessa situação, muitos pais mostraram-se insatisfeitos. E com razão. A questão central é: as fornecedoras de serviço educacional podem suspender os descontos estipulados na Lei. 11.259/20? Ou ainda: escolas e faculdades podem cobrar o valor integral da mensalidade mesmo que parte
do ensino continue sendo à distância.
Quanto à aplicação dos descontos determinados na Lei 11.259/20, de
fato, não há menção expressa à modalidade semipresencial de ensino. Contudo, o art. 1º informa que “as instituições de ensino infantil, fundamental,
médio - inclusive as de ensino integral, técnico e superior da rede privada,
bem como pós-graduações que adotem aulas presenciais na metodologia
de ensino, e instituições privadas e públicas de ensino de idiomas que cobrem taxas de seus
alunos”, estão “obrigadas a reAs fornecedoras
duzirem suas mensalidades dude ensino privado
rante o período de vigência da
Declaração de Emergência em
não podem
Saúde Pública de Importância
Internacional - ESPII pela Orgacobrar o valor
nização Mundial da Saúde correspondente à
OMS, em decorrência da Infecção Humana pela Covid-19, ou
modalidade
do Decreto nº 35.662 de 2020, no
âmbito do Estado do Maranhão”.
integralmente
Além disso, a suspensão enpresencial, sendo
contra-se condicionada ao fim
da pandemia. Nos termos do art.
que, na prática,
4º, a “redução de que trata a (...)
Lei será automaticamente susestão entregando
pensa com o fim da Declaração
uma modalidade
de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional
diversa
- ESPII pela Organização Mundial da Saúde – OMS, no âmbito
(semipresencial)
do Estado do Maranhão”.
Portanto, a lei determina que
as citadas fornecedoras devam
garantir aos consumidores desconto nas mensalidades, enquanto durar a
pandemia. Exceto, se a modalidade integralmente presencial, tal como fora acordado entre fornecedor e consumidor inicialmente, seja ofertado.
Para além da referida lei estadual, segue vigente as determinações do
Código de Defesa do Consumidor. Assim, é direito básico dos pais e alunos
(consumidores) “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”. Além disso, a promoção
do serviço deve ser inteiramente coerente à forma como foi ofertada ao consumidor (art. 30, do CDC).
Nesse sentido, as fornecedoras de ensino privado não podem cobrar o
valor correspondente à modalidade integralmente presencial, sendo que,
na prática, estão entregando uma modalidade diversa (semipresencial).
Pois, como dito, é vedada a oferta de serviço em modalidade diversa da
originalmente contratada. Assim como, é ilegal a revisão contratual que implica em ônus ao consumidor. É inaceitável, por exemplo, que um pai pague o valor integral da mensalidade, sendo que ele continuará suportando
os ônus do ensino à distância.
Então, o consumidor desse serviço de ensino semipresencial tem direito a não pagar o valor integral da mensalidade, enquanto o ensino não for
integralmente presencial. Assim, se a fornecedora se negar a aplicar desconto na mensalidade, cabe ao Procon e/ou a Justiça intervir.
SÉRGIO MELO - ADVOGADO
CONSELHEIRO ESTADUAL DA JOVEM ADVOCACIA DA OAB/MA

DIA DOS PAIS

Íntegra em oestadoma.com/489641

Presente marcante
O empresário Werther Bandeira, do restaurante Villa do Vinho
Bistrô, na Cohama, criou o kit “Proteção e Amor Infinitos”; um
Gift Box Decorado com opções de menus família para celebrar o
Dia dos Pais em casa, com conforto, sabor e segurança, para
criar lembranças inesquecíveis de um almoço super especial.

Divulgação

10% das crianças no
MA foram registradas
sem o nome do pai
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PARA FESTEJAR

Dicas de presente
para o Dia dos Pais

Artistas apostam em lives
especiais para o Dia dos Pais

@imparcialonline

98 98232.0262

@oimparcial

Receitas fáceis para
o almoço com o papai

PARA LAMENTAR

Mais de 3 mil crianças
nascem sem registro
de pai no Maranhão
Durante o primeiro semestre de 2020, foram registrados 39.510 nascimentos de crianças maranhenses em Cartórios de
Registro Civil. Desse total, 3.800 têm apenas o nome de suas mães nas certidões de nascimento, ou seja, cerca de 10%.
PÁGINAS 10, 11 E 12

ELEIÇÕES SÃO LUÍS

MDB, PT e PDT sem candidato à Prefeitura

PÁGINA 3

PONTA
D' AREIA
DE A a Z

Dos casebres aos imponentes prédios
O local é hoje um dos lotes de terra (metros quadrados) mais caros de São Luís, com apartamentos que chegam a custar 4 milhões. mas foi a partir das década de 1970 que um projeto de urbanização realizado na gestão do então prefeito da capital Haroldo Olympio Lisboa Tavares, deu início ao formato que vemos hoje. Antes, a Ponta d’Areia recebera projeto urbanístico elaborado pelo arquiteto maranhense Antônio Carlos Linheiros,
nos anos setenta do século passado. Em um dos seus melhores lotes seria construído o Hotel Tropical, da Varig.
PÁGINA 10

Edivaldo vistoria
obras nos bairros
da Santa Efigênia
e Cidade Olímpica

MAIS ESPAÇO
Avenida Litorânea
volta a ter área reservada
para lazer a partir
deste domingo
PÁGINA 7

Estas são ações do programa São
Luís em Obras, que integra centenas de
frentes de trabalho na capital com serviços de pavimentação, drenagem profunda e superficial, reforma e construção de praças, mercados, unidades de
saúde e de ensino, entre outras.

AJUDA NA CRISE
Conheça programas
sociais além do
auxílio emergencial

PÁGINA 12
TEMPO E TEMPERATURA

PÁGINA 13

BASTIDORES
APARTE Um
Transparentes
dia para refletir
Neste domingo, em que no Brasil comemora o dia dos pais, lamentavelmente, será uma
data bem diferente da tradição. Embora as famílias tenham motivos para festejar a figura
paterna. Por outro lado, tem um número doloroso que não pode ser ignorado.

TÁBUA DE MARÉ
DOM 18/07/2020
03H41 ................ 1.0M
09H26 ................ 5.4M
16H08 ................ 1.0M
22H15 ................ 5.2M
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George Raposo
E-mail: gdinamite@gmail.com

São Luís, sábado, 8 de agosto de 2020

LAZER

CONSTITUCIONAL

Prefeitos descumprem
o mínimo da educação

Faixa da Av. Litorânea
reservada para lazer

A Frente Nacional de Prefeitos alega que, ao exigir a paralisação das aulas, a pandemia
atrapalhou a aplicação das receitas municipais destinadas à educação

P

refeitos brasileiros querem
uma brecha para descumprir
o dispositivo da Constituição
que obriga o investimento mínimo de 25% das receitas municipais
em educação. Os gestores alegam que
não será possível cumprir esse percentual em 2020, já que a pandemia
do novo coronavírus exigiu a paralisação das aulas municipais. E apresentaram esse pleito ao ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta sexta-feira (07).
“Por conta da pandemia, as aulas
foram paralisadas por muito tempo e
alguns municípios estão com diﬁculdades de cumprir os 25%. Então, colocamos para o ministro alternativas jurídicas para que, eventualmente, os
prefeitos não sejam penalizados se
descumprirem os 25%”, revelou o segundo vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Firmino Filho, nesta sexta-feira, após uma reunião de quase duas horas da FNP com
o ministro Paulo Guedes.
Ele ainda contou que, por esse entendimento de que vai ser difícil chegar ao mínimo constitucional de 25%
dos investimentos em educação, a
Frente Nacional de Prefeitos já avaliou e apresentou duas alternativas jurídicas para o ministro da Economia.
Uma dessas alternativas seria permitir que os 25% se reﬁram aos recursos empenhados e não apenas aos recursos efetivamente investidos em
educação. Isso porque, segundo os
prefeitos, muitas despesas chegaram
a ser empenhadas, mas acabaram não

A INTERDIÇÃO GARANTIRÁ UM ESPAÇO DE LAZER AMPLO

PREFEITOS QUEREM DESCUMPRIR O MÍNIMO CONSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO
sendo realizadas devido à paralisação
das aulas durante o período de distanciamento social.
“A legislação poderia excepcionalizar para, em 2020, considerar tudo
que foi empenhado. Sendo assim, caso não possa pagar no próprio ano de
2020, o município empenharia e ﬁcaria devendo para 2020”, defendeu Filho. Segundo ele, dessa forma, a educação não deixaria de receber esses
recursos, receberia no próximo ano.
A outra alternativa estudada pelos
prefeitos é contabilizar os pagamentos previdenciários dos regimes próprios de Previdência dentro da função
educação. “O direito de receber da
educação vai ser preservado para o fu-

turo”, garantiu o vice-presidente da
FNP.
Outros pleitos
A Frente Nacional de Prefeitos ainda aproveitou a reunião desta sextafeira com o ministro Paulo Guedes para pedir a suspensão do pagamento
de precatórios e o aumento do limite
de endividamento do setor público,
devido às diﬁculdades da pandemia
do novo coronavírus, que exigiu o aumento dos gastos públicos, mas derrubou a arrecadação de todos os entes
federados brasileiros. Além disso, foi
solicitado apoio ao projeto de lei que
prevê um aporte de recursos públicos
no transporte coletivo das cidades
brasileiras.

A partir do próximo domingo (9), a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) voltará a interditar
trechos da Avenida Litorânea para a prática de esportes.
A iniciativa, que visa proporcionar um espaço de lazer
mais amplo e seguro para a população, ocorrerá aos domingos e feriados, no horário das 6h às 10h. Durante esse período, atletas e praticantes de atividade física contarão com o apoio de agentes para garantir o disciplinamento do trânsito naquela área.
Segundo o secretário da SMTT, Israel Pethros, o trecho interditado vai compreender da Praça do Pescador
até o Monte de Oração. O outro lado da avenida, no sentido Ponta do Farol – Calhau, o trânsito continua normal.
“Retomamos esta medida de interdição na Avenida
Litorânea nos ﬁns de semana e feriados com ﬁns recreativos, sem perder de vista as medidas regulares de segurança no trânsito e as ações preventivas à pandemia. Por
essa razão vamos, além de delimitar o espaço de atividades, vamos ampliar a área, para que seja obedecida a
medida de distanciamento social”, explicou o secretário.
Dessa forma, os condutores que transitam pela Avenida Litorânea, sentido Ponta do Farol, no horário da interdição, vão precisar fazer o desvio no primeiro retorno
após a Pracinha da Litorânea, seguindo pela Avenida
dos Holandeses. Agentes de trânsito que fazem a interdição no local vão orientar os condutores e monitorar
toda a área para garantir a segurança dos usuários. O local também contará com dispositivos de sinalização auxiliar como, por exemplo, cones e por viaturas da SMTT.
A interdição garantirá aos frequentadores da Litorânea um espaço para o lazer e a prática de atividades esportivas, principalmente aos adeptos do ciclismo proﬁssional, que aproveitam o espaço para treinar com segurança para as competições.

URBANIZAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
NOTA TÉCNICA SOBRE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES

Moradores de palafitas da Ilhinha
recebem 256 apartamentos

DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA informa,
abaixo, as condições de Balneabilidade das praias de parte da Região Metropolitana
de São Luís, resultante dos laudos laboratoriais emitidos pelo Laboratório de
Análises Ambientais – LAA, desta Secretaria.
O presente laudo refere-se à ação de monitoramento realizada no período de
24/07/2020 a 03/08/2020, integrando a série de acompanhamento semanal das
condições de balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão.
Para o presente laudo, foram coletadas e analisadas amostras de água de 22 (vinte e
dois) pontos distribuídos nas praias de São Luís e trechos de São José de Ribamar,
Paço do Lumiar e Raposa. o monitoramento obedece os padrões estabelecidos na
Resolução CONAMA nº 274/2000.
Os resultados qualitativos resultantes dessa etapa do monitoramento são os
seguintes:
PONTOS
P01
P1.1
P02
P2.1
P2.2
P03
P3.1
P3.2
P04
P4.1
P4.2
P05
P06
P6.1
P07
P08
P09

Antes entrava água nas nossas casas
e a gente precisava retirar as nossas
coisas. Agora estou muito feliz porque vou para uma moradia digna.
Esse é o meu grande sonho realizado”, disse Maria Roclina, moradora
do novo residencial José Chagas e
que representa uma das 256 famílias que receberam apartamentos
nesta sexta-feira (7).
O residencial abrigará famílias
que moravam na Ilhinha, Portelinha, Vila Jumento e integra o conjunto de ações do Governo do Estado, por meio do programa Minha
Casa, Minha Vida, em parceria com
a Caixa Econômica Federal. Foram
investidos mais de R$ 20 milhões
no residencial José Chagas, que
possui 8 blocos, com 32 apartamentos, cada.
“Essa é uma luta de muitos, mas
sobretudo uma luta dos moradores, das famílias que viviam nas
palafitas em condições precárias.

Agora os filhos e netos dessas famílias possuem um lugar digno para
morar. Nós vamos continuar os investimentos nessa região, porque
muitas pessoas moram nela. A pracinha ao lado integra o conjunto
de ações do programa e para nós
é uma grande alegria ver mais um
sonho sendo concretizado”, disse
o governador Flávio Dino.

Ponta do São Francisco
Além de um aterro para construção de praça, quadras e uma avenida
que interligará o bairro às vias vizinhas, o projeto também inclui obras de
abastecimento de água, saneamento
básico e melhoria da iluminação pública. “Teremos aqui um grande avanço, um grande benefício, na medida
em que esses R$ 7 milhões investidos
pelo nosso Governo, em parceira com
o Governo Federal e a Prefeitura de

São Luís, vão garantir a urbanização
de todo o território”, afirmou o governador Flávio Dino.

P10
P11
P12
P13

José Chagas

P14

COORDENADAS
02º30’01.08”S
44º19’11.3”O
02º29’51.40”S
44º18’44.30”O
02º29’39.50”S
44º18’28.10”O
02º29’11.0”S
44º18’07.20”O
02º29’12.10”S
44º17’32.30”O
02º29’12.50”S
44º17’05.60”O
02º29’11.40”S
44º16’32.20”O
02º28’59.90”S
44º16’01.90”O
02º28’52.70”S
44º15’40.30”O
02º28’53.70”S
44º15’12.60”O
02º28’53.40”S
44º14’19.60”O
02º28’46.20”S
44º14’19.0”O
02º38’29.0”S
44º13’33.60”O
02º28’30.0”S
44º13’14.90”O
02º28’13.40”S
44º12’41.80”O
02º28’05.20”S
44º12’22.70”O
02º27’50.80”S
44º11’55.0”O
02º27’47.90”S
44º11’29.0”O
02º27’33.50”S
44º10’32.20”O
02º27’33.50”S
44º10’32.20”O
02º27’22.70”S
44º10’22.20”O
02º27’00.4”S
44º09’47.20”O

LOCALIZAÇÃO

REFERÊNCIA

CONDIÇÃO

Praia da Ponta D’ Areia

Ao lado do Espigão Ponta D’ Areia

IMPRÓPRIO

Praia da Ponta D’ Areia
Praia da Ponta D’ Areia
Praia Ponta do Farol
Praia de São Marcos
Praia de São Marcos

Em frente ao Cond. Jardins de
Bordaux
Em frente a Praça de Apoio ao
Banhista
Em frente ao Farol
Em frente aos Bares do Chefe e
Desfrute
Em frente ao Agrup. Batalhão do
Mar

IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO

Praia de São Marcos

Em frente ao Heliporto

Praia de São Marcos

Em frente à Banca de Jornal

IMPRÓPRIO

Praia do Calhau

Em frente à Elevatória da CAEMA

IMPRÓPRIO

Praia do Calhau

Em frente à Pousada Vela Mar

IMPRÓPRIO

Praia do Calhau

Em frente à Pousada Suíça

IMPRÓPRIO

Praia do Olho d’Água

Em frente à descida da rua São
Geraldo

IMPRÓPRIO

Praia do Olho d’Água

Á direita da Elevatória Iemanjá II

IMPRÓPRIO

Praia do Olho d’Água

Em frente à casa com pirâmides no
teto, antes da falésia

IMPRÓPRIO

Praia do Meio

Em frente ao Kactus Bar

IMPRÓPRIO

Praia do Meio

Em frente ao Bar do Capiau 2

Praia do Araçagy

Em frente a descida principal do
Araçagy

Praia do Araçagy

Em frente ao Bar da Atalaia

Praia Olho de Porco

Em frente ao Bar Rainha

Praia Olho de Porco

Em frente ao Las Vegas Bar

Praia do Mangue Seco

Última Barraca antes do Mangue

Praia do Mangue Seco

Entre a Barraca da Val e Barraca do
Sr. Pedro

IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO
IMPRÓPRIO

SÃO LUÍS (MA), 06 DE AGOSTO DE 2020
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

O Residencial José Chagas, localizado na Avenida Ferreira Gullar, na
Ilhinha, teve investimentos de cerca de R$ 20 milhões. São 8 blocos
de 32 apartamentos, totalizando as
256 unidades. O conceito do projeto do Residencial José Chagas foi
construído com base nas normas
de acessibilidade e pensado para
que a disposição dos blocos possa possibilitar a integração entre
os moradores, com acesso aos espaços de vivência, como praças e
quadras. Além disso, as áreas do entorno dos conjuntos habitacionais
possuem espaços destinadas para
empreendimentos de áreas como
saúde, educação e cultura.

Av. dos Holandeses, n° 04, Quadra 06, Ed. Manhattan, Calhau.
São Luís – MA CEP 65.071-38

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO – CODOMAR “EM LIQUIDAÇÃO”
CNPJ/MF 06.374.892/0001-88
Capital Autorizado 9.657.437.423 ações sem valor nominal
Capital Subscrito
R$ 191.792.175,26
Capital Integralizado R$ 191.792.175,26
AVISO AOS ACIONISTAS
O Liquidante da Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR, em
liquidação comunica que se encontram, na sede da Sociedade, no Porto do
Itaqui, à disposição dos Senhores Acionistas, os documentos a que se refere o
art. 213 da Lei nº 6.404/76, concernente à prestação de contas dos atos e
operações praticados no período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2020.
São Luís (MA), 08 de agosto de 2020.
EDILSON JOSÉ DA COSTA
Liquidante da CODOMAR, em liquidação.

VIDA
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Saulo Duailibe
E-mail: sauloduailibe@yahoo.com.br

13

São Luís, sábado, 8 de agosto de 2020

QUEM TEM DIREITO E COMO SOLICITAR

MARANHÃO

3.800 crianças
nasceram sem pai
Reconhecimento espontâneo de paternidade pode ser feito diretamente em Cartórios de
Registro Civil, assim como a indicação do suposto pai em caso de não reconhecimento

N

este ﬁm de semana é comemorado o Dia dos Pais, mas
um levantamento realizado
pela Associação dos Registradores Civis de Pessoas Naturais do
Maranhão (Arpen-MA) mostra uma
realidade totalmente diferente do seria nesta data comemorativa.

O estudo no Maranhão constatou
um grande percentual de crianças
nascidas nos primeiros seis meses
deste ano que não têm o nome do pai
em suas certidões de nascimento.
Durante o primeiro semestre de
2020, foram registrados 39.510 nascimentos de crianças maranhenses em
Cartórios de Registro Civil. Desse total, 3.800 têm apenas o nome de suas
mães nas certidões de nascimento, ou
seja, cerca de 10%.
Os dados são da Central Nacional de
Informações do Registro Civil (CRC
Nacional), plataforma de dados administrada pela Arpen-Brasil.
O percentual de crianças sem o nome dos pais em seus registros de nascimento tem se mantido relativamente estável nos últimos anos. No primeiro semestre de 2018, o Maranhão
teve 31.430 nascimentos registrados,

dos quais 3.873 (12%) ﬁcaram com o
campo do nome do pai em branco.
Em 2019, o total de registros de nascimento foi de 48.231, com 4.850 (10%)
constando apenas os nomes das
mães.

Reconhecimento

Por meio de norma nacional (Provimento nº 16), a Corregedoria Nacional da Justiça (CNJ) desburocratizou o
reconhecimento tardio espontâneo
de paternidade, permitindo que, nos
casos em que há a concordância do
genitor (pai), o procedimento seja realizado gratuitamente em qualquer
Cartório de Registro Civil sem a necessidade de procedimento judicial e
a contratação de advogado. Em caso
de não concordância, a mãe poderá
fazer a indicação do suposto pai, para
ser iniciado um procedimento de investigação.
Para Devanir Costa, presidente da
Arpen-MA, a possibilidade de realizar
o reconhecimento de paternidade
nos Cartórios de Registro Civil, presentes em todos os municípios do
Maranhão – e do Brasil – corresponde
a um importante passo na redução de
burocratização. “O processo facilita a
garantia do direito das crianças, de
contarem com a indicação de sua paternidade em seu registro e, a partir
dela, usufruírem da convivência familiar ou, quando for necessário, poderem solicitar o recebimento de pensão alimentícia”, destaca.
Para que todo o procedimento seja
realizado no Cartório, o pai deve concordar ou requerer o reconhecimento
de paternidade tardio de forma es-

pontânea. A mãe deverá acompanhar
a manifestação desta informação, caso o ﬁlho seja menor de idade. Os pais
deverão estar com seus documentos
pessoais e a certidão de nascimento
original do ﬁlho que será reconhecido.
Caso o ﬁlho já tenha atingido a
maioridade, pai e o ﬁlho deverão
comparecer ao cartório, munidos de
seus documentos pessoais e originais,
certidão de nascimento original do registrado, comprovantes de residência
e certidões dos distribuidores forenses (da Justiça Estadual – distribuição
criminal execuções criminais; da Justiça Federal – distribuição cível e criminal e execuções criminais; certidão
de protesto no Cartório de Protesto e
antecedentes criminais).
O reconhecimento de paternidade
é um ato irrevogável salvo em casos de
inequívoca comprovação de que o reconhecedor foi induzido a erro (exame de DNA, testemunhas, documentos etc.). Com o ato feito, poderá ser
adotado o sobrenome do pai, mas
nunca a retirada do sobrenome da
mãe.
Sobre a Arpen-Maranhão
Fundada em fevereiro de 2014, a
Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão
(ARPEN-MA) representa os titulares
das Serventias Extrajudiciais (Cartórios) de Registro Civil, que atendem a
população nos municípios do Estado
do Maranhão. É no Registro Civil que
são realizados os principais atos da vida civil de uma pessoa, a exemplo do
registro de nascimento, casamento,
emancipação e óbito.

MARANHÃO

PF deflagra ação de combate às drogas
FOTOS: POLÍCIA FEDERAL

A AÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS FORÇAS DE SEGURANÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
SAULO DUAILIBE
Com informações de assessoria da PF
Uma ação conjunta da Polícia Federal, com o Centro Tático Aéreo da
Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Maranhão (CTA/SSP/MA) e
contou com apoio do Corpo de Bombeiros
Militar
do
Maranhão
(CBM/SSP/MA) foi deﬂagrada no Maranhão.
A Operação Muçambê II aconteceu
no período compreendido entre os dias 27 de julho e 7 de agosto, com o objetivo da erradicação de cultivos ilícitos de maconha.
Cerca de 70 policiais de diferentes
forças de segurança pública estavam
envolvidos na operação, que aconteceu no Maranhão e Pará.
No Maranhão, a operação se concentrou nos limites da Reserva Bioló-

gica do Gurupi com a Reserva Indígena do Caru, nos municípios de Buriticupu e Alto Alegre do Pindaré, bem
como nos limites da Terra Indígena
Alto Turiaçu, nos municípios de Maracaçumé, Centro do Guilherme,
Centro Novo do Maranhão e Cachoeira do Piriá-PA (divisa entre os estados
do Maranhão e Pará).

e inutilizadas 97 plantações, em uma
área de 145 mil metros quadrados,
promovendo a erradicação de aproximadamente 350 mil pés de maconha,
60 mil mudas e apreensão de mais de
700kg da droga pronta para o consumo. Com a ação policial, deixa de entrar no mercado consumidor aproximadamente 150 toneladas de maconha, representando expressiva diminuição da oferta do entorpecente. Com o resultado, a Operação Muçambê III tornou-se a maior operação
de erradicação de maconha do Estado
do Maranhão dos últimos treze anos.

Nome da operação
Quantidade de droga

Com a atual fase, foram localizadas

Muçambê é um pequeno arbusto
da família das Caparidáceas provido
de espinhos nos pecíolos das folhas,
ocorrendo nas caatingas dos estados
do Nordeste.

Conheça os
programas sociais
além do auxílio
Criado para amparar quem teve os rendimentos
comprometidos durante a pandemia de coronavírus,
o auxílio emergencial não pode mais ser solicitado desde o dia 2 de julho. No entanto, ainda existem outras opções de benefícios sociais oferecidos pelo governo federal.
Cada programa possui critérios especíﬁcos de participação, no quais os interessados devem se enquadrar
para serem aprovados. Normalmente, as regras valem
para quem está em situação de vulnerabilidade ﬁnanceira.

Cadastro Único como porta de entrada

Uma das formas de conseguir o acesso aos programas
sociais é ter um Cadastro Único (CadÚnico). Ele funciona como um banco de dados do governo e reúne informações acerca das famílias brasileiras em situação de
pobreza extrema.
Para se cadastrar, o representante do núcleo familiar
deve procurar o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo e solicitar a inclusão na plataforma. O critério básico de participação é ter renda
mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou três
salários mínimos como renda mensal total.

Lista de programas sociais disponíveis

Conﬁra a seguir alguns dos principais benefícios de
distribuição de renda vinculados ao Cadastro Único:
1 – Tarifa Social de Energia Elétrica: oferece às famílias de baixa renda desconto na conta de luz conforme a
faixa de consumo mensal. Para isso, elas devem consumir até 220 kWhs. Veja como solicitar o benefícios no site da Agência de Energia Elétrica.
2 – Pronatec: é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que disponibiliza cursos e bolsas de assistência ﬁnanceira ligadas à Educação Proﬁssional e Tecnológica (EPT). Basicamente, ele funciona como uma ação que busca capacitar pessoas e garantir
oportunidades de trabalho. Ele é um dos únicos não vinculados ao CadÚnico. Para mais informações e sobre
como solicitar, acesse o portal do MEC.
3 – Bolsa Família: talvez este seja o programa de
transferência de renda mais conhecido da lista. Ele é
voltado para famílias em situação de pobreza extrema
(com renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa) ou pobreza (que possui renda mensal entre R$ 89,01 e R$
178,00 por pessoa). Para o último caso, a situação se
aplica aos cidadãos gestantes ou com crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos. Acesse o site da Caixa Econômica Federal e veja como receber o benefício.
4 – Carteira do Idoso: oferece desconto de meia passagem (50%) às pessoas idosas em viagens interestaduais de ônibus. A solicitação pode ser feita por pessoas
com idade superior a 60 anos, que ganha até dois salários mínimos e não possui meios de comprovar renda. Clique aqui e veja como solicitar.
5 – Bolsa Verde: trata-se do Programa de Apoio à Conservação Ambiental, na ajuda às famílias em situação de
extrema pobreza que realizam atividades de conservação ambiental em ﬂorestas nacionais, reservas extrativistas, territórios ocupados por populações indígenas e
etc.O valor do benefício é de R$ 300,00, pago trimestralmente ao longo de dois anos. Acesse o site do agente
operador do programa para mais informações.
6 – Benefício Emergencial: um dos auxílios criados
durante a pandemia tem como objetivo a Preservação
do Emprego e da Renda (BEm). Ele oferece aos trabalhadores de carteira assinada quantias de até R$ 1.813,03.
Podem participar quem teve a jornada e salário reduzidos ou o contrato de trabalho suspenso. Veja como receber o BEm.
7 – FGTS Emergencial: permite retiradas de até R$
1.045,00 pelos beneﬁciários com contas ativas ou inativas vinculadas ao Fundo. A medida faz parte do pacote
anticrise no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Os depósitos são feitos via poupança social digital. Acesse o site da Caixa e veja como sacar.
8 – Programa Brasil Carinhoso: funciona como um
programa de transferência de recursos relacionadas à
educação infantil. Seu objetivo é garantir o cuidado integral e a segurança alimentar/nutricional de crianças
entre 0 e 4 anos beneﬁciárias do Bolsa Família e matriculadas em creches públicas. Veja aqui as condições de
participação.
9 – BPC: o Benefício de Prestação Continuada garante
o pagamento de um salário mínimo, atualmente em R$
1.045,00, à pessoas com deﬁciência ou idosos acima de
65 anos que não possuem meios econômicos de sustento. Além disso, para se tornar um beneﬁciário, a renda
familiar por pessoa deve ser de até ¼ do salário mínimo,
nesse caso, R$ 261,25. Saiba como solicitar através do site do INSS.
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“Há 50 dias o Maranhão apresenta tendência
de queda do coronavírus”, diz Flávio Dino
PÁG. 5

Queimadas
no Maranhão
caem 33%
no primeiro
semestre de
2020

Reunião
discute medidas
para proibir
acesso de
veículos às
praias de SL

Unidade e defesa
da magistratura
marcam ato da
AMMA em
solidariedade
ao juiz Douglas

PÁG. 3

PÁG. 3

PÁG. 11

Guedes concorda
que município
fique, por enquanto,
fora da reforma
tributária, dizem
prefeitos
PÁG. 16

MAIS DE 1,5 MIL PESSOAS RECEBEM NOVAS
MORADIAS NO MARANHÃO E EM S. PAULO
Em São Luís, governo realiza mudança de famílias para apartamentos do Residencial José Chagas, na Ilhinha
governo do estado, por meio da Secid, iniciou, ontem, 7, a mudança das famílias residentes
nas comunidades Ilhinha, Portelinha e Vila Jumento para o Residencial José Chagas, no São
Francisco.
PÁG. 4

PF apreende 700 kg de maconha e erradica
350 mil pés da droga em cidades do MA

DIVULGAÇÃO

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) está entregando 387 unidades habitacionais
no Maranhão e no interior de São Paulo. As residências vão beneficiar famílias com renda
mensal de até R$ 1,8 mil, contemplando mais de mil e quinhentas pessoas. Em São Luís, o

DIVULGAÇÃO

Brandão destaca, em artigo no JP, a importância
da construção de novo ramal da Estrada de Ferro
Carajás
Operação da Polícia Federal que erradicou roças de maconha contou com o apoio do Centro Tático Aéreo (CTA)
Uma operação da Polícia Federal apreendeu 700 quilos de maconha pronta para consumo, e destruiu aproximadamente 350 mil pés e
60 mil mudas da droga. A ação ocorreu entre os dias 27 de julho e 7 de agosto em cinco cidades maranhenses e no estado do Pará.

PÁG. 16

A. BAETA

Edivaldo acompanha
avanço de drenagem
na Santa Efigênia
e pavimentação
na Cidade Olímpica
O prefeito Edivaldo Holanda Junior acompanhou,
ontem, 7, o andamento de obras de drenagem
profunda no bairro Santa Efigênia e também
a pavimentação em bairros situados na área
da Cidade Olímpica, entre eles, o Residencial
Alexandra Tavares e o Conjunto Estrela Dalva.
PÁG. 11

Prefeito Edivaldo cumprimenta morador durante a vistoria aos
serviços no bairro Santa Efigênia

Cotação – Comercial C. R$ 5,4113 | V. R$ 5,4126 – Turismo C. R$ 5,39 | V. 5,72 – Euro C. R$ 6,3982| V. R$ 6,4022 – Libra C. R$ 7,090 | V. R$ 7,094 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Preamar – 3:39 0,8 m | 1ª Baixamar – 9:39 5,6 m| 2ª Preamar – 16:01 0,8 m| 2ª Baixamar –21:58 5,3 m |
Loteria – Quina – 5334 (07/08/2020) – 108-13-20-31-37 | Lotofácil – 2005 (07/08/2020) – 03-06-08-09-11-12-13-15-17-18-19-21-22-24-25 |
Lotomania – 2098 (07/08/2020) – 00-02-10-13-18-23-25-36-38-41-53-60-62-64-68-71-76-83-93-94 |
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK

Novo trecho da
Ferrovia Carajás
será uma grande
conquista para
o Maranhão, diz
vice-governador
Em artigo, nesta edição do JP, o vice-governador Carlos
Brandão destaca a importância da construção de novo
ramal da Estrada de Ferro Carajás. O novo trecho,
que ligará Balsas a Estreito, é “um prenúncio de mais
desenvolvimento econômico, além de reduzir muito os
custos para transporte de fertilizante e da produção de
grãos, que terá seu caminho facilitado até os Portos do
Itaqui; o Porto São Luís, que segue sendo implantado
e o futuro Porto de Alcântara”, salienta Brandão.
PÁG. 4

TEMPO – Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite
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Atos, Fatos & Baratos

“Age sempre de tal modo que o teu comportamento possa vir a ser princípio de
uma lei universal”.
(Immanuel Kant)

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

Patrícia Rabêlo
Bogéa de Matos
Fisioterapeuta
Esp. Microfisioterapia, Leitura Biológica, Terapia Manual,
Terapia Cranio Sacral e Psych-k

Experimente viver
de forma significativa
Somos dotados de muitas
habilidades e dons: alguns que
recebemos quando nascemos e
outros que adquirimos durante
a vida. Às vezes, em alguns
instantes enfraquecemos,
nos cercamos em percepções
destrutivas de quem somos, o
que queremos, e nos aprisionamos em um universo de medo,
dúvidas e incertezas.
Outras vezes, necessitamos nos
apoiar em algo ou alguém para
seguir confiante na jornada da
vida. Precisamos de alguém
ao nosso lado para relembrar
quem somos, para nos fortalecer e fortalecermos nossos
vínculos.
O período da pandemia nos
ensinou a importância de
fortalecermos nossos vínculos;
nos ensinou o quanto nossos
laços de união são importantes;
a relembrarmos o sabor da
socialização e de nos importarmos uns com os outros de
forma mais humana.
A dinâmica da vida pode-se
definir como conjugar o verbo

na 1ª, 2ª e 3ª pessoa; cuidarmos de nossas necessidades,
nosso eu (1ª pessoa), nossas
demandas básicas e necessárias
de sobrevivência. Cuidarmos
do outro (2ª pessoa), da necessidade do outro, dos vínculos
afetivos; nos relacionarmos
com o externo. E por estarmos
em uma boa sintonia conosco
e com o outro, conseguiremos
nos relacionar com o todo, o
nós (3ª pessoa), nossa cidade,
cultura, família, nação, país,
coletividade.
O universo está em nós.
Basta perceber o que acontece
quando você se sente seguro
e confiante…tudo a sua volta
se abre, todas as possibilidades se tornam fáceis de serem
percebidas; parece que tudo se
torna simples e perceptível. A
sincronicidade da vida acontece no seu plano de visão, e é
só neste pequeno instante ou
grande instante, dependendo da
sua entrega, que você sentirá a
plenitude da vida.

Rapidinhas
• Pesquisa realizada por grupo de
cientistas de diversas instituições
americanas conseguiu resultados
efetivos com vacinas genéticas
em animais.
• Trabalho pode ajudar outros
estudos na busca de imunizante
contra Covid. Aposta da ciência
contemporânea, vacinas de RNA

nunca foram aprovadas para uso
humano. Mas há muitos pesquisadores pelo mundo debruçados
sobre essa tecnologia. Estudo
publicado ontem (7) pela revista
Science Advances dá esperanças
neste sentido, principalmente
para o Brasil — bastante atingido
pelo vírus da zika nos últimos
anos.

Seinc debate protocolo
sanitário para reabertura
de cinemas em São Luís
O secretário de Estado de Indústria, Comércio e Energia (Seinc),
Simplício Araújo, debateu, na
última quinta (6), com empresários do ramo de salas de cinemas
sobre a retomada das exibições
em São Luís.
Durante a reunião, realizada de
forma virtual, Simplício Araújo
ressaltou os esforços do Governo
do Estado para garantir saúde à
população durante a pandemia
da Covid-19, e a elaboração dos
protocolos sanitários que estão refletindo na estabilização de casos
da doença no Maranhão.

“Estamos dialogando com
diversos segmentos, e debatemos
com esse importante setor. Nos
próximos dias, vamos visitar as
salas e debater protocolos sanitários para o segmento”, pontuou o
secretário.
Participaram da reunião representantes do Kinoplex (Golden
Shopping), Cinépolis (Shopping
São Luís), Cinesystem (Shopping
Rio Anil), Kinoplex UCI (Shopping da Ilha), Centeplex (Pátio
Shopping Norte), Moviecom
(Shopping Passeio) e a Federação
de Exibidores do Brasil.

Eduardo Telles inicia roda
de bate-papo com a população
de São Luís
Pré-candidato a vereador, o Professor Eduardo Telles começou
nesta semana uma roda de bate-papo com moradores de diversos
bairros de São Luís para escutar as
sugestões de um mandato popular.
A partir desse diálogo, Telles
apresentou as suas propostas de
melhoria para a cidade. Entre elas,
ele discorreu aos moradores do
bairro Monte Castelo, a criação da
Escola Municipal de Empreendedorismo e do Bolsa Atleta Municipal, a efetivação da Lei de Incen-

tivo ao Esporte, o cumprimento da
Lei de Compensação Ambiental,
a forma mais objetiva de levar o
teatro, a música, a dança, a pintura
e a poesia à sociedade.
Na oportunidade, os presentes
também puderam dividir os problemas da comunidade. “Passamos a fazer o elo da população
com o poder executivo. O próximo bate-papo será sábado, com
atletas de Handebol”, declarou o
professor Eduardo Telles Pré Candidato a Vereador de São Luís.
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Daniella Tema declara apoio a
Duarte Jr à Prefeitura de São Luís
A deputada estadual Daniella
Tema (DEM) declarou, ontem,
7, seu apoio à pré-candidatura de
Duarte Jr (Republicanos) à Prefeitura de São Luís.
Daniella, a exemplo de Duarte,
exerce seu primeiro mandato
na Assembleia Legislativa do
Maranhão, e nesses quase dois
anos de parlamento sempre esteve
em ações com o parlamenta, como
na oportunidade em que doaram
metade do próprio salário durante
o momento mais crítico da pandemia.
Em vídeo, Daniella diz: “Passando aqui pra declarar publicamente
o meu apoio ao amigo e pré-candidato à Prefeitura de São Luís
Duarte Jr, por ver nele o prefeito
que a nossa ilha do amor, que a
nossa São Luís tanto precisa. Um
rapaz íntegro, que já mostrou
que é capaz! Por isso eu convido
vocês aí, pra se unirem a mim, pra
se unirem a Duarte, pra se unirem
a milhares de maranhenses nesse
projeto de mudança pra nossa
capital”.
Duarte comentou estar feliz com
o apoio da deputada e que é uma
honra saber que pode contar com

Daniella Tema com o pré-candidato a prefeito de São Luís, Duarte Jr
a sua firmeza e determinação.
“Em outras iniciativas sempre
estivemos do mesmo lado, o lado
das pessoas, como quando doamos metade dos nossos salários
para contribuir com famílias que
tiveram dificuldades em razão da
pandemia e quando contei com o
seu voto para aprovar o Projeto de
Lei Anticortes, que visava proibir
os cortes de água, energia e esgoto

às sextas, fins de semana e vésperas de feriados”, disse.
O pré-candidato ainda destacou a
atuação da parlamentar. “Sua atuação de empoderamento, comum
a toda mulher forte, que conhece
a realidade do lugar que ocupa, é
reconhecida e será fundamental
nessa caminhada rumo à Prefeitura de São Luís”, concluiu.

Indústria foi o setor que mais
criou postos de trabalho em junho
Dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(novo Caged), divulgados no
fim de julho, mostram o impacto
provocado pelo coronavírus no
emprego formal no Maranhão. A
publicação faz uma discussão sobre o comportamento do emprego
formal maranhense, tendo como
referência a região Nordeste e o
Brasil, a partir do Caged, divulgado mensalmente pelo Ministério
da Economia.  
“Esse estudo trata do fluxo de
admissões e demissões dos
trabalhadores sob o regime CLT
e constitui-se um termômetro
do desempenho dos setores de
atividade econômica”, ressalta o
coordenador de Assuntos Estratégicos da Federação das Indústrias
do Estado do Maranhão (FIEMA),
o economista José Henrique Braga Polary.   
De acordo com o material, os
impactos de medidas restritivas
adotadas pelos governos estadual e municipais para reduzir a

propagação da COVID-19 como
o isolamento social, a suspensão
do funcionamento das atividades econômicas e a decretação
do lockdown agravaram as variações verificadas nos três primeiros
meses do ano de 2020.  
O ponto mais crítico foi registrado
em abril, quando as demissões
superaram a 5.600 pessoas, ao que
se somaram mais 1.238 desligamentos no mês de maio, depois
de uma breve sinalização positiva
em fevereiro, quando o estoque de
emprego alcançou 481.594 postos
de trabalho.  
O estudo apontou que em junho, o
Maranhão gerou 3.907 empregos
formais, o melhor desempenho de
todo o Nordeste. No Brasil inteiro,
apenas três estados criaram mais
postos de trabalho com carteira do
que o Maranhão: Goiás (4334),
Pará (4550) e Mato Grosso
(6790).  
A maior contribuição para esse
salto positivo foi dada pelo setor
da Indústria da Construção Civil,

que criou 1.765 novos postos,
seguindo-se o de Serviços (837),
Comércio (691), Agropecuária
(410) e Indústria (204). Dentro
deste último, a indústria de transformação gerou 183 novas vagas.
Isto equivale a 10,2% dos empregos gerados pela Construção no
Brasil, nesse mês de junho.  

CAPITAL MARANHENSE
São Luís, em abril, marcou o
ponto mais crítico de queda do
emprego, com o fechamento de
1.982 postos de trabalho, depois
de menos 340 no mês anterior.
Isto é, em março e abril, São Luís
viu o fechamento de 2.322 postos
de trabalho.  
Na cidade, a retomada de atividades, depois da queda mais
acentuada em abril, a economia
municipal inicia movimento
ascendente do emprego nos dois
meses subsequentes, fechando
junho com um estoque superior ao
dos meses iniciais do ano.

Bancos de Leite reforçam importância
da Campanha Agosto Dourado
Os bancos de leite da Maternidade de Alta Complexidade
do Maranhão, em São Luís, e
do Hospital Regional Materno
Infantil (HRMI), em Imperatriz,
estão reforçando a importância da
Campanha Agosto Dourado, que
incentiva o aleitamento materno
exclusivo até os seis meses. Os
equipamentos são responsáveis
por coletar, armazenar, preservar e
entregar leite materno doado para
alimentar os bebês que precisam.
De acordo com a supervisora
do Banco de Leite Humano da
Maternidade de Alta Complexida-

de do Maranhão, Irenildes Costa,
a Campanha Agosto Dourado
é importante por sensibilizar a
sociedade como um todo acerca
da importância da amamentação.
“O leite materno tem tudo o que o
neném precisa, todos os nutrientes
essenciais para o seu desenvolvimento”, ressaltou a supervisora.
Assistida na Maternidade de Alta
Complexidade do Maranhão,
Mayara dos Santos, 29 anos, é
pescadora e natural da cidade de
Rosário. Ela conta que, por complicações na gestação, teve a sua
filha Yara Mirella com apenas 30

semanas e destaca a importância
do aleitamento materno.
Em 2020, o tema da Campanha
Agosto Dourado é: “Apoie a
amamentação para um planeta
mais saudável”. Em Imperatriz,
uma faixa foi colocada na fachada
do hospital com a frase “Por um
Maranhão mais saudável”, indicando que a unidade está alinhada
com o tema nacional. No hospital,
pacientes e colaboradores receberam, no início da semana, laços
dourados e informações sobre a
amamentação.

Lançado curso aberto sobre
Noções de Biossegurança no
Trabalho Relacionadas à Covid-19
A plataforma de cursos abertos
da Universidade Estadual do
Maranhão (Uema), Eskada, acaba
de lançar um curso novo: Noções
de Biossegurança no Trabalho
Relacionadas à Covid-19.
O curso, intermediado pelo
Núcleo de Tecnologias para
Educação (Uemanet), trata sobre
as ações de prevenção e proteção
do trabalhador, a fim de minimizar
os riscos inerentes às atividades laborais, principalmente no
cenário atual de pandemia. Para
conhecer os cursos e se inscrever,
acessar eskadauema.com.

Também são abordados conceitos
em biossegurança e riscos ocupacionais, princípios de desinfecção
e limpeza, além de medidas de
prevenção de doenças e novas
rotinas de trabalho.
O reitor da Uema, Gustavo Costa,
explica que os cursos abertos representam uma boa oportunidade
de atualização quanto ao cenário
atual. “Informação é muito importante, principalmente quando
vindas de fontes confiáveis e
baseadas na ciência. Dessa forma,
o curso tem muito a contribuir ao
levar conhecimento para toda a

P E Q U E N O

comunidade sobre questões como
prevenção e proteção contra o
novo coronavírus”.
Desde o início da pandemia, a
Uema lançou mais de 10 cursos
abertos pela plataforma Eskada.
Os cursos disponíveis são 100%
online e gratuitos, de rápida duração e com direito a certificação.
O catálogo de cursos conta com
mais de 20 opções de qualificação
profissional. Hoje, a Eskada conta
com mais de 350 mil alunos distribuídos em todo território nacional
e em outros países também.

Abraço do Dia

O nosso abraço deste sábado
vai para o “vovô garoto” Sérgio
Olegário de Castro, que faz mais
um aniversário. O aniversariante
faz parte do quadro de funcionário
do Jornal Pequeno e vai festejar a
data ao lado de seus familiares e
amigos. A equipe do JP deseja felicidades e que seu caminhar seja
sempre premiado com a presença
de Deus, guiando seus passos e intuindo suas decisões para grandes
conquistas.

Tuitaços
• Temos que parar de odiar as pessoas pela opinião política e voltar
a odia-las pelo gosto musical, que
é o certo. @EdsonAran
• Em pensar que um Fiat Elba
foi motivo de escândalo... Novos
tempos. @claudia_maria
• “Luciano Huck promete moto
nova a entregador humilhado em
Valinhos.”Fazer populismo barato
em casos como esse só causam
mais problemas psicológicos à
quem foi afetado e não resolvem
na causa raiz, que é acabar com o
racismo.Cobre que a justiça seja
feita, está de bom tamanho. @
dimacgarcia
• Algumas pessoas são tão pobres
que a única coisa que elas têm é
dinheiro. @fabiobass
• Mulheres, fujam de homem
que tuita até a 1 da manhã e só
reaparece no Twitter perto do
meio-dia, isso é coisa de vadio. @
camilepacheco
• Você se dá conta que só um milagre salva o Brasil do populismo
quando a voz da razão e sensatez
vem de Rodrigo Maia @JuMagalhaesBH

Rarará
Duas amigas se encontram e na
conversa uma fala:
- Queria tanto EMAGRECER.
A outra diz:
- Já pensou em parar de COMER???
E a amiga responde:
- Seu quisesse para de COMER
eu teria falado: QUERIA TANTO
PARAR DE COMER!!!
***
O cara pergunta:
- Me passa o seu WHATSAPP???
- Não tenho.
Me passa seu telefone FIXO???
- Também não tenho.
Me passa seu ENDEREÇO???
- Muito menos.
Quando podemos nos ver???
- Sou CEGA.

Sobe/Desce
Sobe
Os governos Federal e Estadual
concluíram nesta sexta-feira (7) a
entrega dos imóveis localizados
no Residencial José Chagas, que
abrigará famílias que moravam
na Ilhinha, Portelinha, Vila Jumento, em São Luís. O empreendimento é uma obra do Programa
Minha Casa, Minha Vida.

Desce
Uma jovem de 23 anos, identificada como Beatriz Nunes Andrade, natural de Viana-MA, foi assassinada a facadas na cidade de
Frutal, interior de Minas Gerais.
De acordo com a polícia local, o
principal suspeito do crime é o
ex-namorado da vítima.
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Unidade e defesa da magistratura
marcam ato da AMMA em solidariedade
ao juiz Douglas Martins
A unidade e a defesa da
magistratura marcaram o ato de
solidariedade ao juiz Douglas de
Melo Martins, titular da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos da
Comarca de São Luís, organizado
pela Associação dos Magistrados
do Maranhão (AMMA), na
manhã desta sexta-feira (7). O
evento, na forma presencial e por
videoconferência, contou com
a presença da Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB)
e lideranças associativas da
Magistratura de vários estados.
O ato contou com a expressiva
participação de juízes do
Maranhão. Na forma virtual,
na plataforma Google Meet, foi
registrada a presença de mais
de 100 magistrados, inclusive,
muitos de outros estados.
Presente, o juiz Douglas
Martins foi saudado por vários
magistrados que manifestaram
apoio.
Na abertura, o presidente da
AMMA, juiz Angelo Santos,
destacou o apoio institucional
e jurídico da Associação dos
Magistrados do Maranhão e da
AMB ao juiz Douglas Martins,
e do quanto o ato de julgar
exige serenidade dos órgãos
disciplinares responsáveis pelo
julgamento dos seus pares.
“O magistrado que está sendo
julgado merece respeito, pois, a
condição de representado, não
lhe retira a honorabilidade. O
que a AMMA espera e exige dos
órgãos censores é que tratem
com urbanidade os magistrados
que, eventualmente, venham a
ser julgados”, ressaltou Angelo.
Em sua manifestação, o
presidente em exercício da
AMMA, juiz Holídice Barros,
afirmou que a mobilização não
era apenas um ato solidário a
um magistrado, mas, sim, uma
defesa de toda a magistratura.
Disse que, apesar da pandemia,
a AMMA não poderia deixar
de reunir para discutir questões
relevantes para a magistratura do

Ato da Associação dos Magistrados em defesa do juiz Douglas de Melo Martins

Maranhão e do Brasil.
Comunicação à sociedade Holidice Barros explicou que
toda a magistratura brasileira
está ciente do que aconteceu na
semana passada, no Conselho
Nacional de Justiça, com
relação à participação do juiz
Douglas de Melo Martins em
lives nas redes sociais. Disse
que as lives tiveram o caráter
meramente informativo, voltado
à comunicação de uma decisão à
sociedade.
Disse ainda Holíidice: “Como
juízes devemos respeito ao
órgão censor máximo do País,
mas isso não nos impede de
discutir e refletir sobre o que tem
acontecido A ocorrência deste
julgamento é o momento de
refletir e discutir os interesses da
Magistratura”.
Barros afirmou que é
necessário união para impedir
o enfraquecimento das
prerrogativas dos magistrados.
Ele reconhece que os juízes

devem manter conduta
irrepreensível na vida pública,
que há limitações na vida
privada, e entende a importância
disso para garantir a maior
respeitabilidade do Poder
Judiciário. “Mas, isso não
significa que nós, juízes, somos
cidadãos de segunda categoria e
com menos direitos”, ressaltou.
Manifestação da AMB Representando a Associação dos
Magistrados Brasileiros, a juíza
maranhense Ticiany Palacio
destacou a atuação da AMB na
defesa do juiz Douglas Martins,
visitando os conselheiros do
CNJ desde o momento inicial,
mantendo constante diálogo
e intervindo firmemente por
todas as vias possíveis para
viabilizar o desfecho justo e
harmônico, conforme os direitos
estabelecidos na Constituição
Federal.
“A livre manifestação
de pensamento é direito
constitucional. Não pode o seu

exercício ser vedado aos juízes e
juízas, sendo qualquer limitação
prévia considerada censura.
Defesa das prerrogativas - O
3º vice-presidente da AMMA,
juiz Marco Adriano, também
se manifestou. Disse que as
manifestações do juiz Douglas,
por ocasião da decisão do
lockdown, se deram no contexto
do exercício da transparência,
ainda por ser uma decisão
diferenciada por ser o primeiro
lockdown do Brasil. “O diálogo
com a sociedade, as redes
sociais, da mesma forma que a
imprensa responsável, são canal
de comunicação rápida, eficaz
e eficiente para a propagação
das informações nos Poderes e,
também no próprio Judiciário.
Portanto, manifestamos nossa
solidariedade ao Douglas e a
todos os magistrados brasileiros
que se sentiram lesados e
violados nas suas prerrogativas
por qualquer tipo de ato de
censura”.

Reunião discute medidas para proibir
acesso de veículos às praias de São Luís
A proibição do acesso de
veículos às praias foi o tema de
uma reunião realizada, ontem,
7,. entre membros do Ministério
Público do Maranhão e dos
municípios da Ilha de São Luís.
Os participantes do encontro
discutiram ações efetivas para
dar cumprimento a uma decisão
da Justiça Federal no Maranhão,
de 2011, a respeito da questão.
Estiveram presentes os
promotores Cláudio Guimarães
(coordenador do Centro de
Apoio Operacional Criminal),

Márcio José Bezerra Cruz e
Silvia Menezes de Miranda
(da Comarca de São José de
Ribamar), Reinaldo Campos
Castro (da Comarca de Raposa);
o prefeito de Ribamar, Eudes
Sampaio, e o secretário
municipal de Trânsito e
Transportes de São Luís, Israel
Ribeiro.
Na decisão judicial de 2011,
ficou estabelecida a interdição
gradual de veículos particulares
às praias, bem como a divulgação
da medida pelos municípios da

ilha nos meios de comunicação.
A determinação, de acordo com
a Justiça Federal, tem o objetivo
de garantir “a própria segurança
dos frequentadores e assegurar
a qualidade ambiental desse
habitat”.
Também foi determinada a
implantação de sinalização
para controle de entrada de
veículos, emprego de agentes
de fiscalização em quantidade
suficiente para inibir o acesso
de veículos às praias, além da
vedação de estacionamento em

áreas de preservação permanente,
como dunas e restingas, situadas
nas proximidades.
Para Cláudio Guimarães, a
reunião foi proveitosa porque
foram aprovadas sugestões
para que, paulatinamente, seja
implementada a proibição.
“Agora vamos nos munir da
documentação necessária para
que os municípios cumpram
sua parte, fazendo com que as
praias de são Luís sejam usadas
por banhistas e não mais por
veículos”, afirmou.

Deputado do MA diz que Jair Bolsonaro deve
explicações sobre transferências feitas a Michelle
O deputado federal Márcio
Jerry (PCdoB-MA) afirmou
que o presidente Jair Bolsonaro
deve explicações sobre as
transferências bancárias feitas
por Fabrício Queiroz para a
conta da primeira-dama Michelle
Bolsonaro.
“Imagina alguém ligado a
atividade criminosa depositando
21 cheques na conta da primeiradama de qualquer país do mundo!
Aconteceu e esse país é o nosso
Brasil. E daí? Daí que o presidente
Jair Bolsonaro novamente deve
explicações ao país. Explica aí!”,
cobrou o deputado.
Uma reportagem divulgada,
nessa sexta-feira (7), pela revista
Crusoé, revelou extratos bancários
comprovando que Fabrício
Queiroz depositou ao menos 21

Márcio Jerry afirmou que presidente deve explicações sobre as
transferências para a conta de Michelle Bolsonaro
cheques em nome de Michelle.
As movimentações financeiras
feitas pelo ex-assessor

parlamentar do senador Flávio
Bolsonaro foram anexadas à
investigação sobre suposto

esquema de “rachadinha”
montado no gabinete de
Flávio enquanto este ainda era
deputado estadual, no Rio. As
movimentações ocorreram entre
outubro de 2011 e dezembro de
2016, em valores de R$ 3 mil e
R$ 4 mil. Os valores, somados,
chegam a R$ 72 mil.
Em 2018, quando o caso
Queiroz veio à tona, o relatório
do Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (Coaf),
anexado aos autos da Operação
Furna da Onça, já havia citado um
cheque de R$ 24 mil depositado
pelo PM em favor da mulher do
presidente. O próprio Bolsonaro
admitiu o recebimento do valor
em um pronunciamento feito em
rede nacional.

Informe JP
Justiça manda retirar publicação
de conteúdo “abusivo e desonroso”
O juiz Marcelo Elias Matos e Oka, da 9ª Vara Cível de São Luís,
determinou, por liminar, a retirada de notícia de conteúdo “ofensivo e
desonroso”, veiculada em blogs sediados na capital maranhense, que
citam transações comerciais envolvendo empresários e políticos do
estado. Conforme a decisão, as notícias, que extrapolariam o direito
de informar, deverão ser retiradas do conteúdo dos blogs sob pena do
pagamento de multa diária no valor de R$ 1 mil.
Ainda segundo a decisão judicial, a notícia envolvendo o ex-presidente
da Famem (Federação dos Municípios do Estado do Maranhão) Erlanio
Xavier e os empresários Jadyel e Rogério Albino de Sousa apresenta
conteúdo sem provas palpáveis, exigindo, assim, que seja cumprida
a sua função judicial de proteger os direitos de personalidades. “A
situação dos autos é suficiente para, neste momento processual, atribuir
posição preferencial ao direito da personalidade em detrimento do
direito de liberdade de imprensa”, destaca o juiz no procedimento
comum cível.
Além da retirada do material houve um pedido de indenização por dano
moral, que foi negado pelo juiz.
O material, com suposto invólucro jornalístico, teria a intenção de
desequilibrar a concorrência entre empresas no fornecimento de
insumos para o combate à pandemia da Covid-19.
Os ataques aos empresários têm sido produzidos de maneira
sistemática, fomentados a partir do decreto de calamidade pública por
conta da pandemia.
Em sua decisão, o juiz Marcelo Elias observa que “o direito à liberdade
de pensamento e da informação jornalística não é absoluto, devendo
ser exercido com respeito às garantias fundamentais”, evitando assim
condutas jornalísticas que ultrapassem a função social de informar,
excedendo a razoabilidade que se espera dos meio e formas de
divulgação das notícias.

“Muita boataria”
O pré-candidato do PCdoB à
Prefeitura de São Luís, Rubens
Júnior, desmentiu, nessa
sexta-feira (7), rumores de que
estaria propenso a anunciar sua
desistência da disputa. Ele frisou
que se trata de “muita boataria”.
“É muita boataria do Sistema
Blablablá de Comunicação...
A mais nova é de uma possível
desistência... Rolando de rir
no chão. Rolando de rir no
chão. Rolando de rir no chão”,
ironizou o pré-candidato.
“Bola pra frente, que o que a
cidade precisa é menos fake
news e mais debate sobre seu
futuro”, escreveu Rubens Jr no
Twitter.

Jerry e as palafitas
do São Francisco
O deputado federal Márcio
Jerry parabenizou, ontem, 7, a
equipe do governo do estado
responsável pela entrega do
Residencial José Chagas, na
avenida Ferreira Gullar, em
São Luís, substituindo casas de
palafita que ficavam na área.
“O poeta José Chagas tematizou
o homem sendo caranguejo,
vivendo na palafita. Hoje,
no residencial José Chagas,
famílias que saíram da palafita
encontraram uma residência
digna”, disse Jerry, para concluir:
“Parabéns ao governador Flávio
Dino e aos secretários Flávia
Alexandrina, que comandou o
início da obra, e Rubens Junior,
que a concluiu”.

Mudança radical
O bairro São Francisco, onde
fica o novo condomínio, está
passando por uma mudança
radical.
Além do fim da favela flutuante,
obras de urbanização estão
sendo realizadas pelo governo
do estado, como a construção
de um aterro para conter as
áreas de alagamento, quadras
esportivas, praça e uma avenida
que interligará o bairro.
As obras incluem, também,
abastecimento de água,
saneamento básico e melhoria da
iluminação pública.

Inversão de
prioridade
Em suas redes sociais, o
deputado federal Gastão Vieira
questionou a postura do governo

federal em relação à pandemia
do novo coronavírus:
“A dor das famílias ainda nem
acomodou o luto pelos 100 mil
mortos, e o governo quer mais...
chegar aos 200 mil”, disse
Gastão.
E ressaltou: “Agora, já pediu
ao TCU autorização para gastar
o que sobrou das verbas que
deveriam ir para o combate ao
vírus. É eleição gente, 2022, a
prioridade...”.

Protocolo de Nagoia
(I)
O Senado aprovou na quintafeira (6) o projeto que ratifica o
Protocolo de Nagoia no Brasil.
O documento regulamenta
o acesso e a repartição de
benefícios dos recursos genéticos
da biodiversidade.
O protocolo é um acordo
multilateral acessório à
Convenção sobre Diversidade
Biológica, elaborada durante
a Eco-92, a Conferência das
Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento,
realizada no Rio de Janeiro, em
1992.

Protocolo de
Nagoia (II)

O Protocolo tem por objetivo
viabilizar a repartição justa
e equitativa dos benefícios
derivados da utilização
dos recursos genéticos
da biodiversidade e dos
conhecimentos tradicionais a
eles associados.
Foi concluído durante a 10ª
Conferência das Partes da
Convenção (COP-10), em 2010,
no Japão, e assinado pelo Brasil
no ano seguinte, em Nova
Iorque.

Protocolo de
Nagoia (III)

A líder do Cidadania no Senado,
Eliziane Gama, postou no
Twitter: “Muito feliz com a
aprovação do Protocolo de
Nagoya, por unanimidade, no
Senado Federal”.
“Após 10 anos de espera,
podemos finalmente dizer que o
país de fato abre as portas para
a bioeconomia. O Protocolo
dará segurança jurídica para
os negócios que usam recursos
genéticos da biodiversidade”,
disse a parlamentar maranhense.

Miudinhas
• O deputado Juscelino Filho também comentou sobre o projeto do
novo Fundeb, agora em tramitação no Senado:
• “Para além das homenagens, é bom lembrar a aprovação do novo
#Fundeb pela Câmara dos Deputados”, disse o parlamentar.
• E complementou: “Permanente e com mais recursos, o fundo vai
garantir que mais brasileiros tenham acesso à educação e maior
valorização do magistério”.
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Carlos Brandão
Vice-governador do Maranhão e vice-presidente nacional do Republicanos

Mais de 1,5 mil pessoas recebem novas
moradias no Maranhão e no interior de São Paulo
Unidades estão sendo entregues em São Luís (MA) e nos municípios paulistas de Turiúba e Sebastianópolis
do Sul. Governo Federal investiu R$ 25,8 milhões na construção de 387 habitações

Estreito e Balsas: unidas pelos trilhos
Poucos atentaram, nos últimos dias, para a ótima notícia que recebemos.
O Tribunal de Contas da União (TCU) incluiu, durante sessão plenária que
decidia sobre a renovação dos contratos de concessão da Estrada de Ferro
Carajás, a recomendação da construção do ramal ferroviário EstreitoBalsas, por parte da concessionária. O ministro relator do TCU, Bruno
Dantas, entendeu a recomendação como viável e, agora, ela faz parte do
acórdão que resulta no novo contrato que a mineradora assumirá.
O novo ramal é considerado uma conquista. Eu mesmo - ao lado do
presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema),
Edilson Baldez -, estive em Brasília, ano passado, conversando com o
diretor de Relações Governamentais da Vale, Luiz Ricardo Santiago, sobre
essa possibilidade. Falamos da implantação do ramal ferroviário Porto
Franco/Balsas.
Mas, o que se consegue agora já é um grande estímulo para a região, que
está inserida no MA⁄TO⁄PI⁄BA (sigla que define fronteira agrícola com
terras dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). Um prenúncio
de mais desenvolvimento econômico, além de reduzir muito os custos para
transporte de fertilizante e da produção de grãos, que terá seu caminho
facilitado até os Portos do Itaqui (MA); o Porto São Luís, que segue
sendo implantado e o futuro Porto de Alcântara. Só para que todos tenham
uma ideia, esse novo ramal deve influenciar produtores em cerca de mil
quilômetros de extensão. Estamos falando de municípios que, juntos,
produzem cerca de dezessete milhões de toneladas de soja, arroz, milho,
algodão, sorgo, farelo de soja, açúcar e outros.
A região do Matopiba é considerada a última grande fronteira agrícola
do país. No geral, são cerca de 73 milhões de hectares, onde estão 337
cidades (135 municípios maranhenses); aproximadamente seis milhões
de habitantes; e mais de 324 mil estabelecimentos agrícolas. Uma
força gigante que tem ajudado muito na ocupação do interior do país e,
principalmente, na solidificação de nosso PIB em crescimento.
Uma expansão da Ferrovia Carajás há muito se fazia necessário. Por
isso, acompanhei de perto todo o processo de renovação antecipada do
contrato de sua concessão, pelo governo federal. Agora, aguardamos ser
beneficiados com o recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento
Ferroviário, como compensação da exploração da ferrovia por mais três
décadas em terras maranhenses.
E, se depender dos especialistas, esse ramal vem em boa hora; afinal,
eles trabalham com a expectativa de que, se nada der certo, a produção
do Matopiba cresça 42%. Agora, caso os produtores façam a lição de
casa e os governos invistam em regularização fundiária, infraestrutura e
tecnologia, o crescimento pode chegar a 82%, saltando dos atuais 17 para
os 32 milhões de toneladas.
Particularmente, continuarei acompanhando cada etapa que se dê nesse
processo construtivo. Não é fácil; mas, temos que permanecer atentos e
vigilantes. Tanto o Governo quanto os parlamentares de nossa aguerrida
bancada federal, que muito tem nos ajudado, por compreenderem que a
união colhe resultados para nossa gente. Afinal, nada é demais quando se
trata de possibilidades de desenvolvimento para o Maranhão. É por isso
que brigamos, sem temer obstáculos. Por essa luta, trilharemos qualquer
estrada. Nesse momento, que seja a de ferro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020
CELICC/PMSJR
A Prefeitura de São José de Ribamar – MA, por meio da
Pregoeira, torna público aos interessados que realizará às 09:30
horas do dia 26 de agosto de 2020 (horário local), na Central de
Licitações, Contratos e Convênios - CELICC, na Praça da Matriz,
nº 142, Centro, licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo
Menor Preço, objetivando o registro de preços de serviços de
gerenciamento de frota, que utilize tecnologia de cartão magnético,
com operação de sistema informatizado via internet, por meio de
rede de estabelecimentos credenciados para abastecimento de
combustíveis, serviços de manutenção leve e de manutenção
operacional (preventiva e corretiva), com base no que consta no
Processo nº 080/2020 – SEMPAF e na legislação pertinente. O
Edital está à disposição dos interessados na Central de Licitações,
Contratos e Convênios - CELICC, na Praça da Matriz, nº 142,
Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h às 13h e das 15h às 18h, telefone
(98) 3224.0769, e no site http://www.saojosederibamar.ma.gov.br/
onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente.

São José de Ribamar, 31 de julho de 2020.
GEORGIANA TROVÃO MOREIRA LIMA C. CAVALCANTE
Pregoeira

O Ministério do
Desenvolvimento Regional
(MDR) está entregando 387
unidades habitacionais no
Maranhão e no interior de
São Paulo. As residências
vão beneficiar famílias com
renda mensal de até R$ 1,8
mil, contemplando mais de
1,5 mil pessoas. Ao todo, o
investimento federal para a
construção dos empreendimentos
em Sebastianópolis do Sul (SP),
Turiúba (SP) e São Luís (MA) foi
de R$ 25,8 milhões.
“Por orientação do presidente
Bolsonaro, estamos reunindo
todos os esforços para dar
continuidade às obras que
atendem famílias de baixa
renda, que são as que mais
precisam. Dessa forma, estamos
realizando sonhos e promovendo
qualidade de vida para a
população”, afirmou o ministro
do Desenvolvimento Regional,
Rogério Marinho.
O maior número de moradias
entregues é no Residencial José
Chagas, em São Luís (MA).
São 256 apartamentos para
famílias que, anteriormente,
moravam em palafitas próximas
ao empreendimento, localizado
no bairro Ilhinha. O condomínio,
com vista para a área de
confluência entre o Rio Anil e

o Oceano Atlântico, possui oito
blocos. Cada unidade, avaliada
em aproximadamente R$ 70 mil,
tem 45,2 m² distribuídos por dois
quartos, sala, cozinha, banheiro
e área de serviço. O local conta
ainda com parque infantil, salão
de festas e churrasqueira. Foram
investidos R$ 17,1 milhões pelo
Governo Federal.
No estado de São Paulo,
famílias de baixa renda em
Sebastianópolis do Sul estão
recebendo 45 residências, cada
uma com 48,81 m². São dois
quartos, sala, cozinha, banheiro
e área de serviço – o espaço
pode ser adaptado para pessoas
com deficiência. As casas estão
avaliadas em aproximadamente
R$ 90 mil. O investimento da
União nas obras foi de R$ 3
milhões. Os beneficiários poderão
contar com creche, escola e
postos de saúde e segurança nas
proximidades.
Já no município de Turiúba,
86 famílias estão tendo acesso
às chaves nesta semana. As
residências têm kits para geração
de energia fotovoltaica e sistema
de aquecimento solar, possuem
48,81 m² e contam com dois
quartos, sala, cozinha, banheiro e
área de serviço. O MDR repassou
mais de R$ 5,7 milhões para
a construção do Residencial

Turiúba G.
Os três empreendimentos contam
com redes de água, esgoto e
energia elétrica, pavimentação,
urbanização e transporte público.
Investimentos
Neste ano, o Ministério do
Desenvolvimento Regional já
investiu mais de R$ 1,1 bilhão
do Orçamento Geral da União no
programa de habitação popular.
Do total, R$ 847 milhões foram
destinados à continuidade de
cerca de 285 mil moradias para

atender beneficiários da Faixa 1,
que compreende famílias com
renda mensal de até R$ 1,8 mil.
Também foram entregues 178
mil residências do programa até
o fim de junho. Destas, 22 mil
para famílias que mais precisam.
Além disso, mais de 172 mil
unidades habitacionais foram
contratadas para as Faixas 1,5;
2; e 3 – financiadas com recursos
do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS). (MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL)

Governo realiza mudança de famílias
para apartamentos do Residencial
José Chagas, em São Luís
A Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid)
iniciou, ontem (7), a mudança das famílias residentes nas comunidades
Ilhinha, Portelinha e Vila Jumento para o Residencial José Chagas, no
São Francisco.
O empreendimento é uma obra complementar ao projeto Pac Ponta do
São Francisco, no âmbito ‘Minha Casa, Minha Vida’ que tem a parceria
do governo federal e estadual.
O secretário de Estado das Cidades, Raimundo Reis, destacou o
envolvimento do órgão e das instituições parcerias na ação. “Estamos
reunindo todos os esforços para proporcionar às famílias estrutura e
maior comodidade para que as pessoas mudem o mais rápido possível
para sua nova moradia”, declarou.
De acordo com a programação organizada pelo setor da coordenação
do Pac Rio Anil, as pessoas que receberam a chave do apartamento na
quinta-feira (6), realizaram a mudança ontem (7). Já as famílias que
assinaram o contrato ontem (7), mudarão neste sábado (8).

Em 14 anos, Lei Maria da Penha ganha
aliados no combate à violência doméstica
A Lei 11.340/06, conhecida
popularmente como Lei Maria da
Penha, em homenagem a Maria da
Penha Fernandes (que sobreviveu
a tentativas de homicídio
realizadas por seu ex-marido,
lutou pelos direitos das mulheres
e a punição de seus agressores),
completa 14 anos de vigência,
desde sua sanção, em 7 de agosto
de 2006.
Desde 2015, a legislação mudou
no Brasil e passou a prever
penas mais graves para aqueles
homicídios que estejam ligados
à discriminação da mulher.
“Geralmente, o feminicídio
envolve violência doméstica e
familiar ou clara discriminação
à condição de mulher. São
crimes de ódio motivados pela
condição de gênero, geralmente

impulsionados pelo ciúme, pelo
motivo passional. A pena varia de
12 a 30 anos de prisão”, disse o
criminalista Leonardo Pantaleão.
Em meio à pandemia, as
denúncias ao disque 180 subiram
40% em relação ao mesmo mês
de 2019, de acordo com os dados
do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos
(MMDH).
No Estado de São Paulo, a
possibilidade acionar a polícia
pela internet durante a pandemia
de covid-19 turbinou o número de
boletins eletrônicos de ocorrência
de violência doméstica: 5,5 mil,
no período de abril a junho. A
possibilidade inédita de registro
eletronicamente de violência
doméstica teve início em 3 de
abril no estado, dez dias após o

início da quarentena.
Segundo Leonardo Pantaleão,
especialista em Direito e Processo
Penal, pessoas próximas,
como parentes ou vizinhos que
reconheçam situações de violência
vividas por uma mulher, podem
recorrer às autoridades:
“Às vezes uma mulher não
tem coragem de comunicar seu
intenso sofrimento, mas isso não
impede que alguém que perceba
isso possa comunicar a alguma
autoridade policial, por exemplo,
e a partir daí tomam-se todas as
medidas cabíveis”, apontou.
Aplicativos ajudam a denunciar
Diversos estados do país
criaram aplicativos, por meio
de suas secretarias de segurança
pública, para ajudar as mulheres
a denunciarem abusos. No

Estado de São Paulo, o “SOS”
Mulher permite que as vítimas
de violência doméstica peçam
ajuda apertando apenas um botão
no celular. Ao acionar a ajuda,
o aplicativo localiza a viatura
policial mais próxima até o local
da ocorrência. A ferramenta é
gratuita e funciona em sistemas
Android e iOS.
O “Alerta Mulher”, no Amazonas,
permite que a vítima se cadastre
no app após registro do Boletim
de Ocorrência (BO) em alguma
delegacia. Após a denúncia, a
mulher é encaminhada ao Serviço
de Apoio Emergencial à Mulher
(Sapem), responsável por orientar
a vítima sobre como utilizar o
aplicativo. (LEONARDO PANTALEÃO É
ADVOGADO, PROFESSOR E ESCRITOR)

Sepe, Imesc e Sagrima firmam parceria para
desenvolvimento do setor primário no Maranhão
Foi firmado na quinta-feira (6)
um acordo de cooperação técnica
para a continuidade dos trabalhos
de Zoneamento Ecológico
Econômico do Maranhão
(ZEE-MA) e para a realização
de estudos e pesquisas com o
objetivo de desenvolver o setor
primário do Estado.
Na ocasião, os secretários de
Estado de Programas Estratégicos
(SEPE), Luis Fernando Silva;
de Agricultura, Pecuária e Pesca
(Sagrima), Sérgio Delmiro;
e o presidente do Instituto
Maranhense de Estudos
Socioeconômicos e Cartográficos
(IMESC), Dionatan Carvalho
formalizaram a parceria.
O acordo ainda prevê o
compartilhamento de dados

e informações, a elaboração
de estudos e pesquisas sobre
os Biomas Maranhenses e o
monitoramento das cadeias
socioprodutivas do agronegócio
do Estado.
O secretário Luis Fernando
Silva ressaltou que a parceria é
fundamental para ampliar o banco
de dados do IMESC, autarquia
vinculada à SEPE, e fortalecer o
planejamento estratégico na área
de atuação da Sagrima.
“A Sagrima também é parceria
da SEPE no processo de
desenvolvimento do ZEE, no
âmbito dos Biomas Cerrado
e Costeiro, assim como na
implementação do Bioma
Amazônico”, completou.
Sérgio Delmiro ressaltou a

importância da participação
da Sagrima na construção
do ZEE. “Nós vamos poder
contribuir efetivamente com a
construção desse instrumento de
planejamento de médio e longo
prazo, dando também segurança
jurídica aos nossos produtores.
Além disso, vamos passar o
conhecimento que temos dentro
da Secretaria de Agricultura para
o IMESC, que, hoje, conduz todo
o trabalho da construção do ZEE”,
afirmou.
O presidente do IMESC, Dionatan
Carvalho, explicou que os
estudos e pesquisas do Instituto
são fundamentais para auxiliar
no planejamento estratégico da
Sagrima, assim como os dados
coletados pela secretaria auxiliam

na construção de uma série de
estudos e pesquisas.
“O IMESC mantém relações
institucionais com vários órgãos e
entidades, com o objetivo de dar
suporte às tarefas de planejamento
do Estado e construir cooperações
técnicas estratégicas para o
beneficiamento mútuo dos
cooperados e da sociedade
maranhense. E, nesse cenário
de colaboração mútua com a
Sagrima, teremos um vasto banco
de dados e informações”, afirmou.
Ainda participaram da reunião
o secretário adjunto da SEPE,
Geraldo Cunha Carvalho, e as
adjuntas da Sagrima, Rosany
Aranha, Andreia Amorim e
Conceição Marques.
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Imperatriz

MPMA visita projeto
de doação de leite materno
Membros do Ministério Público
do Maranhão visitaram nesta
sexta, 7, o Hospital Regional
Materno Infantil de Imperatriz
por conta da Semana Mundial
do Aleitamento Materno, que
acontece sempre na primeira
semana de agosto e incentiva a
amamentação como forma de
alimentação exclusiva da criança
até o 6º mês de vida.
A visita foi feita pelos promotores
de justiça Domingos Eduardo da
Silva (titular da 9ª Promotoria de
Justiça Especializada na Defesa da
Infância, Juventude e Educação)
e Thiago Oliveira Costa Pires (da
5ª Promotoria Especializada na
Defesa da Saúde).
A enfermeira Lívia Fernanda, do
banco de leite do HMI, esclareceu
que a doação de leite materno
pode ser realizada por qualquer
mãe que produza mais leite do
que a necessidade de alimentar
do filho. No entanto, ela lamenta
que a doação só atenda cerca de
50% do necessário para alimentar
as crianças internadas nas 63
Unidades de Terapia Intensiva,
que têm a ocupação total na maior
parte do tempo.
“Para se tornar doadora do banco
de leite, a mãe lactante pode
entrar em contato com o número
3525-4518. O projeto se encarrega
de buscar o leite na casa da
doadora, além de orientar sobre os

procedimentos a serem adotados”,
informou a enfermeira.
O promotor de justiça Domingos
Eduardo da Silva disse que ficou
entusiasmado com o trabalho feito
no HMI. “O Ministério Público
do Maranhão está apoiando esta
campanha da amamentação não
só neste mês de agosto, mas
no decorrer de todos os anos,
realizando parcerias para ajudar o
projeto”, destacou.
Já o promotor Thiago
Oliveira Costa Pires ressaltou
a importância do apoio ao
programa: “Esta é uma iniciativa
que visa garantir esse alimento,
que é rico e imprescindível para
o desenvolvimento das crianças.
Por isso, a necessidade de ser
incentivado, para que mais
pessoas possam colaborar com o
projeto”, ressaltou.

DOAÇÃO DE FRASCOS
Além do incentivo à
amamentação, em Imperatriz
também há uma campanha de
doação de frascos para fazer a
coleta do leite. Os potes devem ser
de vidro com tampa de plástico
e capacidade mínima de 100ml,
preferencialmente os frascos de
café solúvel. A doação pode ser
feita nas Unidades Básicas de
Saúde do Bairro Nova Imperatriz,
Vila Nova, Boca da Mata, Santa
Rita e Maria Aragão.

Aged/MA realiza oficina
técnica do Programa Nacional
de Sanidade dos Equídeos
A Agência Estadual de Defesa
Agropecuária do Maranhão
(Aged/MA) realizou, na
quinta-feira (6), a I Oficina
Técnica Virtual do Programa
Nacional de Sanidade dos
Equídeos (PNSE) no Estado do
Maranhão.
Voltado para o corpo técnico da
Aged/MA, o objetivo do curso
foi de apresentar atualizações
quanto ao atendimento ao foco
das doenças de Mormo e de
Anemia Infecciosa Equina
(AIE), no Maranhão.
O auditor fiscal da
Superintendência Federal de
Agricultura, Bruno Raphael
Guimarães, apresentou as
normas técnicas federais
para atendimento a foco de
Mormo, que é uma enfermidade
de notificação obrigatória
junto ao Serviço Veterinário
Oficial. Além disso, ele fez
um diagnóstico da doença de
Mormo no Maranhão. A palestra
foi mediada pelo coordenador
de Educação Sanitária da Aged/
MA, João Batista Filho.
De acordo com Bruno
Guimarães, a principal
atualização quanto à
identificação de Mormo é a
aplicação do teste de Elisa,
que é muito mais sensível na
detecção da doença, que por
muitas vezes é assintomática
nos equídeos.
“No método anterior
encontrava-se muito falsopositivo e o animal precisava
estar em uma determinada fase
da doença para obtenção do
diagnóstico. Essa é uma doença
crônica, que não tem vacina,
não tem tratamento e é uma

zoonose capaz de contaminar o
ser humano”, explicou Bruno
Guimarães.
O auditor fiscal esclareceu ainda
que, por conta da sensibilidade
do teste de Elisa, os números de
casos de Mormo vão aumentar
no Estado, uma vez que os
testes aplicados em animais
sem sintomatologia vão dar
positivo. “É importante que o
criador veja o novo exame como
questão de segurança. O Serviço
Veterinário Oficial precisa
estar preparado para fazer o
saneamento dos focos da doença
para não perder o controle”,
informou.
Em seguida, a programação teve
continuidade com a palestra da
fiscal estadual agropecuária da
Aged/MA e responsável técnica
pelo PNSE no Maranhão,
Sonivalde Santana que tratou
da atualização sobre os
procedimentos técnicos para
atendimento a foco de AIE e
Mormo no Estado. A palestra
foi mediada pelo médico
veterinário da Aged, Aymoré
Fernandes.
“A oficina vai atualizar nosso
corpo técnico, que vai estar
preparado para atender a
demanda que surgir. Nosso
objetivo é que não haja
descontrole da doença no
Estado”, informou Sonivalde
Santana.
Com um bom público presente
na plataforma virtual, a
coordenação de Educação
Sanitária da Agência já se
prepara para realização de
outros cursos de modo online
para capacitação dos servidores
da Aged/MA.

Piscicultores de Formosa da
Serra Negra buscam ajuda para
melhorar cadeia produtiva
Preocupados com a cadeia
produtiva e a comercialização
de peixes em Formosa da Serra
negra, piscicultores do município
solicitaram ajuda técnica do
Sindicato dos Produtores Rurais
de Grajaú. Em reunião na
manhã de ontem (7), na Chácara
Maranata, naquele município,
representantes do Senar, Aged,
Sindicato dos Produtores Rurais,
Prefeitura Municipal de Formosa,
e piscicultores que discutiram
questões que envolvem a produção
e a comercialização de peixes.
O piscicultor Raimundo Nonato,
conhecido como ‘Raimundo
Tomate’, está atento às questões
do setor, desde a produção com
qualidade até a eficiência na
distribuição e comercialização.
“Nós temos um bom produto, mas
perdemos mercado para empresas
de outras regiões, de outros
estados”.
O representante do Senar em
Grajaú, André Nascimento
destacou a importância da
organização do setor, detalhando
os pontos fracos e fortes e falou
das questões que enfraquecem a
categoria.
O Senar, por meio de programa
já firmado com o Sindicato dos
Produtores Rurais de Grajaú,
vai trabalhar no município, em
parceria com o sindicato dos
trabalhadores rurais, a Assistência
Técnica e Gerencial (ATeG) com
foco na piscicultura. O programa
tem data prevista de implantação
para os próximos meses e vai
atender 30 produtores, por um
período de 2 anos, e entre as suas
ações poderá contribuir com as

DIVULGAÇÃO

Reunião discutiu estratégias para facilitar o trabalho dos piscicultores de Formosa da Serra Negra
solicitações da Associação.
Segundo a técnica do Aged
Gláucia Barbosa, primeira ação
determinada pelo grupo será
um mapeamento do setor em
Formosa e região, com foco sobre
a produção, comercialização, rota
de vendas, sanidade, ambiente
externo e interno e potencial do
mercado. Segundo o presidente
do Sindicato dos Produtores
Rurais em Grajaú, Raimundo
Simas, os interessados farão uma
bateria de cursos. “Eles terão
acompanhamento de técnicos
profissionais em piscicultura

em um período extenso, vão se
adequar a algumas normas e
projetos, para após esse período
de cursos, estarem capacitados na
produção e comercialização de
peixes”, disse.
Raimundo, em sua fala, também
agradeceu à presença das
autoridades e o apoio da Prefeitura
e ainda falou da importância da
capacitação na piscicultura. “É
missão do Sindicato do Produtor
Rural levar conhecimento e
informação aos produtores,
pois a concorrência no mercado
de trabalho está cada vez mais

acirrada, está mais difícil obter
lucratividade, o que o produtor
busca nesse tipo de capacitação é
conseguir produtividade e custo/
benefício”, complementou.
Para o secretário de Agricultura
de Formosa, João Pedro Arruda,
a reunião foi uma forma de
conhecer melhor a realidade atual
e estimular a troca de experiências
de pessoas envolvidas da produção
e comercialização de peixes,
para explorar os pontos fortes e
entender as dificuldades deste
setor que é pouco explorado no
município.

Investimento do Governo leva pavimentação para
ruas nunca antes asfaltadas em Imperatriz e Açailândia
“Estou há 35 anos aqui, e toda
a minha família nasceu e foi
criada aqui. Essa obra vai chegar
no momento mais esperado. A
gente vai ficar muito satisfeito,
vai melhorar 100% a nossa vida”,
o relato do lavrador Silvestre
Ferreira representa o sentimento
de várias famílias que moram no
Grande Santa Rita, em Imperatriz.
No bairro Planalto, por exemplo,
sete ruas, incluindo a rua em
frente à casa de Silvestre Ferreira
vai receber asfalto pela primeira
vez.
Nessa sexta-feira (7), o secretário
de Estado da Infraestrutura
(Sinfra), Clayton Noleto, esteve
acompanhando da equipe técnica
da Sinfra, deputados, lideranças
e moradores vistoriando
o andamento dos serviços
executados em Imperatriz e
Açailândia.
Através do investimento realizado
pelo Governo do Maranhão, por
meio dos serviços da Sinfra, a
pavimentação vai abranger, em
Imperatriz, os bairros do Jardim
Tropical, Jardim América e
Parque Independência. Além da
pavimentação, as equipes também
realizam os serviços de drenagem
profunda ou superficial, de acordo
com a necessidade de cada trecho.
“Estamos trabalhando para
melhorar o trânsito, a mobilidade
e a integração com outros bairros
da cidade. Temos feito isso desde
2015. Já são mais de 100 km

em Imperatriz, e esse trabalho
segue avançando cada vez mais
para alcançar outros bairros, e
ajudar a urbanizar nossa cidade,
melhorando a qualidade de vida
da população”, disse.  
Os recursos fazem parte de uma
integração entre o orçamento
do Estado, com R$ 5 milhões
investidos e somados aos
esforços dos deputados Marco
Aurélio, Rildo Amaral e Othelino
Neto, que destinaram, juntos,
R$ 3 milhões para reforçar o
investimento da pavimentação.  
“Quero agradecer aos deputados
que estão ajudando a encorpar os
investimentos da Sinfra, para fazer
que o asfalto se multiplique e
chegue aos bairros para melhorar
a vida das pessoas”, completou
Clayton Noleto.

JANAÍNA AMORIM

Secretário Clayton Noleto acompanha obras em Imperatriz

AÇAILÂNDIA
Ainda cumprindo a agenda de
vistorias, o secretário Clayton
Noleto acompanhou os serviços
que já estão em andamento no
bairro Jacu, no município de
Açailândia. As ruas que nunca
antes receberam pavimentação,
dificultavam o acesso dos
moradores, como é o caso do
pintor José Justino, que agora
comemora o asfalto novo na
porta. “Aqui mudou tudo, de ruim
para melhor! Aqui antes era só
buraco, não era cheio de buraco,
era um buraco só. Agora, está bom

demais”, comemorou o morador.
Durante a vistoria na rua Boa
Vista, o secretário destacou
a importância da nova
pavimentação para a chegada de
novos investimentos no bairro.
“Estamos em uma rua que está
sendo totalmente requalificada
e vai compor nesse perímetro
urbano, um verdadeiro anel
viário, garantindo a melhoria no
trânsito, no direito de ir e vir,
contribuindo para gerar emprego,
renda, melhorando o comércio e o
transporte público. Nessa parceria

com o poder público municipal,
estamos expandindo cada vez
mais o Programa Mais Asfalto
aqui no município”, informou
Clayton Noleto.
As equipes da Sinfra também
visitaram os trabalhos realizados
no bairro Vila Ildemar, e no bairro
Pequiá. No total, a cidade recebe
30 quilômetros de serviços entre
tapa buracos, recapeamento
e implantação de asfalto,
contemplando os bairros Jacu,
Bom Jardim, Vila Ildemar, Getat,
Vila Francisco e Nova Açailândia.

Pindaré-Mirim
Prefeitura deve homologar concurso realizado em 2016
A Prefeitura de Pindaré Mirim tem 20 dias
para homologar o resultado do concurso
para a Guarda Municipal, regido pelo
Edital nº 02/2016. É o que determina uma
liminar concedida pela Justiça em resposta
a pedido formulado pelo Ministério
Público do Maranhão em uma Ação Civil
Pública datada de 29 de maio.
Na Ação, o promotor de justiça Cláudio
Borges dos Santos relata que todas
as etapas do concurso público foram

realizadas (prova objetiva, teste de aptidão
física, exame médico específico e curso
de formação) e o resultado final, após
recursos, foi publicado em 2 de janeiro
de 2017. O Município, no entanto, nunca
homologou o resultado do concurso.
Em 10 de junho de 2019, uma
Recomendação foi encaminhada à
administração municipal, orientando
que o concurso para o cargo de guarda
municipal fosse homologado em até 20

dias. A Prefeitura chegou a pedir extensão
do prazo, que foi concedida parcialmente,
mas não efetivou a homologação do
certame nem prestou informações à
Promotoria de Justiça de Pindaré-Mirim.
A liminar foi requerida em uma Ação
Civil Pública por ato de improbidade
administrativa contra o prefeito de
Pindaré-Mirim, Henrique Caldeira
Salgado. De acordo com a Ação, o
gestor “retardou e deixou de praticar,

indevidamente, ato de ofício, bem como
violou frontalmente os princípios da
moralidade administrativa e os deveres de
honestidade, imparcialidade e legalidade”
o que configura a improbidade.
Em caso de descumprimento da Liminar,
a Justiça determinou a aplicação de
multa diária de R$ 5 mil. Ao final do
processo, se condenado por improbidade,
o prefeito Henrique Salgado estará
sujeito a penalidades como ressarcimento
CYAN

integral do dano, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de três
a cinco anos, pagamento de multa de
até cem vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por meio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de três
anos.
MAGENTA
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Polícia Federal apreende 700 kg de maconha e
erradica 350 mil pés da droga em cidades do MA
Denominada Muçambê III, operação aconteceu entre os dias 27 de julho e essa sexta-feira (7)
DIVULGAÇÃO

AIDÊ ROCHA

Uma operação da Polícia Federal apreendeu
700 quilos de maconha pronta para consumo,
e destruiu aproximadamente 350 mil pés e 60
mil mudas da droga. A ação ocorreu entre os
dias 27 de julho e 7 de agosto em cinco cidades
maranhenses e no estado do Pará.
A terceira etapa da Operação Muçambê III, que
teve como objetivo a erradicação de ilícitos de
maconha, segundo a PRF, conseguiu localizar
e inutilizar, em uma área de 145 mil metros
quadrados, 97 plantações de pés de maconha.
Os limites da Reserva Biológica do Gurupi com
a Reserva Indígena do Caru, nos municípios
de Buriticupu e Alto Alegre do Pindaré; e os
limites da Terra Indígena Alto Turiaçu, nas
cidades de Maracaçumé, Centro do Guilherme,
Centro Novo do Maranhão e Cachoeira do Piriá/
PA, que fazem divisa com o estado do Pará,
foram os locais de concentração da operação.
De acordo com a PF, com a apreensão, cerca de
150 toneladas de maconha deixam de entrar no
mercado de tráfico de drogas resultando em uma
diminuição expressiva na região. Além disso, os
resultados das apreensões tornaram a operação a
maior em erradicação de maconha no Maranhão
nos últimos treze anos.
A ação, realizada em conjunto com o Centro
Tático Aéreo (CTA), da Secretaria de Segurança
Pública do Estado do Maranhão (SSP-MA),
e o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do
Maranhão (CBM-MA), contou com 70 policiais
de diferentes forças de segurança pública.

de Campinas e presidente da
FNP, Jonas Donizette. Outros
três participantes da reunião
confirmaram a posição do
ministro.
A intenção é preservar a gestão
do ISS, que abastece uma fatia
importante da arrecadação desses
municípios, como é feita hoje,
com os municípios.
No entanto, a Frente se
compromete a adotar uma
estratégia gradual de unificar o
imposto.
O presidente do Senado, Davi
Alcolumbre (DEM-AP),
que também participou da
videoconferência, se alinhou ao
discurso dos prefeitos, segundo
relatos de integrantes da FNP.

Doação de R$ 100 milhões viabiliza fábrica
de vacinas contra a Covid-19 no Brasil

Operação da PF que erradicou roças de maconha contou com o apoio do Centro Tático Aéreo (CTA)
DIVULGAÇÃO

Suspeito é preso em hospital após
assassinar homem em bar de Imperatriz
Um homem, identificado como
Natanael Santos Soares, foi preso
por policiais militares, na noite
de quinta-feira (6), no Socorrão
Municipal de Imperatriz. Ele havia,
minutos antes, assassinado a tiros
um jovem, em um bar, no bairro
Bacuri.
Segundo o delegado Praxisteles
Martins, titular da Delegacia
de Homicídio e Proteção à
Pessoa (DHPP) de Imperatriz, o
homem foi preso, inicialmente,
pelo roubo de uma moto que
havia subtraído para fugir após
o crime. “Posteriormente, ele
foi reconhecido por um policial
civil que estava no local. Vamos

ouvir mais pessoas e fazer
a representação pela prisão
preventiva por homicídio”,
explicou.
Conforme Praxisteles, o policial
civil do estado do Tocantins chegou
a trocar tiros com o suspeito, que
acabou atingido na perna.
A vítima do bar foi identificada
somente como Brendo Aguiar
Pereira, de 21 anos, que já teria
sido alvo de uma tentativa de
homicídio. Ele tinha envolvimento
com a criminalidade e teria volta
à cidade recentemente, de acordo
com a polícia. O outro envolvido
na ação criminosa ainda não foi
localizado. (AR)
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Incêndio destruiu tubulação
usada em obra de drenagem na
Divinéia
de Obras e Serviços (Semosp)
comunicou que a empresa SFTB
Construções informou sobre a
ocorrência, e, também, assegurou
possuir estoque do material
afetado pelo incêndio garantindo a
não interrupção ou atraso na obra.

(AIDÊ ROCHA)

Brendo Aguiar foi morto a tiros dentro de bar, em Imperatriz

figurar como suspeito”, explicou George.

ATROPELAMENTO
NA BR-135
Um homem, que ainda não foi identificado,
morreu, após ser atropelado na BR-135, no
bairro da Vila Esperança, em São Luís. O
acidente ocorreu na noite de quinta-feira (6).
Segundo informações da Polícia Rodoviária
Federal (PRF), a vítima foi atingida por
um veículo no momento que atravessava a
rodovia. Ele teve fratura exposta em uma das
pernas, além de outras lesões.
O motorista fugiu sem prestar socorro, e o
homem acabou morrendo ainda no local.
(AR)

Um consórcio formado por empresas privadas e a Fundação Lemann
vai doar R$ 100 milhões para viabilizar uma fábrica de vacinas contra
a Covid-19 no Brasil, informa o colunista Lauro Jardim, do jornal O
Globo, do Rio. Os recursos serão investidos na compra de equipamentos
de produção e em um laboratório de controle de qualidade, que serão
repassados à Fiocruz. A previsão é que a fábrica esteja pronta no início
de 2021.
Nessa sexta-feira, o Brasil chegou a 98.844 mortes por Covid-19 e
2.927.807 pessoas infectadas com o Sars-CoV-2.
A Rússia anunciou que registrará uma vacina contra a Covid-19 na
próxima semana, medida que desperta ceticismo em especialistas. O
país planeja iniciar campanha de imunização em outubro.

Áreas desmatadas na
Amazônia aumentaram 34%
O desmatamento na Amazônia
cresceu 34% entre agosto
de 2019 e julho de 2020,
comparado ao mesmo período
entre 2018 e 2019. Os dados
foram divulgados pelo
Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe). Foram
mapeadas 9.205 km² de área
devastada por meio do sistema
Deter, que orienta órgãos
de fiscalização ambiental a
combater ações criminosas. Um
ano antes, foram 6.844 km².
Para entidades que monitoram
a política ambiental no Brasil,

as informações do Deter
indicam que o desmatamento
pode superar recorde histórico
este ano. Os dados serão
confirmados por outro sistema
do Inpe, o Prodes, com imagens
de maior resolução.
O Ministério da Defesa
anunciou a retomada das
operações contra o garimpo
ilegal em terra indígena no
Oeste do Pará. As ações haviam
sido suspensas na véspera
após protestos de garimpeiros
durante visita do ministro do
Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Pandemia e falta de vaga levam 18,6
milhões de desempregados a não
procurar emprego

Jovem é executado dentro de casa na Vila Samara
Na madrugada de ontem (7), um jovem foi
executado a tiros, dentro de casa, localizada
na Travessa São Benedito, no bairro Vila
Samara, zona rural de São Luís. A vítima foi
identificada como Jasiel de Oliveira Sousa, de
30 anos.
De acordo com informações do delegado
George Marques, da Superintendência de
Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP),
três suspeitos entraram na casa da vítima e
efetuaram os disparos. Jasiel foi atingida na
região da face e morreu no local.
Ainda conforme o delegado, já existe a
identificação de um dos possíveis envolvidos
no homicídio. “A vítima teve uma recente
discussão com outro indivíduo, que passou a

Guedes concorda que município
fique, por enquanto, fora da reforma
tributária, dizem prefeitos
Em reunião com prefeitos,
o ministro Paulo Guedes
(Economia) concordou, segundo
pessoas que participaram do
encontro, que o ISS (imposto
municipal) não seja incluído
na reforma tributária neste
momento.
A FNP (Frente Nacional dos
Prefeitos) apresentou nesta
sexta-feira (7) sua visão sobre
a reforma: primeiro seja criado
um IVA (imposto sobre valor
agregado) e, num segundo
momento, o tributo possa incluir
o ICMS (estadual) e ISS.
“Ele [Guedes] concorda com
os municípios que o ISS
tem que permanecer com os
municípios”, disse o prefeito

Incêndio atinge
depósito de
materiais de obra
da Prefeitura no
bairro da Divinéia
Na tarde de ontem (7), no bairro
da Divinéia, em São Luís, foi
registrado um incêndio em um
depósito de materiais de uma
construtora responsável pelas
obras de drenagem, realizada pela
Prefeitura, na localidade. Cerca de
70 canos foram destruídos pelas
chamas.
De acordo com informações do
Corpo de Bombeiros, guarnições
de três unidades estiveram no
local e conseguiram conter o fogo.
Parte do muro da construtora que
ficou colapsado foi derrubado,
em comum acordo com os
proprietários e vizinhos, para
evitar posterior acidente.
Conforme o tenente-coronel
Francisco, não houve vítimas e
os responsáveis não souberam
informar como começou o
incêndio. Uma investigação
deverá ser feita na área para apurar
a causa.
Em nota, a Prefeitura de São Luís,
por meio da Secretaria Municipal

Últimas Notícias

Pai é preso suspeito de
estuprar a própria filha
em Dom Pedro
Foi preso, na quinta-feira (6), em
cumprimento a mandado de prisão
preventiva, um homem suspeito de estupro
de vulnerável contra a própria filha, de 15
anos. A polícia não informou quando ocorreu
o crime.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi preso
na cidade de Dom Pedro, após ordem de
prisão expedida pela Vara Única da Comarca
daquele município.
O homem, que não teve o nome divulgado,
foi levado á Delegacia da cidade e, em
seguida, encaminhado para o sistema
prisional de Presidente Dutra, onde ficará à
disposição da justiça. (AR)

Enquanto 12,3 milhões de brasileiros estão desempregados, outros 18,6
milhões gostariam de trabalhar, mas não procuram emprego devido
ao medo da pandemia ou por falta de vaga na cidade onde vivem.
Os dados, divulgados pelo IBGE, estão estáveis pela terceira semana
consecutiva, período em que têm avançado nos estados a flexibilização
do distanciamento social e a retomada das atividades.
O medo do contágio pelo coronavírus e fatores como o auxílioemergencial e o seguro desemprego ajudam a segurar a procura por
trabalho, afirma Maria Andreia Parente Lameiras, pesquisadora do Ipea.

Ministro diz a parlamentares que
entregará relatório sigiloso a
comissão do Congresso
O ministro da Justiça e
Segurança Pública, André
Mendonça, disse nessa
sexta-feira (7) a um grupo de
deputados e senadores que
entregará a uma comissão do
Congresso um relatório sigiloso
sobre mais de 500 servidores
públicos da área de segurança
identificados como integrantes
do movimento antifascismo
e opositores do governo Jair
Bolsonaro, segundo apurou a TV
Globo.
Após a revelação da existência
do relatório em reportagem
do portal Uol, Mendonça
determinou a abertura de uma
sindicância para apurar as
circunstâncias da elaboração
do documento. Ele também

substituiu o então diretor do
órgão, Gilson Liborio.
Segundo a reportagem, a
Secretaria de Operações
Integradas (Seopi), subordinada
ao ministério, "produziu um
dossiê com nomes e, em alguns
casos, fotografias e endereços
de redes sociais das pessoas
monitoradas".
André Mendonça participou
nesta quarta-feira de uma
audiência sobre o assunto,
a portas fechadas, sem
cobertura da imprensa, com
12 parlamentares da Comissão
Mista de Controle das Atividades
de Inteligência (CCAI) do
Congresso Nacional. Embora
tenha prometido, ele não deu
prazo para a entrega do relatório.

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 8

Processos retornam à “realidade normal” de
tramitação quando começam a favorecer credor
PÁG. 4

BANCADA PRESSIONA GOVERNO
FEDERAL PARA CONSTRUÇÃO
DE FERROVIAS NO MARANHÃO
Parlamentares maranhenses pressionam governo federal para
liberar dinheiro da renovação antecipada da Estrada de Ferro
Carajás e cobram apoio aos projetos

Flávio Dino

Pais presentes
Neste domingo, celebramos a tão
representativa data do Dia dos Pais. Um dia
para refletirmos sobre a importância do amor e
do exemplo no cumprimento da nobre missão
divina de criar e formar vidas. Rememoro a
parábola do Filho Pródigo, apresentada por
Jesus Cristo, para ressaltar quão fundamental
é o amor de um pai por seus filhos.
LEIA O ARTIGO NA PÁG. 4

Edivaldo
Holanda Junior

Obras e geração
de emprego
Desde março estamos atravessando a
pandemia da Covid-19. Além de ter que
lidar com a apreensão de ver familiares
doentes e com a dor do luto, muitas pessoas
viram sua renda diminuir ou perderam
o emprego, outra das consequências da
pandemia, que agravou a crise econômica
da qual o país vinha tentando se recuperar.
LEIA O ARTIGO NA PÁG.5

Deputados da Bancada do Maranhão ‘acordam’ para a questão das ferrovias no Maranhão
O Maranhão poderá receber investimentos para construção de duas novas
ferrovias no estado: Alcântara a Alto Alegre do Pindaré, ligando com
a Estrada de Ferro Carajás (EFC), e Balsas a Estreitos, ligando com a
Ferrovia Norte-Sul (FNS). Os dois projetos foram alvo de cobrança na

Em Julho,
Polícia Civil
alcançou 65%
de elucidação
nos crimes de
homicídio
PÁG. 16

Búfalos
provocam
dois acidentes
no Campo
de Peris, em
Bacabeira
Por volta das 5h desse sábado
(8), dois acidentes envolvendo
animais na pista foram
registrados no Campo de Peris,
num trecho da BR-135, em
Bacabeira, próximo a São Luís.
PÁG. 16
CYAN

reunião virtual da Bancada do Maranhão no Congresso com o ministro
da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. O debate contou também com a
participação do vice-governador, Carlos Brandão.
PÁG. 5

Edivaldo vistoria obra de
urbanização da Rua da
Felicidade, no João Paulo
O prefeito
Edivaldo Holanda
Júnior vistoriou,
ontem, 8, as obras
de urbanização da
Rua da Felicidade,
no Bairro do João
Paulo. Os serviços
contemplam a
cobertura de
toda a extensão
do canal, que
tem mais de 400
metros. Depois,
Edivaldo e equipe
acompanharam
trabalhos de
pavimentação na
Vila Maranhão.
PÁG. 15
MAGENTA

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. 13

Novo estudo: osteopatia
pode tratar problemas de
saúde mental

Edivaldo e equipe acompanharam as obras na Rua da Felicidade e trabalhos de
pavimentação na Vila Maranhão
PÁG. 12
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Caxias em Off

Weverton Rocha

Jotônio Vianna

*Senador do Maranhão e líder do PDT no Senado

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

Luto por 100 mil brasileiros
O Brasil está de luto por 100
mil brasileiros que perderam
a guerra contra a Covid-19.
Uma perda elevadíssima,
que poderia ter sido evitada
caso o governo federal
tivesse cumprido seu papel
e conduzido o país com uma
política nacional de combate
à doença, baseada na ciência e
na medicina. Uma tragédia que
poderia ser menor também se
nosso país não fosse marcado
por uma enorme desigualdade
social, que se torna ainda
mais explícita em momentos
de crise, como o que estamos
vivendo.
As mortes aumentam a nossa
tristeza. Mas todos os números
da pandemia são indicativos
do fracasso do Estado como
gestor dessa crise. Já são
cinco meses desde a chegada
do novo coronavírus ao
Brasil. Nesse período quase

3 milhões de pessoas foram
infectadas, 7,8 milhões de
postos de trabalho foram
fechados – entre formais
e informais - e 716 mil
empresas foram encerradas.
Tudo isso, resultado de uma
conjuntura desnecessariamente
prolongada.
Grande parte desse problema
tem a ver com a postura
negacionista e omissa do
governo federal, que só não
gerou consequências mais
graves, porque, graças a uma
ação do PDT, o Supremo
Tribunal Federal decidiu
que estados e municípios
poderiam definir medidas
sanitárias, inclusive suspensão
da circulação de pessoas.
Com esse poder garantido,
muitos gestores conseguiram
atuar, como aconteceu no
Maranhão, que agora apresenta
queda no número de novos

contaminados e de mortes.
Ainda assim, as muitas
mensagens do presidente
Jair Bolsonaro, minimizando
a gravidade da doença e
exortando as pessoas a saírem
às ruas, dificultaram o trabalho
de prefeitos e governadores.
Fato que colocou o Brasil na
contramão das experiências
mais bem sucedidas, onde a
opção foi pelo fechamento
efetivo das atividades por um
curto período, implicando a
queda no número de casos e a
rápida retomada econômica.
O meu partido, o PDT, tem
atuado como pode para tentar
minimizar os erros da política
federal. Como líder do PDT no
Senado e membro da Executiva
nacional do partido, assinei
algumas ações vitoriosas no
STF, como o reconhecimento
do direito de agir de
prefeitos e governadores, a

Candidatura do PT
obrigatoriedade do uso de
máscaras em instituições
penais e medidas de proteção
aos povos indígenas.
Mas tudo o que fizemos não
será suficiente sem que o
governo federal reconheça os
erros cometidos e assuma o
seu papel de cuidar do bemestar do nosso povo. Por isso,
vou continuar cobrando, vou
continuar lembrando que não
é normal termos tantos mortos
por uma doença. Vou continuar
clamando por um país em que
as pessoas tenham condições
mais iguais de enfrentar um
problema e por um governo
que trate seu povo com mais
respeito e cuidado.
Vamos chorar os nossos 100
mil mortos. Mas em honra a
eles, vamos lutar para que a
pandemia fique sob controle
e o nosso povo possa voltar a
sorrir e abraçar sem medo.

Conselho Superior do MPMA aprova
duas promoções e uma remoção
Em sessão virtual do Conselho
Superior do Ministério
Público do Maranhão (CSMP),
realizada na manhã de sextafeira, 7, foram aprovadas duas

CYAN

promoções, uma remoção
e uma permuta na carreira
da instituição. A sessão foi
presidida pelo procurador-geral
de justiça, Eduardo Jorge Hiluy

MAGENTA

Nicolau.
O promotor de justiça Tibério
Augusto Lima de Melo foi
promovido, pelo critério de
merecimento, da Promotoria

Com a decisão do diretório nacional do partido de que o PT de Caxias
deve lançar candidato a prefeito em 2020, a sigla vermelha local não
poderá se coligar nem com o prefeito Fábio Gentil (Republicanos)
nem com o deputado estadual Adelmo Soares (PCdoB). Ambos
contendores queriam aliança com os petistas locais.
Na verdade, a direção nacional do PT optou por uma solução ‘meiasola’, pois a direção local do partido já havia decidido pelo apoio
a Fábio Gentil. Mas só que o militante e advogado Chico Sousa
recorreu dessa decisão à instância partidária superior e deu no
que deu. Dessa forma, os cardeais nacionais viram na solução da
candidatura majoritária local a forma mais contemporizadora. Ou seja,
nem agradar a um nem agradar a outro dos candidatos a prefeito que
articulavam aliança com o PT caxiense.
Mas a ordem da direção nacional não apazigua os ânimos das
correntes petistas locais, pois já agora se iniciou outra contenda
interna: a de ver quem será escolhido candidato a prefeito ou a prefeita
da agremiação vermelha tupiniquim. Do que se sabe por antecipação é
que já há pelo menos três militantes caindo em campo atrás de vencer
mais essa disputa.

PCdoB
Além de Chico Sousa ter
recorrido, a direção do PCdoB
no Maranhão também fez chegar
ao diretório nacional do PT o
seu interesse numa coligação
dos dois partidos em Caxias, o
que, no caso, seria o apoio dos
petistas caxienses à candidatura
a prefeito do deputado estadual
Adelmo Soares (PCdoB)...

Nove candidatos

de Justiça da Comarca de
Monção para a 2ª Promotoria de
Justiça Criminal de Imperatriz.
Pelo critério de antiguidade, o
promotor de justiça Francisco
Hélio Porto Carvalho deixa
a Comarca de Santo Antônio
dos Lopes para assumir a
Promotoria de Justiça da
Comarca de Maracaçumé.
O Conselho Superior aprovou,
ainda, a remoção da promotora
de justiça Lays Gabriela Pedrosa
Souza, da 2ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Lago da
Pedra para a 2ª Promotoria da
Comarca de Viana.
Por fim, foi aprovada a
remoção voluntária por
permuta, na entrância final,
entre os promotores de justiça
Maria Luciane Lisboa Belo e
Lindonjonson Gonçalves de
Sousa. Maria Luciane Belo vai
para a 18º Promotoria de Justiça
de Substituição Plena de São
Luís, enquanto Lindonjonson
Gonçalves de Sousa assume a 2ª
Promotoria de Justiça de Defesa
da Educação de São Luís.
Participaram da sessão os
procuradores de justiça Carlos
Jorge Avelar Silva, Domingas
de Jesus Fróz Gomes, Joaquim
Henrique de Carvalho Lobato,
Mariléa Campos dos Santos
Costa, Themis Maria Pacheco
de Carvalho (corregedora-geral
do MPMA) e Maria de Fátima
Rodrigues Travassos Cordeiro.
Na ocasião, o procuradorgeral de justiça, Eduardo
Nicolau, parabenizou todos
os pais do Ministério Público
do Maranhão, em razão das
comemorações do próximo
domingo, 9, Dia dos Pais.
“Aproveito a oportunidade para
desejar muita saúde e muita paz
a todos os pais da instituição”,
disse.
Também prestou homenagens
aos pais da instituição o
presidente da Associação do
Ministério Público do Estado do
Maranhão (Ampem), promotor
de justiça Gilberto Câmara
França Júnior, que parabenizou
igualmente os promotores
que tiveram as promoções e
movimentações aprovadas na
carreira ministerial.

YELLOW

...Achada a solução intermediária
acima, porém, pela direção
nacional, o certo é que agora
haverá nove pré-candidatos a
prefeito no município...

Os pré-candidatos
...Os atuais pré-candidatos já
anunciados são: Fábio Gentil
(Republicanos), Adelmo Soares
(PCdoB), Júnior Martins
(PSC), Cesar Sabá (MDB),
Arnaldo Rodrigues (PSOL),
Tino Castro (PTB), Luiz Carlos
Moura (PMB) e Luciano
Aldrin (Rede)… E, claro, para
completar a novena, portanto, só
falta o nome do pré-candidato
do PT.

Pé no asfalto
A propósito, aumentou muito
a movimentação dos précandidatos a prefeito e a vereador
na Princesa do Sertão. Além
das ações na internet, os préconcorrentes agora estão pondo
também o pé no asfalto...

Adesivaços
...Afora reuniões nos espaços
privados dos seus cabos
eleitorais, eles também
promovem ‘adesivaços’ nas ruas,
avenidas, praças e esquinas da
cidade...

Figurino
...Quer dizer, o movimento
já parece mesmo campanha
eleitoral nos moldes do figurino
político de antes da pandemia de
covid-19...

Os riscos
...O que naturalmente traz ao
debate os riscos de contaminação
da covid-19 que pré-candidatos,
cabos eleitorais e apoiadores
levam embutidos em suas ações.

passada, o rompimento com a
prefeita de São João do Sóter,
Josa Silva...

Rompimento
...Antes, Clodomir e Luíza
já vinham insinuando um
rompimento com a prefeita
Josa Silva, mas tudo parecia ser
apenas ameaça...

O filho
...No entanto, agora, ex-marido
e ex-esposa anunciaram o
lançamento do próprio filho,
o médicoTairo Rocha,como
candidato a prefeito do
município...

Rádio
...Por sinal, também na sextafeira passada, Clodomir e Luíza
usaram uma rádio local para
tecer duras críticas à prefeita e à
sua família...

Tom usado
...E, pelo tom usado na rádio, a
impressão é que a coisa não teria
mais volta, pois desceram a ripa
na desafeta, acrescentando que o
filho deles aceitou “o sacrifício
de vir de Belo Horizonte (MG)
só para salvar o nome da
família”!...

Problemas
...No caso, os dois, ex-marido
e ex-mulher, não podem sair
candidatos devidos a problemas
não resolvidos na Justiça

Sâmia Torres
Nas redes sociais, muitos amigos
ainda lamentam a morte de
Sâmia Torres Correa, filha do
médico Dr. Ivaldo Bastos e a
esposa Eva Torres... Estudante
de Psicologia, Sâmia era uma
pessoa alegre, divertida e
comprometida com as causas
sociais, principalmente com a
assistência a crianças carentes
do município.A morte prematura
da jovem deixoumuitatristeza
e uma enorme lacuna nas suas
relações, como se constata pela
repercussão da sua partida…
Pêsames à família.

Boletim

Reedição

Na sexta-feira à noite, último
boletim, Caxias registrava 3.254
infectados e 95 óbitos pela
covid-19 no município.

Os ex-prefeitos Clodomir Rocha
e Luíza Rocha reeditaram
a antiga aliança política e
anunciaram, na sexta-feira

...Mas o número de pessoas que
se recuperaram também chegava
a 2.411.

Recuperadas

Gonzo
• Expectativa - Expectativa para ver como irá começar e como irá
terminar a nova disputa interna entre as correntes petistas locais.
Pois, como de praxe, os companheiros de legenda na Princesa do
Sertão quando iniciam um quiproquó dificilmente se terá noção de
como irá acabar!!!
• Indagações - Ainda causa indagações a razão de os vereadores
de oposição não terem comparecido à reunião da Câmara local que
decidiu pela convocação dos secretários municipais de Saúde e de
Educação... É que ninguém entendeu mais nada depois disso, pois
o que ficou parecendo é que são os governistas na Casa que agora
assumiram o papel de opositores do Executivo!!!
• Não ‘fondo’ - E o Partido Verde, que fez que foi e acabou não
‘fondo’ na pré-candidatura a prefeito???!!!
BLACK

S Ã O

L U Í S

16

–

M A R A N H Ã O

|

D O M I N G O

E

S E G U N D A - F E I R A

|

9

E

1 0

D E

A G O S T O

D E

2 0 2 0

|

J O R N A L

P E Q U E N O

Polícia

redacao@jornalpequeno.com.br | www.jornalpequeno.com.br

Em julho, a Polícia Civil
contabilizou 72 operações para
reduzir as mortes violentas. Entre
os resultados foram efetuadas
algumas prisões, cumprimento de
mandados de busca e apreensão
e ações de inteligência, fruto de
atuação da Superintendência de
Homicídios e Proteção à Pessoa
(SHPP), no combate a este tipo
de crime. A instituição alcançou
ainda 65% de elucidação dos casos
investigados no período.
“A nossa superintendência
tem um grande desafio para a
contenção dos crimes de mortes
violentas e podemos contar com
uma estrutura especializada e
profissionais treinados para este
tipo de investigação. A base do
nosso trabalho está na execução de
operações e ações de inteligência
para frear estes casos, atuar
pela redução desta forma de
criminalidade”, destacou o titular
da SHPP, delegado Lúcio Rogério
Reis.
A SHHP contabiliza um total
de 18 prisões em flagrante, 25

DIVULGAÇÃO

Em julho, Polícia Civil totalizou 65%
de elucidação dos crimes de homicídio

A Polícia Civil atua na investigação e elucidação dos casos de
homicídios
mandados cumpridos, sendo
16 de prisão e nove de busca e
apreensão, além da realização
de operações de inteligência.
O Departamento de Proteção
à Pessoa (DPP) investigou três
casos, sendo dois com a autoria
definida, alcançando 66% de

elucidação das investigações.
No somatório da produtividade
das Delegacias de Área que
compõem a superintendência–
Norte, Sul, Leste e Oeste–somam
a investigação de 26 casos, sendo
17 destes com a elucidação
e indicação de autoria, o que

corresponde a 65% de solução
do total de ocorrências. Foram
cumpridos 14 mandados,sendo
oito de prisão (dois em flagrante) e
seis de busca e apreensão.
O trabalho do Plantão Central
de Homicídios, órgão da SHPP,
atendeu 37 ocorrências nos locais
de crime, sendo os casos de
homicídio (25), latrocínio (3) e
achado de cadáver ou mortes a
esclarecer (9). Destaque também
para o trabalho do Departamento
de Feminicídio, que no período
cumpriu quatro mandados
de prisão e alcançou 75% de
elucidação dos casos investigados.
A SHPP é vinculada à Polícia
Civil e integra a estrutura da
Secretaria de Estado de Segurança
Pública (SSP-MA). Compõem a
superintendência o Departamento
de Homicídios da Capital,
Departamento de Homicídios
do Interior, Departamento de
Proteção à Pessoa, Departamento
de Feminicídioe o Núcleo de
Inteligência.

Búfalos provocam dois acidentes
no Campo de Peris, em Bacabeira
Por volta das 5h desse sábado (8),
dois acidentes envolvendo animais
na pista foram registrados por
uma equipe da Polícia Rodoviária
Federal (PRF), da Unidade
Operacional de Pedrinhas. O
local foi o Campo de Peris, num
trecho da BR-135, em Bacabeira,
próximo a São Luís. De acordo
com a PRF, dois búfalos estavam
parados sobre a pista; a ocorrência
envolveu um caminhão e um
ônibus.
O motorista do caminhão, que
seguia sentido São Luís, e que
foi surpreendido com a presença
dos búfalos no meio da rodovia,
conseguiu desviar dos animais,
mas perdeu o controle do veículo
e subiu na tubulação do sistema
Italuís, na qual o veículo ficou
preso. Na ocasião, ninguém se
feriu.
Em relação ao ônibus, que seguia
logo atrás, e que trafegava de
Teresina para São Luís com
muitos passageiros, esse veículo
não conseguiu desviar dos
animais, atropelando e matando
um dos búfalos. O impacto foi

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes mandou
soltar na noite desta sexta feira, 7, o secretário licenciado de Transportes
Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy. A decisão de Gilmar
foi tomada no âmbito de uma reclamação movida pela defesa de Baldy
contra a ordem de prisão temporária, de cinco dias, decretada pelo juiz
federal Marcelo Bretas, responsável pelos processos da Operação Lava
Jato no Rio de Janeiro.
“Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a ordem de
prisão temporária decretada em relação ao reclamante. Expeça-se alvará
de soltura. Comunique-se com urgência. Determine-se vista dos autos à
PGR”, decidiu Gilmar Mendes.
No pedido de soltura de Alexandre Baldy, a defesa dele argumentou
que a prisão do secretário licenciado é uma condução coercitiva –
quando um investigado é levado pela polícia a depor, obrigatoriamente
– “travestida” de prisão temporária. Os advogados sustentam que a
detenção dele não corresponde a fatos contemporâneos e os crimes dos
quais ele é suspeito não se incluem nas condições previstas em lei para
prisão temporária.
A decisão do ministro vem depois de o Tribunal Regional Federal da
2ª Região (TRF2), de segunda instância, negar, também nessa sextafeira, um habeas corpus a Baldy. No despacho, o desembargador Abel
Gomes, relator da Lava-Jato na Corte, entendeu haver elementos que
justificavam a prisão temporária do secretário, como a quantidade de
material arrecadado nas buscas e apreensões.
Licenciado do cargo no governo de João Doria (PSDB), Baldy foi um
dos alvos da Operação Dardanários, deflagrada nesta quinta-feira, 7.
O secretário paulista, um dos caciques do PP, é suspeito de receber
propina da organização social Pró-Saúde, em troca da liberação de
pagamentos pela administração de um hospital em Goiânia, e em
contratos de uma empresa chamada Vertude com a Junta Comercial de
Goiás (JUCEG) e a Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz).
Os fatos investigados ocorreram entre 2014, quando Baldy se
candidatou a deputado federal e foi eleito, e 2018, quando ele era
ministro das Cidades do governo Michel Temer (MDB).

Bispo emérito de São Félix do
Araguaia (MT), Dom Pedro
Casaldáliga morreu, nesse
sábado (8), aos 92 anos. Ele
estava internado em Batatais
(SP). O religioso ficou conhecido
por suas posições políticas e pelo
trabalho pastoral ligado a causas
como a defesa de direitos dos
povos indígenas e o combate à
violência dos conflitos agrários.
A morte de Casaldáliga foi
confirmada pela Prelazia de São

Félix do Araguaia, Congregação
dos Missionários Filhos do
Imaculado Coração de Maria
(Claretianos) e a Ordem de Santo
Agostinho (Agostinianos).
Ele nasceu na Espanha, em 1928,
e se mudou para o Brasil aos
40 anos. Fcou conhecido por
suas posições políticas e pelo
trabalho pastoral ligado a causas
como a defesa de direitos dos
povos indígenas e o combate à
violência dos conflitos agrários.

Chica Xavier, atriz de ‘Sinhá Moça’
e ‘Renascer’, morre aos 88 anos

Um ônibus e um caminhão se envolveram em acidentes com búfalos, no Campo de Peris
tão forte que o volante do veículo
foi empurrado contra o motorista,
prendendo-o junto ao banco. A
vítima só conseguiu sair com a
ajuda de uma equipe do Corpo de
Bombeiros que esteve no local.
Segundo a PRF, nenhum

DIVULGAÇÃO

Homem é achado morto
a golpes de faca em
Itapecuru-mirim
Nesse sábado (8), o corpo de um
homem foi encontrado com várias
perfurações de faca, em uma
estrada vicinal, que dá acesso ao
povoado Mata, em Itapecuru-Mirim.
Informações preliminares dão conta que a vítima era um jovem, que
sempre ficava na porta da agência
do Banco do Brasil daquela
cidade, colocando papelões sobre
motos estacionadas, como forma
de protegê-las do sol. Este jovem
seria usuário de drogas.
A polícia investiga a motivação e a
identificação do autor do assassinato.(LUCIENE VIEIRA)

Alvo da Lava Jato, Alexandre Baldy
é solto pelo ministro Gilmar Mendes

Bispo Dom Pedro Casaldáliga
morre aos 92 anos

DIVULGAÇÃO

LUCIENE VIEIRA
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passageiro do ônibus se feriu.
Todos foram reembarcados em um
outro ônibus para prosseguirem
viagem até São Luís.
No Campo de Peris, existem
propriedades com criação de
bovinos, suínos e bubalinos.

Conforme a PRF, algumas vezes
os animais quebram a cerca e
invadem a pista de rolamento em
busca do calor do asfalto ou dos
grãos de soja ou milho que caem
de caminhões e carretas ao longo
do Campo.

Motociclista morre em
acidente na estrada de
acesso a Panaquatira
DIVULGAÇÃO

Ainda são desconhecidas a
motivação da morte de homem
em Itapecuru

Na madrugada desse sábado (8), a Polícia
Militar registrou um acidente na Avenida
Principal do bairro Panaquatira, numa
área próxima à praia, em São José de
Ribamar. Houve uma colisão entre um
veículo Corolla de cor prata, placa OXR0618, e uma motocicleta CG FAN 125 de
cor preta, placa NWY-9615. A moto era
dirigida por Magno dos Santos Teixeira,
de 34 anos, que morreu após a colisão.
Uma equipe do Serviço de Atendimento
Colisão entre moto e Corolla
Móvel de Urgência (Samu) esteve
no local, além de uma guarnição de
provocou a morte de Magno
policiais militares. Segundo a Polícia o Teixeira, de 34 anos
condutor do Corolla fugiu. E, a área do
acidente foi isolada para que fossem realizados os trabalhos do Instituto de
Criminalística (Icrim) e o Instituto Médico Legal. (LV)

A atriz Chica Xavier, conhecida
por papéis marcantes em
novelas como “Sinhá Moça”
e “Renascer”, morreu na
madrugada deste sábado (8) aos
88 anos, vítima de câncer de
pulmão. Ela estava internada
no Hospital Vitória, na Barra
da Tijuca, Zona Oeste do Rio,
e tinha câncer. A morte foi
confirmada pelo neto Ernesto
Xavier.
Nascida na cidade de Salvador,
Francisca Xavier Queiroz de
Jesus consagrou-se como atriz
de teatro, TV e cinema, ao
longo de uma carreira de mais
de 60 anos. Destacou-se como
um dos maiores símbolos da
representatividade negra na arte
brasileira.
Nos palcos, esteve na montagem
de 1956 de “Orfeu da
Conceição”. Atuou também em

novelas como “Dancin’ Days”
(1978), “Pátria minha” (1994),
“Cara & Coroa” (1995), “O rei
do gado” (1996) e “Força de
um desejo”. Seu trabalho mais
recente na TV foi “Cheias de
charme” (2012).
“Em março deste ano, minha
avó precisou passar por uma
série de exames porque havia
uma suspeita de pneumonia e
por ser muito idosa, diabética e
hipertensa, era bom cuidarmos
disso com mais cautela. Por
ser período de pandemia, a
médica dela recomendou que
esperássemos um pouco mais
para podermos fazer uma
investigação mais incisiva, mas
não imaginávamos que seria
tanto tempo de isolamento
social”, explicou a neta de Chica
Xavier, a atriz Luana Xavier.

Novo regime de tributação de pequenas
empresas pode ser votado na quarta
O Senado deve votar na quarta-feira (12) um projeto que autoriza as
pequenas e médias empresas a mudarem seu regime de tributação, em
caráter excepcional, em 2020. A falta de acordo político adiou a votação
do PLP 96/2020, que estava na pauta do Plenário de quinta-feira (6).
Pelo texto, as empresas que já haviam optado pela tributação pelo lucro
presumido poderão mudar para o sistema de lucro real ou para o Simples
Nacional. O objetivo é evitar a falência de empresas que, em janeiro,
optaram pela tributação por lucro presumido e estão passando por uma
queda de receitas devido à crise econômica causada pela pandemia da
covid-19. Pela legislação atual, as empresas devem optar pelo tipo de
apuração do lucro para efeito de tributação nos últimos dias do ano
anterior ou nos primeiros dias de janeiro (o prazo é definido anualmente
pelo Fisco), não sendo possível alterar a escolha posteriormente.
(AGÊNCIA SENADO)

A noite está quase acabando; o dia logo vem. Portanto,
deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a
armadura da luz.
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do
dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e
depravação, não em desavença e inveja.
Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não
fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne.
.				
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Conselho Superior do MPMA aprova duas
promoções e uma remoção
Publicado em 7 de agosto de 2020 às 21:08 | Comentar
3

Reunião Conselho Superior do Ministério Público

Em sessão virtual do Conselho Superior do Ministério Público do Maranhão (CSMP), realizada na
manhã desta sexta-feira, 7, foram aprovadas duas promoções, uma remoção e uma permuta na
carreira da instituição. A sessão foi presidida pelo procurador-geral de Justiça, Eduardo Jorge Hiluy
Nicolau.
O promotor de Justiça Tibério Augusto Lima de Melo foi promovido, pelo critério de merecimento, da
Promotoria de Justiça da Comarca de Monção para a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Imperatriz.
Pelo critério de antiguidade, o promotor de Justiça Francisco Hélio Porto Carvalho deixa a Comarca de
Santo Antônio dos Lopes para assumir a Promotoria de Justiça da Comarca de Maracaçumé.
O Conselho Superior aprovou, ainda, a remoção da promotora de Justiça Lays Gabriela Pedrosa Souza,
da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Lago da Pedra para a 2ª Promotoria da Comarca de Viana.
Por fim, foi aprovada a remoção voluntária por permuta, na entrância final, entre os promotores de
justiça Maria Luciane Lisboa Belo e Lindonjonson Gonçalves de Sousa. Maria Luciane Belo vai para a
18º Promotoria de Justiça de Substituição Plena de São Luís, enquanto Lindonjonson Gonçalves de
Sousa assume a 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação de São Luís.

Participaram da sessão os procuradores de Justiça Carlos Jorge Avelar Silva, Domingas de Jesus Fróz
Gomes, Joaquim Henrique de Carvalho Lobato, Mariléa Campos dos Santos Costa, Themis Maria
Pacheco de Carvalho (corregedora-geral do MPMA) e Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro.
Na ocasião, o procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau, parabenizou todos os pais do Ministério
Público do Maranhão, em razão das comemorações do próximo domingo, 9, Dia dos Pais. “Aproveito a
oportunidade para desejar muita saúde e muita paz a todos os pais da instituição”, disse.
Também prestou homenagens aos pais da instituição o presidente da Associação do Ministério Público
do Estado do Maranhão (Ampem), promotor de Justiça Gilberto Câmara França Júnior, que
parabenizou igualmente os promotores que tiveram as promoções e movimentações aprovadas na
carreira ministerial.

Eduardo Braide e Marcial Lima ganham na Justiça
Eleitoral do Maranhão

Pela decisão do juiz da 89ª Zona Eleitoral de São Luís, Douglas Airton Ferreira Amorim, o
deputado federal Eduardo Braide, o vereador Marcial Lima e o Bumba Meu Boi de Santa
Fé foram inocentados de uma representação do Ministério Público Eleitoral (MPE), que
falava de propaganda fora do período autorizado e abuso de poder político e econômico.
Os parlamentares Eduardo Braide, pré-candidato a prefeito de São Luís, e Marcial Lima,
pré-candidato à reeleição de vereador, os dois do PODEMOS, pela sentença do
magistrado, não cometeram nenhuma irregularidade.
O MPE alegou propaganda antecipada e abuso de poder político e econômico durante a
“live” do Boi de Santa Fé, exibida pelas redes sociais da manifestação cultural no dia 27
de junho.
O juiz da 89ª Zona Eleitoral negou o pedido do MPE, considerou improcedente a
representação feita pelo procurador regional eleitoral, Juraci Guimarães Júnior.
Segundo a Diretoria do Bumba Meu Boi de Santa Fé, “Marcial Lima e Braide apoiaram
uma transmissão feita pelas redes sociais, respeitando o Artigo 36-A da lei das eleições,

não teve propaganda e nem abuso de poder político e econômico”.
Eduardo Braide, líder de todas as pesquisas eleitorais, e Marcial Lima continuam firme
em pré-campanha, respeitando a legislação eleitoral vigente.
Veja a sentença na íntegra:.

Covidão: Prefeito de Brejo desafia decisão judicial e
segue escondendo destino de R$ 1,8 milhões
9 de agosto de 2020

Maramais Deixar Comentário

O prefeito Zé Farias (MDB), do município de Brejo, segue debochando do Poder Judiciário do
Maranhão. Mesmo após decisão do Juiz Karlo Alberto Ribeiro Mota da 1ª Vara da Comarca de
Brejo, que obrigou o município a disponibilizar em tempo real, dados da transparência de todos
os recursos do Covid-19 recebidos e aplicados, Zé Marias optou por simplesmente ignorar a
decisão judicial.
Segundo informações obtidas no site do Fundo Nacional da Saúde, Brejo recebeu até o
momento, mais de R$ 1,8 milhões que ninguém aonde foi parar.
No site da prefeitura, desobedecendo decisão judicial, não há nenhuma informação sobre o
destino de todo esse dinheiro.

Prefeito segue escondendo informações sobre mais de R$ 1,8 milhões recebidos para combater o Covid-19

De acordo com a decisão judicial, a inércia do prefeito em relação a decisão judicial pode
acarretar em responsabilidade criminal (processo por crime de desobediência) e de improbidade
administrativa, bem como pedido de intervenção junto ao Tribunal de Justiça do Maranhão.
Enquanto isso, a população sofre com o crescimento demasiado do número de casos e
infectados no município e o completo descaso do prefeito.

MP investiga irregularidades entre a Câmara de
Imperatriz, envolvendo “laranjas” na
contratação do Instituto Coelho Neto para
realização de concurso
Publicado em 7 de agosto de 2020 por Werbeth Saraiva

Em Imperatriz, o Ministério Público tomou conhecimento de possíveis irregularidades em um concurso público que a
Câmara Municipal pretende realizar por meio do Instituto Coelho Neto. De acordo com informações o certame, tem o
objetivo de preencher os cargos vagos da instituição e a formação de cadastro de reserva, conforme estabelecido no
Pregão Presencial nº 002/2020.
O Ministério Público iniciou uma análise preliminar de documentos relativos ao Pregão, onde foram identificadas
irregularidades insanáveis relacionadas à qualificação técnica da empresa.
Conforme levantamento de um Relatório produzido pelo GAECO/MPMA, através do Laboratório de Tecnologia Contra
Lavagem de Dinheiro – LAB/LD, foram apontados fortes indícios de ausência de qualificação técnica do Instituto Coelho
Neto para realizar o certame. Uma das principais irregularidades encontradas no processo licitatório, são indícios de que
os sócios e responsáveis pelo Instituto podem ser “laranjas”.
O Ministério Público instaurou um Inquérito Civil para apurar o caso e investigar as possíveis condutas ilícitas na
contratação do Instituto Coelho Neto, com objetivo de responsabilizar os envolvidos e evitar eventuais danos ao erário e à
coletividade de um modo geral.

Isso pode em época de eleição?Prefeito Magno
distribui “vale carne” em Chapadinha
Publicado em 9 de agosto de 2020 às 12:50 | Comentar
2

Prefeito Magno Bacelar

O prefeito de Chapadinha, Magno Bacelar, distribuiu ‘vale carne’ para a população neste sábado (8).
Em meio a aglomeração houve quem gritasse: “Eita que meu prefeito é bom demais!”

Prefeito de Anajatuba pode terminar o mandato
na cadeia
Publicado em 7 de agosto de 2020 por Werbeth Saraiva
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A Polícia Federal tomou conhecimento de uma denúncia de desvio de recursos públicos e que tem como principal
suspeito, o prefeito do município de Anajatuba, Sidney Pereira. De acordo com informações documentadas que também
foram enviadas para o Ministério Público Federal e para a Procuradoria Geral de Justiça, o gestor comandou uma
organização de desvio de dinheiro de obras na área da Educação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
A denúncia aponta que o mandatário realizou diversos contratos com a empresa Andrade Variedades, cujo no seu
endereço consta apenas um galpão abandonado, apontando indícios de que se trata de uma empresa fantasma.
Os documentos também relatam que a empresa contratada usava caçambas e caminhões pipas pertencentes ao prefeito.
Os maquinários eram operados pelos seus laranjas.
Em um trecho retirado da denúncia, é possível observar a gravidade da situação.
“O prefeito estaria pagando, com verba federal, ele próprio, o que demonstra além de crime, pratica de ato de
improbidade administrativa”.

SMTT atende indicação de Yglésio e
fecha trecho da Litorânea para
atividades esportivas
Publicado em 9 de agosto de 2020 por Werbeth Saraiva
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A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes anunciou neste sábado (8) que um trecho da
Avenida Litorânea, no bairro Calhau, será interditadopara uso exclusivo das pessoas para práticas
esportivas, como o ciclismo, corrida, caminhada e demais esportes que possam ser praticados
naquele espaço aos domingos e feriados.
É importante destacar que, no ano passado, o deputado estadual e pré-candidato à prefeitura de
São Luís, Yglésio (PROS), enviou uma indicação ao órgão em questão, no dia 24 de setembro de
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Litorânea, com o objetivo de implantar a política pública “Litorânea Aberta”, para que as pessoas
pudessem utilizar o espaço para praticar atividades físicas e cuidar da saúde.

Fechar e aceitar

“A gente conhece a realidade da nossa cidade em termos de escassez de lugares para a prática
de exercícios físicos. Por isso, enviamos há quase um ano uma indicação que sugeria a
interdição da Avenida Litorânea aos domingos pra que as pessoas pudessem ter um dia livre para
praticar o esporte que depende de uma estrutura como aquela”, disse o deputado.
De acordo com o deputado, fazer esse tipo de intervenção no trânsito é uma forma de cuidar das
pessoas. Além disso, segundo o pré-candidato à prefeitura da capital, dar dignidade às pessoas é
e sempre será a sua principal prioridade à frente de um cargo público.
“Esse tipo de atitude por parte da secretaria de trânsito e Transporte reflete exatamente o nosso
compromisso com a cidade de São Luís, que é o depriorizar o bem-estar da população e levar a
dignidade a todos”, disse. “Incentivar as pessoas àpratica do esporte é tão essencial quanto
fomentar o acesso à saúde e à água potável, por exemplo. Por isso, é de grande importância pra
nós poder saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido e surtindo efeito na vida das
pessoas!”, exclamou o parlamentar.
De acordo com a SMTT, a avenida poderá ser utilizada para este fim a partir de amanhã (9) e o
trecho a ser destinado para a prática de exercícios físicos vai da Praça do Pescador até o Monte
da Oração. Do outro lado da avenida, segue no sentido Ponta do farol e vai até o Calhau.

Publicado em Geral | Deixe uma resposta

Esquema com recursos federais pode
botar prefeito João Igor de São
Bernardo na cadeia
Publicado em 9 de agosto de 2020 por Werbeth Saraiva
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Um esquema de contratação de empresas fantasmas com recursos federais deve botar o prefeito
de São Bernardo e alguns de seus secretários direto na cadeia.
O blog recebeu informações de um sistema de superfaturamento milionário na gestão de João
Igor eleito pelo MDB em São Bernardo.
Uma empresa de Maranhãozinho também estaria envolvida no esquema de quase R$ 10 milhões
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SAÚDE! MPF sabe da ligação de
empresa de medicamentos com o
deputado Josimar Maranhãozinho
Publicado em 8 de agosto de 2020 por Werbeth Saraiva
12

O procurador Federal Juraci Guimarães Junior, denunciou o casal de deputados Josimar e
Detinha por suposta prática de abuso de poder politico e econômico, em decorrência da entrega
de vales compras nos valores de sessenta a setenta reais em bairros de São Luís.
A denúncia teve como base postagens de blogs da capital do estado e o caso segue sendo
apurado pelo Ministério Público Federal e justiça eleitoral. Ocorre, que em uma parte da denúncia
o procurador subscreve postagens jornalisticas onde afirma que empresas ligadas ao consórcio
de prefeituras do partido de Josimar, teriam realizado doações para a ONG responsável da
distribuição do vale compras.
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uma das principais empresas operantes no leque de prefeituras controladas pelo deputado federal
Josimar Maranhãozinho.

A Dismar que é o verdadeiro nome da Águia Farma é uma das empresas que este blog tomou
conhecimento que está sendo investigada por diversos órgãos de controle e fiscalização. A
suspeita é que a firma pertença ao próprio Josimar, mas isso é uma outra história.
Publicado em Corrupção, Geral | Com a tag ÁGUIA FARMA, DISMAR, Josimar
Maranhãozinho, MPF | Deixe uma resposta

Candidato do PCdoB em São Luís
ataca a imprensa livre
Publicado em 7 de agosto de 2020 por Werbeth Saraiva
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Após circular, em um dos principais meios de comunicação da capital do estado, a notícia de que
o pré-candidato à prefeitura de São Luís Rubens Junior poderia desistir de concorrer ao cargo de
gestor municipal nas eleições, o comunista respondeu com ataques. Na tarde desta sexta-feira
(7), Rubens Junior usou as redes sociais para atacar o Blog Marrapá, de propriedade do jornalista
Leandro Miranda.
“É muita boataria do Sistema Blablablá de Comunicação”, desdenhou Rubens Junior. O ataque do
comunista evidencia o seu desespero por não corresponder às expectativas do grupo quanto ao
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É por isso que Rubens vem a todo custo tentando aparecer nas redes sociais com lives sobre
temas aleatórios e vídeos infantis que não contribuem em nada com a sua campanha, pelo
contrário, só demonstra que ele não está preparado para a gestão municipal.
Publicado em Brasil, Economia, Educação, Geral, Judiciário, Mundo, Opinião, poder,
Policial, Saúde | Deixe uma resposta

Segundo revista, Queiroz pagou 21
cheques à Michelle; fato contradiz
Bolsonaro
Publicado em 7 de agosto de 2020 por Werbeth Saraiva

O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Fabrício Queiroz, depositou pelo
menos 21 cheques para a primeira-dama Michelle Bolsonaro, fato que contraria a versão do
presidente Jair Bolsonaro (sem partido), de que Queiroz teria pago um único cheque à sua
mulher. Segundo a revista Crusoé, os pagamentos datam desde 2011.
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então deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Os extratos detalham as movimentações do exassessor para Michelle, que totalizam R$ 72.000 entre 2011 e 2016.
Quando a informação de que Queiroz havia depositado um cheque de R$ 24.000 para Michelle
veio à tona, ainda no fim de 2018, Bolsonaro deu a justificava de que se tratava do pagamento de
um empréstimo que ele tinha feito para o ex-assessor de Flávio, no valor de R$ 40.000. O
depósito do cheque aparece em um relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades
Financeiras), que listou o pagamento a Michelle entre movimentações atípicas que somam R$ 1,2
milhão na conta de Queiroz.
O documento foi anexado pelo MPF (Ministério Público Federal) à investigação que deu origem à
Operação Furna da Onça, que chegou a prender dez deputados estaduais da Alerj (Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro).
Segundo os extratos de Queiroz, Michelle recebeu três cheques do ex-assessor em 2011, todos
no valor de R$ 3.000. No ano seguinte, foram mais seis depósitos na mesma quantia. Já em
2013, foram três cheques no mesmo valor. O ano de 2016 é o que concentra a maior
movimentação para a primeira-dama, totalizando R$ 36.000 em nove cheques.

Publicado em Brasil, Corrupção, crime, Economia, Educação, Geral, Judiciário, Mundo,
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A Polícia Federal deflagra nova etapa
da Operação Muçambê III
Publicado em 7 de agosto de 2020 por Werbeth Saraiva
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A Polícia Federal deflagrou, no período compreendido entre os dias 27 de julho e 07 de agosto de
2020, uma nova etapa da Operação Muçambê III, objetivando a erradicação de cultivos ilícitos de
maconha (Cannabis Sativa).
A ação foi realizada em conjunto com o Centro Tático Aéreo da Secretaria de Segurança Pública
do Estado do Maranhão (CTA/SSP/MA) e contou com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do
Maranhão (CBM/SSP/MA), totalizando, aproximadamente, 70 policiais de diferentes forças de
segurança pública.
No Maranhão, a operação se concentrou nos limites da Reserva Biológica do Gurupi com a
Reserva Indígena do Caru, nos municípios de Buriticupu e Alto Alegre do Pindaré, bem como nos
limites da Terra Indígena Alto Turiaçu, nos municípios de Maracaçumé, Centro do Guilherme,
Centro Novo do Maranhão e Cachoeira do Piriá/PA (divisa entre os estados do Maranhão e Pará).
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Com a atual fase, foram localizadas e inutilizadas 97 plantações, em uma área de 145 mil metros
quadrados, promovendo a erradicação de aproximadamente 350 mil pés de maconha, 60 mil
mudas e apreensão de mais de 700kg da droga pronta para o consumo.
Com a ação policial, deixa de entrar no mercado consumidor aproximadamente 150 toneladas de
maconha, representando expressiva diminuição da oferta do entorpecente.
Com o resultado, a Operação Muçambê III tornou-se a maior operação de erradicação de
maconha do Estado do Maranhão dos últimos treze anos.
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*Muçambê é um pequeno arbusto da família das Caparidáceas provido de espinhos nos pecíolos
das folhas, ocorrendo nas caatingas dos estados do nordeste.
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Fernanda Gonçalo beneficia empresa
da própria família com dinheiro de
combate à Covid-19
Publicado em 7 de agosto de 2020 por Werbeth Saraiva
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A prefeita de Bacabeira, Fernanda Gonçalo usou de dispensa de licitação para contratar empresa
para a aquisição de materiais permanentes e equipamentos para atendimento às ações de
enfrentamento à Covid-19. Acontece que o contrato, no valor de R$ 317.051,79 beneficia
empresa própria da família Gonçalo: a Dipromedh Distribuidora de Medicamentos e Produtos
Médicos Hospitalares.
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em licitações e desvio de recursos públicos federais, que seriam usados no enfrentamento do
novo coronavírus (COVID-19).

A Dipromedh Distribuidora de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares foi fundada pelos
irmãos médicos Hilton Gonçalo de Sousa e Geires Maria Gonçalo de Sousa Pires. Embora
atualmente não seja diretamente administrada por eles, a empresa continua sob posse da família
e possui contrato com diversas prefeituras maranhenses. Em Bacabeira, a prefeita Fernanda
Gonçalo, esposa de Hilton Gonçalo, realizou a contratação da empresa por meio da Dispensa de
Licitação n° 009/2020.
Também possui contrato com a empresa a irmão de Hilton Gonçalo, Iriane Gonçalo, prefeita de
Pastos Bons. A Dipromedh não poderia ter sido contratada por nenhuma das prefeituras
administradas pela irmã e esposa de Hilton Gonçalo, pois, a prática indica ofensa à moralidade
pública, Improbidade Administrativa, e ainda, aponta para atos de corrupções e desvios de
dinheiro público.
Publicado em Brasil, Corrupção, crime, Economia, Educação, Geral, Judiciário, Mundo,
Opinião, poder, Policial, Política, Saúde | 1 Resposta
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A Polícia Federal tomou conhecimento de uma denúncia de desvio de recursos públicos e que
tem como principal suspeito, o prefeito do município de Anajatuba, Sidney Pereira. De acordo
com informações documentadas que também foram enviadas para o Ministério Público Federal e
para a Procuradoria Geral de Justiça, o gestor comandou uma organização de desvio de dinheiro
de obras na área da Educação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
A denúncia aponta que o mandatário realizou diversos contratos com a empresa Andrade
Variedades, cujo no seu endereço consta apenas um galpão abandonado, apontando indícios de
que se trata de uma empresa fantasma.
Os documentos também relatam que a empresa contratada usava caçambas e caminhões pipas
pertencentes ao prefeito. Os maquinários eram operados pelos seus laranjas.
Em um trecho retirado da denúncia, é possível observar a gravidade da situação.
“O prefeito estaria pagando, com verba federal, ele próprio, o que demonstra além de crime,
pratica de ato de improbidade administrativa”.
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SÓ NO MARANHÃO! Felipe dos
Pneus quer ser prefeito da prefeitura
que o pai é detentor de milhões em
contratos
Publicado em 7 de agosto de 2020 por Werbeth Saraiva
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O deputado Felipe dos Pneus (PRB) que se apresenta como defensor da “nova politica” pretende
ser prefeito da cidade de Santa Inês e conta com o apoio da rejeitada prefeita, Vianey Bringel.
Felipe dos Pneus é filho do empresário Antônio Carvalho, conhecido por grande parte da classe
política do Maranhão pelo seu aporte financeiro. Antônio Carvalho é proprietário da AB de
Carvalho que é campeã em vencer contratos milionários na prefeitura onde o filho quer ser
prefeito.
Entre os anos de 2017 a 2019, a empresa do pai do deputado estadual e pré-candidato a prefeito
já faturou quase cinco milhões em contratos.
Felipe é pré-candidato a prefeito do município e para isso conta com o apoio da atual gestão. Já
Vianey Bringel, não teve coragem de se lançar pré-candidata pois sabe que sua rejeição beira os
80%. Na gestão de Vianey, a prefeitura de Santa Inês mais parece uma empresa privada das
famílias Bringel e Resende.
Felipe quer continuar…
Publicado em Geral | Com a tag 2020, FELIPE DOS PNEUS, Santa Inês, VIANEY BRINGEL | 1
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Coelho Neto para realização de
concurso
Publicado em 7 de agosto de 2020 por Werbeth Saraiva

Em Imperatriz, o Ministério Público tomou conhecimento de possíveis irregularidades em um
concurso público que a Câmara Municipal pretende realizar por meio do Instituto Coelho Neto. De
acordo com informações o certame, tem o objetivo de preencher os cargos vagos da instituição e
a formação de cadastro de reserva, conforme estabelecido no Pregão Presencial nº 002/2020.
O Ministério Público iniciou uma análise preliminar de documentos relativos ao Pregão, onde
foram identificadas irregularidades insanáveis relacionadas à qualificação técnica da empresa.
Conforme levantamento de um Relatório produzido pelo GAECO/MPMA, através do Laboratório
de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro – LAB/LD, foram apontados fortes indícios de
ausência de qualificação técnica do Instituto Coelho Neto para realizar o certame. Uma das
principais irregularidades encontradas no processo licitatório, são indícios de que os sócios e
responsáveis pelo Instituto podem ser “laranjas”.
O Ministério Público instaurou um Inquérito Civil para apurar o caso e investigar as possíveis
condutas ilícitas na contratação do Instituto Coelho Neto, com objetivo de responsabilizar os
envolvidos e evitar eventuais danos ao erário e à coletividade de um modo geral.
Publicado em Brasil, Corrupção, crime, Economia, Educação, Geral, Judiciário, Opinião,
poder, Policial, Política, Saúde, Transito | Deixe uma resposta
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Empresa com sede em
portinha volta a ganhar
contrato de quase R$ 100
mil em Pinheiro
07/08/2020 15h00

0

Sediada em uma sala comercial com apenas uma portinha e medindo aproximadamente 30 m², a
Josafá Empreendimentos continua operando na Prefeitura de Pinheiro.

No dia 24 de julho, o Executivo firmou um novo contrato com a empresa no valor de R$ R$ 87.018,75
mil.
O objeto contratual é o fornecimento de gêneros alimentícios (70%) destinados a Alimentação
Escolar dos alunos das escolas municipais nas modalidades: Ensino Fundamental, Educação Infantil,
Educação de Jovens e Adultos-Eja, Quilombola e Ensino Médio.
Vale ressaltar que as aulas estão suspensas no município devido a pandemia do novo coronavírus.
O contrato com a empresa tem validade até 31 de dezembro.
Além de Pinheiro, a Josafá atua em diversas Prefeituras, como a de Mirinzal e Guimarães. Somente
no Executivo pinheirense movimentou R$ 5,4 milhões entre 2018 e 2020.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo Twitter™ e pelo Facebook.

sexta-feira, 7 de agosto de 2020

Prefeitura de Pindaré-Mirim deve homologar concurso
realizado em 2016

A Prefeitura de Pindaré-Mirim tem 20 dias para homologar o resultado do concurso para a Guarda
Municipal, regido pelo Edital nº 02/2016. É o que determina uma liminar concedida pela Justiça
em resposta a pedido formulado pelo Ministério Público do Maranhão em uma Ação Civil Pública
datada de 29 de maio.
Na ação, o promotor de Justiça Cláudio Borges dos Santos relata que todas as etapas do concurso
público foram realizadas (prova objetiva, teste de aptidão física, exame médico específico e curso
de formação) e o resultado final, após recursos, foi publicado em 2 de janeiro de 2017. O
município, no entanto, nunca homologou o resultado do concurso.
Em 10 de junho de 2019, uma Recomendação foi encaminhada à administração municipal,
orientando que o concurso para o cargo de guarda-municipal fosse homologado em até 20 dias. A
prefeitura chegou a pedir extensão do prazo, que foi concedida parcialmente, mas não efetivou a
homologação do certame nem prestou informações à Promotoria de Justiça de Pindaré-Mirim.
A liminar foi requerida em uma Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa contra o
prefeito de Pindaré-Mirim, Henrique Caldeira Salgado. De acordo com a ação, o gestor “retardou e

deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, bem como violou frontalmente os princípios da
moralidade administrativa e os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade” o que
configura a improbidade.
Em caso de descumprimento da Liminar, a Justiça determinou a aplicação de multa diária de R$ 5
mil. Ao término do processo, se condenado por improbidade, o prefeito Henrique Salgado estará
sujeito a penalidades como ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa de até cem vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por meio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

(Informações do MP-MA)

