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Pré-candidatos explicam como vão tratar
o novo marco do saneamento básico
O jornal O Imparcial continua a série intitulada “A pergunta é...” direcionada aos pré-candidatos a Prefeitura de São
Luís para que possam responder semanalmente sobre diversos temas inerentes ao cotidiano . PÁGINA 3

DINHEIRO FÁCIL?

Entenda como funciona o esquema
de pirâmides que existe no Maranhão
Ao contrário das pirâmides egípcias, as pirâmides de São Luís abrigam estes “faraós” bem vivos e com as riquezas dos incautos que
acreditaram nas promessas de lucros mirabolantes, que nunca receberam e nem mesmo o dinheiro aplicado. PAGINA 9

Queimadas diminuem 33% no Maranhão neste ano
Em entrevista exclusiva a O Imparcial, secretário do Meio Ambiente, Diego Rolim, conta como o Maranhão vem se preparando para combater
queimadas em áreas florestais. chegada do período de estiagem, que marca o segundo semestre no território maranhense, acendeu o alerta para o
risco de incidência de queimadas em áreas florestais, mas estado comemora a queda no número de focos no primeiro semestre. PÁGINA 2

João Paulo recebe obras de urbanização

As delações poéticas de Daniel Blume

O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, acompanhou os serviços que
realiza na via, onde ocorre a cobertura completa do canal; ainda na manhã de
sábado o prefeito vistoriou as obras de pavimentação na Vila Maranhão.
PÁGINA 7

O poeta Daniel Blume apresenta ao público “Delações”, seu quarto livro de
poemas, em live literária internacional. Blume já publicou quatro livros. “Três
de poemas: Inicial” (2009), “Penal” (2015) e “Resposta ao Terno” (2018).
PÁGINA 8

Concursos em
três cidades têm
mais de 1.200
vagas abertas
PÁGINA 10
TEMPO E TEMPERATURA

Indústrias do Maranhão
abrem mais vagas
de emprego para
recuperação do setor

Nove partidos
entraram com
pedido para receber
o fundo eleitoral

PÁGINA 10

PÁGINA 2

respeito
APARTE
APARTE Necessário
Transparentes
Neste momento, de dor e doença no mundo castigado pela pandemia, ainda
sobra tempo para o senador Roberto Rocha (PSDB) alimentar seu ilimitado ciúmes as firmes atitudes do governador Flávio Dino (PCdoB) para salvar vidas.

Brasil já gastou
quase R$ 3 bilhões
em compras para
combate ao vírus
PÁGINA 5
TÁBUA DE MARÉ
SEG 10/08/2020
04H26 ................ 0.5M
10H39 ................ 6.0M
16H51 ................ 0.7M
23H02 ................ 6.0M
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MEIO AMBIENTE

“Plano reduziu focos de
queimadas em 2020”

Necessário respeito

Secretário do Meio Ambiente, Diego Rolim, conta como o Maranhão vem se preparando
para combater queimadas em áreas florestais

A

chegada do período de estiagem, que marca o segundo
semestre no território maranhense, acendeu o alerta para
o risco de incidência de queimadas
em áreas ﬂorestais, já que o clima
quente e a baixa umidade de ar colaboram para o surgimento de focos de
incêndios.
Na entrevista abaixo, o secretário
de Estado do Meio Ambiente (Sema),
Diego Rolim, fala como a pasta vem se
preparando para conter casos de
queimadas descontroladas e fala como a Secretaria vem conscientizando
a população sobre os riscos de incêndios em áreas ﬂorestais.

estradas. Como a Sema vem orientando a população sobre os riscos das
queimadas em áreas ﬂorestais?

Por conta da Covid-19, as oﬁcinas,
reuniões e capacitações foram extremamente afetadas. Contudo, a Sema,
por meio da Superintendência de
Educação Ambiental, teve que se
adaptar e passou a intensiﬁcar a criação de materiais digitais e a elaboração do plano de trabalho para cursos
online, que serão disponibilizados à
população, fruto de parceria com a
UEMA.
Atualmente, a Sema vem realizando campanhas de sensibilização no
intuito de evitar eventuais queimadas
e incêndios ﬂorestais, isso inclui oriNo Maranhão, o primeiro semestre de
entações como:
2020 apresentou um percentual 33%
menor de queimadas em relação ao
• Não atear fogo em área com vegetamesmo período. Como foi possível al- ção sem autorização e supervisão do
cançar esse resultado positivo?
órgão ambiental; Não usar o fogo como agente de limpeza ou para renovar
Diego Rolim – No ano de 2019, a pastagem; Na zona urbana, deve-se
Secretaria de Estado de Meio Ambien- manter a propriedade limpa, com
te e Recursos Naturais (Sema), junta- pouca ou nenhuma vegetação; Evitar
mente com o Corpo de Bombeiros, fazer caieiras; Evitar acender fogueira
Batalhão de Polícia Ambiental, Defesa em local com vegetação; Não jogar biCivil e outros parceiros, desenvolveu tuca de cigarro em local com vegetaações voltadas para o combate às ção ou quando trafegar por rodovias e
queimadas no estado do Maranhão. O estradas vicinais; Não soltar balões;
resultado desse plano de trabalho Não queimar lixo, folhagens, galhadas
contribuiu para a redução nos focos e entulhos, principalmente se for próde queimadas no primeiro semestre ximo a áreas com vegetação; Em situde 2020.
ações de incêndios, há necessidade de
combate com brevidade, portanto,
deve-se acionar o Corpo de BombeiQueimadas podem ter impacto direto
ros pelo fone 193, manter-se calmo e
na vida das pessoas, gerando poluição, destruindo vegetações, causando informar a localização exata para que
as equipes possam encontrar o local o
problemas respiratórios em humanos
mais rápido possível.
e até mesmo causando acidentes nas

O escopo da Sema é estimular e
despertar cada vez mais nas pessoas a
conscientização com o meio ambiente, através da educação ambiental. E a
batalha contra as queimadas deve ser
efetivada através de um esforço conjunto.
A Sema deu iniciou à reestruturação
da Sala de Situação de Combate à
Queimadas em preparação para o segundo semestre, marcado pelo período seco. Qual o papel dessa Sala para
conter as queimadas e quais os órgãos
de governo que integram a Sala?
A restruturação da Sala de Situação
contará com a Sema, o Corpo de Bombeiros, Batalhão da Policia Ambiental
e a Defesa Civil. Após a estruturação e
a junção das ferramentas de monitoramento, serão incorporadas novas
secretarias. Em suma, o conjunto estratégico elaborado pela sala de situação no combate às queimadas atuará
como um centro de comando, no trabalho conjunto entre os órgãos, realizando análises, o monitoramento e
atuando no combate aos pontos identiﬁcados. Em que cada ente adotará as
medidas de sua competência.
A Sema estuda alguma forma de autorização do uso da chamada ‘queimada
controlada’ no Maranhão?
A Sema publicou a Portaria nº
73/2020, que versa, em suma, para a
“autorização prévia de queima controlada”. Constando em seus anexos
os procedimentos para requerer autorização.

TRE

Nove partidos já pediram fundo eleitoral

Pecado da inveja acompanha os políticos criados para o povo servir a eles.
Neste momento, de dor e doença no mundo castigado pela pandemia, ainda sobra tempo para o senador
Roberto Rocha (PSDB) alimentar seu ilimitado ciúmes
as ﬁrmes atitudes do governador Flávio Dino (PCdoB)
para salvar vidas.
Assistimos nas décadas passadas as maldades dos
“Senhores do Poder” perseguindo os “Homens de Bem”
que ousaram cumprir o papel de necessários à população. Imaginávamos que a maturidade poderia mudar os
sentimentos, mas, infelizmente, a ganancia cega, continua maltratando os servidores públicos que entendem
as suas obrigações como empregados, graduados ou
não.
Repreensível a denúncia do senador pelo Maranhão
no CNJ contra o juiz Douglas Martins por decretar o
lockdown com imensa missão de conter o COVID -19 na
ilha de São Luís, salvando milhares de pessoas, não permitindo que a miséria produzida pela corrupção de exgovernadores pudesse fazer um celeiro de mortes no
ápice da doença.
Insaciáveis, mesmo diante da negativa repercussão
na opinião pública, apresentaram uma segunda ação no
questionável Conselho Nacional de Justiça, o mesmo
que protege os juízes corruptos com generosas aposentadorias, esquecendo julgar os crimes cometidos pelos
magistrados.
Utilizaram da entrevista do ilibado juiz concursado
ao programa Os Analistas, da TV Guará, para aﬁrmar
que faltou o respeito com o ministro Toffoli, aquele, não
concursado, do STF. Fundamental que a bancada de inquisição do judiciário brasileiro assista, sem intenções
previamente combinadas, cada fala do indignado entrevistado.
Convidado pelos principais veículos de comunicação
do Brasil, juiz Douglas Martins, preferiu falar diretamente com os maranhenses no democrático programa
de debates sobre atos, fatos e comportamentos. Somente ﬁcou registrado a tristeza e dúvidas de alguém que determinou o isolamento social a pedido do Ministério
Público Estadual. Órgão que mantém o silêncio diante
da perseguição.
Mais de 100 juízes partiram para a defesa do injustiçado colega, assustando os deuses da toga. Aguardamos
os próximos capítulos!

A NORMA OBRIGA A APLICAÇÃO DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO DE MODO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE CANDIDATAS DO PARTIDO
Mais três diretórios nacionais de
partidos políticos encaminharam petições à Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicando os critérios ﬁxados para a distribuição do
Fundo Eleitoral de Financiamento de
Campanha (FEFC) para as Eleições
Municipais de 2020. São eles: Partido
Verde (PV), Democracia Cristã (DC) e
Patriota.
Até agora, dos 33 partidos registrados no país, apenas nove legendas encaminharam ao TSE os documentos
com os critérios. As outras agremiações são as seguintes: Partido Liberal
(PL), Republicanos, Partido Social Liberal (PSL), Partido Social Democrático (PSD), Progressistas (PP) e Solidariedade.
Os recursos do FEFC serão liberados às legendas, de acordo com a Resolução TSE nº 23.605/2019, somente
após a deﬁnição dos critérios para a
sua distribuição, que devem ser aprovados pela maioria absoluta dos
membros do órgão de direção executiva nacional do partido. A norma
obriga a aplicação do total recebido
do Fundo de modo proporcional ao
número de candidatas do partido ou
da coligação, observado o mínimo de
30%. Além disso, os critérios devem

ser ﬁxados, em valores absolutos ou
percentuais, de modo a permitir o
controle da Justiça Eleitoral quanto à
sua distribuição. A lei determina ainda que as deﬁnições sejam amplamente divulgadas pelos partidos.
Critérios
A Lei das Eleições (Lei nº
9.504/1997) prevê que os recursos do
FEFC devem ser distribuídos, em parcela única, aos diretórios nacionais
dos partidos, observados os seguintes
critérios: 2% divididos igualitariamente entre todas as agremiações
com estatutos registrados no TSE;
35% divididos entre aquelas que tenham pelo menos um representante
na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos por
elas obtidos na última eleição geral
para a Câmara; 48% divididos entre as
siglas, na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as legendas dos titulares; e 15% divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares.
Em recente julgamento, o TSE revisou os critérios para a divisão do Fundo nas Eleições 2020. Para o cálculo de

distribuição, a Corte Eleitoral decidiu
considerar o número de representantes eleitos para a Câmara e para o Senado na última eleição geral, bem como o número de senadores ﬁliados ao
partido que, na data do pleito, estavam no primeiro quadriênio de seus
mandatos.
Documentação exigida
Os critérios ﬁxados para a distribuição do FEFC devem ser enviados à
Presidência do TSE juntamente com
as seguintes informações: ata da reunião, subscrita pelos membros da
executiva nacional do partido, com
reconhecimento de ﬁrma em cartório
ou certiﬁcação digital; prova material
de ampla divulgação dos critérios de
distribuição do Fundo; e indicação
dos dados bancários de uma única
conta corrente, aberta exclusivamente em nome do diretório nacional da
agremiação para movimentação dos
recursos. Na hipótese de não apresentação dos documentos exigidos ou de
renúncia, o saldo remanescente do
Fundo será devolvido à conta única
do Tesouro Nacional. Também serão
restituídos ao erário os recursos do
FEFC que não forem utilizados nas
campanhas eleitorais.

Do povo – Se as autoridades tinham alguma força sobre a população nessa pandemia, então tudo afundou
nas ricas e soﬁsticadas areias da “Praia da Península”
com a tomada do povo sem obedecer nenhum critério
de prevenção. Parece que população cansada do isolamento somente aprende com uma nova onda do COVID
– 19.

Porrada certeira – Genial a sacada na resposta do
pré-candidato Rubens Jr. (PCdoB) para a tentativa da
equipe de marketing do senador Weverton Rocha (PDT)
em favorecer o aﬁlhado eleitoral, Neto Evangelista
(DEM), aﬁrmando a desistência do comunista na corrida à prefeitura da capital. Conseguiu desmontar a falsa
notícia nomeando os noticiadores como ‘Sistema BláBláBlá de Comunicação”. Essa pegou de jeito e ﬁcou!

VIDA
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Os faraós da capital

As “pirâmides”
de São Luís
apresentaram a denúncia e logo prestaram depoimento.
Agora os suspeitos serão chamados para darem suas
irâmide, hoje tem duas denominações. Uma re- versões.
As responsabilidades civis dos suspeitos estão sendo
lacionada ao Egito, onde são túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos dos faraós, apuradas pelo Judiciário. Já tramitam na Justiça, os proque eram ali sepultados com todas suas rique- cessos 0822970-07.2020.8.10,0001, na 5ª Vara Cível;
zas. A outra, no Maranhão, é nome dado ao golpe de es- 0805339-50.2020.8.10.0001, na 11ª Vara Cível; 0850821telionato aplicado por pessoas que convencem outras 55.2019.8-10.0001, na 13ª Varacível; 080 2030-19.
no
8º
Juizado;
08114669em lhes entregar altas somas em dinheiro, para serem 2019.8.10.0013,
aplicadas no mercado de capitais, com a promessa de 71.2020.8.10.0001, na 7ª Vara Cível; 0814498lucros fáceis e rápidos. Depois desaparecem com os va- 17.2020.8.10. 0001, na 14ª Vara Cível; 080084744.2020.8.10.0153,
na
14º
Juizado;
0808523lores dos incautos.
Há 123 pirâmides catalogadas, no entanto, as três 14.2020.8.10.0001, na 2ª Vara Cível.
mais conhecidas são Quéops, Quéfren e Miquerinos, na
península de Gizé, no Egito.
Contratos fantasiosos
Os contratos são bem escritos e dão toda “garantia”
aos investidores, que, embevecidos com os altos lucros
oferecidos de 20% ao mês , não observam que há algo de
errado, visto que não há no mercado de capitais brasileiro, qualquer tipo de aplicação com juros nesta dimensão. No contrato elaborado pela empresa ME Alves Batista, cita no seu parágrafo primeiro:
A CONTRATADA é intermediadora de negócios. Dispondo de uma equipe de especialistas que realizam,
operações negociais, em prol do CONTRATANTE. Sendo este o serviços objeto do presente contrato.
DOUGLAS CUNHA

P

da empresa Everest Prop Rading Negócios em Geral Ltda, promoveram a mudança da pessoa jurídica da empresa, que passou a denominar-se M E ALVES BATISTA.
No mesmo documento de transformação da empresa, Bruno Menegazzo e Allan Aragão Pereira retiraramse da sociedade empresarial e transferiram a totalidade
de suas quotas no valor de RS 1.005.000,00, divididos em
1.005.000 quotas de RS 1,00, para o novo titular, renunciando a tudo em favor daquele empresário.
Consta na nova constituição da empresa que esta
passa a operar com atividades de sonorização e iluminação 4756-3/00 – comércio varejista especializado em
instrumentos musicais e acessórios 5920-1/00, outras
atividades de publicidade, deixando de operar no mercado de capitais.
A outra empresa que teve sua constituição alterada
foi a ABM Intermediação de Negócios Ltda, também dos
empresários Allan Aragão Pereira, Bruno dos Santos Menegazzo e Marcus Eduardo Alves Batista, que passou para a condição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com a denominação de BM Serviços Eirell,
que muda o ramo do negócio, deixando o mercado de
capitais, para dedicar-se ao ramo do turismo.

Constava também na segunda cláusula
que:

“Este contrato tem por objeto a intermediação de negócios que se iniciará por meio de aporte ﬁnanceiro para que a contratada faça os negócios sob as mesmas, em
prol do contratante, com a ﬁnalidade de maximizar o
aporte realizado de forma habitual ou não, conforme a
modalidade contratada”.
Dessa forma, o combinado entre as partes seria que o
investidor deixaria a quantia em dinheiro investida, para que a tal empresa intermediasse negócios em seu favor. Após esse período, poderiam resgatar, integralmente, o valor investido, ou renovar a contratação por mais
algum tempo.

A cláusula quinta do contrato constava
também:

“Todas as disposições aqui analisadas terão vigência
de 06 (seis) meses, e máxima de 12 ( doze) meses de
acordo com a modalidade escolhida, respeitando-se as
datas de remuneração supracitadas. A renovação contratual poderá ser feita por intermédio de NOVO CONA polícia deﬂagrou operação no mês de julho por conta de TRATO, mediante autorização da CONTRATADA e das
uma das pirâmides ﬁnanceiras que atuam na capital mara- disposições do termo vigente à época da renovação. Caso não haja renovação, a CONTRATADA disponibilizará
nhense
o valor para o saque do contratante, nos termo do presente contrato”.
Tudo feito para dar a impressão de que era um negóEste conjunto arquitetônico é guardado pela Esﬁnge,
um ser mitológico com corpo de leão e a cabeça de um cio sério, e as vítimas caiam de forma tácita no golpe. Alfaraó. Em São Luís, três pirâmides foram “construídas” guns investidores chegaram a receber algum dinheiro a
pelo médico Abdon Murad Filho, pelo empresário Pedro título de juros produzidos pelo capital aplicado, aconteHenrique, conhecido como “PH” e a terceira por um trio ce que em dado momento e a tal CONTRATADA deixa
de empresários: Marcos Eduardo Alves Batista, Alan de fazer os repasses acordados para todo mês e informa
aos investidores a falência da sua empresa e que não poAragão Pereira e Bruno dos Santos Menegazzo.
Ao contrário das pirâmides egípcias, as pirâmides de deria cumprir com o contrato assinado.
Para melhor convencimento dos investidores, os emSão Luís abrigam estes “faraós” bem vivos e com as riquezas dos incautos que acreditaram nas promessas de presários davam como garantia, um cheque no valor do
lucros mirabolantes, que nunca receberam e nem mes- capital aplicado, ao investidor. Porém, o cheque era de
mo o dinheiro aplicado. Muitas são as vítimas, mas a outra empresa e não da que estava sendo contratada pamaioria se abriga no silêncio, por vergonha de terem ra operacionalizar as aplicações.
caído num golpe tão “manjado”.

Arquitetura magníﬁca

Repartindo o bolo

O golpe é bem arquitetado e aplicado com maestria.
Para convencer as vítimas de que se trata de algo sério,
os golpistas se organizam em uma empresa que tem toda documentação legal. Também apresentam como clientes outras pessoas, geralmente proﬁssionais liberais
como médicos, engenheiros, advogados e outros, fazendo com que todos acreditem que há seriedade no negócio. E para melhor convencimento, alguns dos investidores chegam a receber algum dinheiro a título de dividendos.
Mas, em seguida este pagamento é suspenso e a empresa é desativada, isto é acaba ou muda de denominação. Tudo feito para o que “investidor” tenha diﬁculdades para proceder a cobrança e ter o seu dinheiro de volta. Os titulares declaram falência e não apresentam uma
saída para as vítimas.

Todas as disposições aqui
analisadas terão vigência de 06 (seis)
meses, e máxima de 12 ( doze) meses
de acordo com a modalidade
escolhida, respeitando-se as datas de
remuneração supracitadas.
R$ 10 milhões em prejuízos

Dessa forma estes suspeitos se “blindam” contra
qualquer tipo de decisão judicial no sentido de devolver
os valores captados dos investidores, visto que não apresentam, individualmente, bens com suporte suﬁciente
para cobrir o prejuízo em torno de dez milhões de reais,
causados a pessoas de boa fé, que acreditaram na seriedade do negócio.

O que diz a Lei

A responsabilidades penais desta modalidade de crime de estelionato é punida de na conformidade do Decreto-Lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

Empresários denunciados

Na Delegacia de Defraudações, foram apresentadas
várias denúncias contra os suspeitos. Conforme o delegado Jânio Pachêco, as vítimas, que denunciaram já
prestaram depoimentos, faltando só a oitiva das pessoas
apontadas como envolvidas nos golpes da Pirâmide. Na
Defraudações tramitam inquéritos que apuram as responsabilidades penais dos suspeitos. Várias vítimas

Nesta mudança, os empresários Allan Aragão Pereira
e Marcus Eduardo Alves Batista, cedem e transferem, a
totalidade de suas quotas no valor de R$ 200 mil, divididos em 200 mil quotas no valor de um real, para Bruno
dos Santos Menegazzo, dando-lhe ampla, recíproca, geral e irretratável quitação, para nada reclamarem entre si
em qualquer tempo ou lugar.

Estelionato
Aconteceu que as empresas foram transformadas. Os
empresários Allan Aragão Pereira, Bruno dos Santos Menegazzo e Marcus Eduardo Alves Batista, únicos sócios

Artigo 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem
ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena – reclusão, de um a cinco anos e multa.

