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133.265
CASOS

conﬁrmados do novo
coronavírus no
Maranhão, segundo a SES

123.772

PACIENTES

recuperados do novo
coronavírus no estado, de
acordo com boletim

293.631

TESTES

R$ 4,00

realizados em todo o
estado para conﬁrmar ou
não casos da Covid-19

Mulheres são maioria entre
infectados pela Covid-19 no MA
Dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES) informam que 55% dos infectados do novo coronavírus no
estado são do sexo feminino; em contrapartida, 62% dos óbitos correspondem a homens.
CIDADES 2

Paulo Soares

Eleições

2020

Raimundinho
aparece em
vantagem em
Presidente
Dutra
Pesquisa ouviu 400 eleitores de 31
de julho a 2 de agosto e apresentou
cinco cenários na corrida eleitoral
da cidade. POLÍTICA 2

Rede municipal

Semed e
conselheiros
debatem
volta às
aulas em SL
CIDADES 1

DPE quer disciplinamento na Península
Órgão enviou documento à Prefeitura de São Luís, ao Corpo de Bombeiros e à SSP recomendando rigoroso controle do trânsito de veículos em todas
as vias naquela região, coibindo as infrações, além de que se cadastre e ordene as atividades de comércio e serviços informais. CIDADES 2

Esportes

Alternativo

Daniel Blume
lança hoje o
livro “Delações”
durante evento
online

Sampaio
tem início de
campanha ruim
na Série B, igual
à de 2016

PÁGINA 4

PÁGINA 9

Nutricionista
aponta
cinco falsos
alimentos
saudáveis
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MARÉ ALTA
01h31
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+0.69%
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LOTERIAS

32°C
MAX

MARÉ BAIXA
07h47
1.7m
20h10
1.9m

COTAÇÕES

23°C
MIN

Sol com algumas
nuvens. Não chove.

TÁBUA
DE MARÉS

14 empresas interessadas em
lançamento de satélites não
militares do Centro Espacial de
Alcântara (CEA). POLÍTICA 3

TEMPO/MA

ESTADO
MAIOR
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Confira o resultado
das loterias em
oestadoma.com/489849
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10 maranhenses presos
por tráfico internacional
de drogas em 4 anos
Segundo a Polícia Federal, eles desempenhavam a função de “mulas” para
bandos criminosos que traficam entorpecentes para Europa, Ásia e África
Divulgação

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de O Estado

705 apenados deixaram presídios no Dia dos Pais, mas 24 não voltaram

45 detentos não
voltaram de saídas
temporárias no MA

D

ez maranhenses já foram presos em flagrante
em menos de quatro
anos desempenhando a
função de “mulas” para organização criminosa especializada no
tráfico internacional de droga,
principalmente, para Europa,
Ásia e África. Ainda ontem, um
suspeito de cometer esse tipo de
ação criminosa foi preso em São
José de Ribamar, durante a Operação Olossa, realizada pela Polícia Federal (PF). Além do Maranhão, os policiais realizaram cercos na Bahia, Sergipe, Pará, São
Paulo, Santa Catarina, Espanha e
Tailândia.
Os policiais federais prenderam o criminoso em São José de
Ribamar e deram cumprimento
a uma ordem de mandado de
busca e apreensão. O detido foi
apresentado na sede da Polícia
Federal, na Cohama. No decorrer
dessa operação foram cumpridos
12 mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão, como ainda a Interpol prendeu dois
criminosos na Espanha e um na
Tailândia.
Segundo a PF, essa organização criminosa vem sendo investigada desde maio do ano passado e ficou constatado que o proprietário de um bar, localizado
em uma praia na cidade baiana
de Lauro de Freitas, usava o espaço como ponto de aliciamento de “mulas” para o tráfico internacional. O próprio dono desse
ponto comercial é o suspeito de
providenciar as passagens, documentos e dinheiro para custear a

Número corresponde a saídas temporárias da
Quaresma e do Dia dos Pais, segundo a Seap

Ontem, foi preso em São José de Ribamar um supeito de ser “mula”, durante a Operação Olossa

SAIBA MAIS

Operação da Polícia Federal
Olossá ou Olossa: na Mitologia
Youba é a divindade das
lagoas e o nome de uma das
lagoas da África. É filha de
Órungan com Iemanjá, mãe de
Ajé Salugá.
Além do Maranhão, os policiais
realizaram cercos na Bahia,
Sergipe, Pará, São Paulo, Santa
viagem.
Ainda durante a investigação,
a polícia prendeu 10 pessoas em
flagrante quando tentavam embarcar nos aeroportos da Bahia,
São Paulo, Pernambuco, Ceará e
Paraná. Além delas, mais três criminosos foram presos antes de
entregarem a droga para as “mulas”. A primeira fase da operação
ocorreu no dia 10 de março deste ano e foram cumpridos quatro

Catarina, Espanha e Tailândia.
Segundo a PF, essa
organização criminosa vem
sendo investigada desde maio
do ano passado.
Segundo a PF, essa
organização criminosa vem
sendo investigada desde maio
do ano passado .
mandados de busca e apreensão
e cinco de prisão nas cidades de
Salvador e Ipiaú, na Bahia; e Ananindeua, no Pará.
Outras prisões
Um casal, que é natural de Caxias,
foi preso no dia 20 de janeiro deste ano pela PF quando tentava
embarcar para o exterior com
droga no estômago, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A

Mulheres teriam sido mortas
por facção em Bacabeira
Pelo menos três mulheres foram assassinadas dentro de casa em
menos de 90 dias, segundo relatos das polícias Militar e Civil
Três mulheres já foram assassinadas a tiros dentro de sua residência na cidade de Bacabeira em
menos de 90 dias e, de acordo
com a polícia, tendo como principais suspeitos integrantes de
facção criminosa. Um dos últimos casos ocorreu durante a noite de terça-feira, 11, e a vítima foi
identificada como Eliane Carvalho Sousa, 47 anos.
A polícia informou que a vítima
tinha ido à igreja, localizada nessa

cidade, e quando retornou à sua residência foi abordada pelos criminosos. Ela levou vários tiros e morreu ainda no local, onde foram encontradas oito cápsulas de calibre
380 e um de calibre 38.
Investigação
O corpo da vítima foi removido
para o hospital da cidade e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Ainda de acordo com a
polícia, o crime foi motivado de-

vido os faccionados acreditarem
que a vítima estava passando informações para a polícia das
ações criminosa ocorridas naquela localidade.
Também Ana Maria de Sousa
Pereira, de 33 anos, foi morta a tiros dentro de sua casa, nesse município, no dia 3 do mês passado.
Segundo a polícia, a vítima residia na Cidade Olímpica, em São
Luís, e estava morando em Bacabeira há menos de 10 dias. Fac-

polícia informou que eles foram
autuados por tráfico internacional de drogas e estavam com
mais de dois quilos de cocaína.
Ainda segundo a polícia, a Receita Federal identificou 171 cápsulas de cocaína nas malas que o
casal despachou para um voo
com destino a Portugal. A polícia
também confirmou que os maranhenses tinham engolido outras
29 cápsulas semelhantes.
O delegado Ricardo Herlon, de
combate ao narcotráfico em Timon, disse que o fim do ano de
2018, uma moradora de Timon tinha desaparecido no aeroporto
de Fortaleza, no Ceará. A família
registrou ocorrência e após alguns
dias ficou sabendo que ela tinha
sido presa no aeroporto em Lisboa, em Portugal. Foi constatado
que a detida estava transportando uma porção de cocaína no estômago.
Íntegra em oestadoma.com/489830

cionados são os principais suspeitos desse crime.
No dia 22 de junho deste ano
foi morta Maria Regina Costa, de
42 anos. A polícia informou que
dois faccionados invadiram a casa da vítima, em Bacabeira, e realizaram o ato bárbaro. Maria Regina levou vários tiros e morreu
ainda no local. Até o período da
tarde de ontem não havia registro de prisão dos acusados.
Facção criminosa
Segundo a polícia, Edinaldo de Jesus Pereira, de 32 anos, levou dois
tiros no abdômen e um no braço
efetuados por integrantes de uma
facção criminosa em plena via
pública, na Vila Embratel. A vítima ainda foi levada por populares para o Socorrão I, no Centro,
mas chegou sem vida.

Quarenta e cinco custodiados do
Complexo Penitenciário de Pedrinhas não retornaram ao presídio no
decorrer do período estabelecido
pela Justiça durante as duas saídas
temporárias deste ano: Quaresma e
Dia dos Pais, segundo a Secretaria
de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Somente no benefício dos Dia dos Pais, 705 deixaram
Pedrinhas, no último dia 5 e, entre
essa quantidade, 24 não retornaram
até 18h de terça-feira, 11.
A saída temporária do Dia dos
Pais foi determinada pelo juiz Márcio Brandão, que é titular da 1ª Vara
de Execuções Penais da Comarca da
Ilha de São Luís (1ª VEP). A Seap informou que dos 705 beneficiados
com essa saída temporária, 681 voltaram para a unidade prisional no
período estabelecido pela Justiça.
Enquanto, os custodiados que não
retornaram e não cumprirem a determinação estão sob pena de regressão de regime e são considerados como foragidos.

Já, a saída temporária da Quaresma ocorreu em março deste ano
em substituição à saída temporária
da Páscoa, por conta da proximidade com o Dia das Mães, após determinação do juiz Márcio Brandão.
Foram efetivamente beneficiados
571 internos na região metropolitana da capital maranhense, mas, 21
presos não voltaram aos presídios.
Mais foragidos
Durante as cinco saídas temporárias do ano passado: Páscoa, Dia das
Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal, 159 apenados de Pedrinhas não retornaram ao presídio
durante o período estabelecido pelo Poder Judiciário. Um total de
3.131 internos foram beneficiados.
Ainda de acordo com a Seap, o
maior número de foragidos da justiça ocorreu na saída temporária do
Natal, quando 37 internos não retornaram.
Íntegra em oestadoma.com/489844

Foragido do estado
há 16 anos é preso em
cerco policial em GO
O detido é suspeito de crime de homicídio,
em fevereiro de 2004, na cidade de Coroatá
Um foragido do Maranhão há 16
anos foi preso ontem, durante um
cerco policial na cidade de Valparaíso, no estado de Goiás. Segundo
a polícia, ele é acusado de homicídio, que ocorreu no dia 13 de fevereiro de 2004, na cidade de Coroatá, e teve como vítima Edmilson
Machado de Sousa, de 51 anos.
A polícia informou que foi feito
um levantamento pelas policias do
Maranhão e de Goiás para a localização do acusado. O crime foi motivado devido o fato do suspeito
não ter deixado o filho da vítima
trabalhar como mototaxista no
posto da rodoviária de Coroatá.

Antes do assassinato, a vítima e
o suspeito chegaram a discutir em
plena via pública. Na briga, Edmilson Machado chegou a ser golpeado pelo corpo. Mas no dia 13
de fevereiro de 2004, ele foi morto
a tiros.
Mais prisões
Em Itapecuru-Mirim foram presos
duas pessoas em cumprimento de
ordem judicial, suspeitas de assassinato e tentativa de homicídio.
De acordo com a polícia, os detidos também são acusados de outros tipos de crimes naquela cidade.

Mulheres são a maioria
entre os infectados do
novo coronavírus no MA
CIDADES 2

cidade@mirante.com.br
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Conselheiros tutelares e
Semed discutem volta às
aulas na rede municipal
Videoconferência contou com o presidente do CMDCA, secretário municipal
de Educação, e conselheiros tutelares das 10 regiões da capital maranhense
Conselho Municipal
dos Direitos da Criança
e do Adolescente
(CMDCA), e os conselheiros tutelares das 10 regiões de
São Luís, se reuniram por videoconferência na manhã desta
quarta-feira (12), com o secretário municipal de Educação, Moacir Feitosa. A reunião teve como
pauta principal, a volta às aulas
da rede pública de ensino, na capital, e também a situação de estudantes que ainda não estão devidamente matriculados em
escolas e creches.
A videoconferência teve início
com a fala dos conselheiros tutelares. O conselheiro Ribamar Barros, da área São Raimundo/ São
Cristovão, que é presidente da comissão dos 10 conselhos, introduziu o debate dizendo que uma
volta às aulas no momento atual,
seria desnecessário.
“O nosso entendimento é de
que presencialmente, seria um
risco desnecessário neste momento, todavia, poderia haver a
possibilidade de aulas remotas,
para que nossas crianças não tenham contato direto com outras
crianças. Estamos vendo o caso
de outras escolas da rede privada,
e podemos ter uma segunda
onda, já temos mais de 100 mil
mortes e precisamos atentar para
isso”, frisou.

Reprodução

O

Protocolos e diretrizes
Durante a chamada, o secretário
municipal de Educação, Moacir
Feitosa, destacou que a Secretaria Municipal de Educação
(Semed), vem se esforçando para
suprir todas as necessidades dos
estudantes da rede pública da capital. “As aulas presenciais não são
desnecessárias, elas não estão
acontecendo por uma fatalidade,
o professor ainda é fundamental
na escola, para que ele esteja interagindo diretamente com as
crianças. É preciso que a gente
tenha cautela, acompanhar os indicadores sanitários”, comentou
o secretário.
De acordo com o secretário, a
Semed, elaborou um corpo de diretrizes, que foram encaminha-

REUNIÃO
virtual teve
como pauta a
volta às aulas,
inicialmente
remotas

EXPECTATIVAS
Para Marcos Japi, presidente do CMDCA, a reunião discutiu temas
que devem ser executados. “Nós, do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de São Luís [CMDCA],
esperamos que os direitos de crianças e adolescentes sejam
assegurados com prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente
[ECA]”. O Conselheiro Rodrigo Santos, destaca que continuará
cobrando o poder público. “Continuaremos cobrando, fiscalizando e
ajudando na medida do possível. Acredito que é hora de unirmos
esforços para o bem das crianças e adolescentes”, finalizou.

das para a Câmera Municipal,
para o Ministério Público, e para
o Conselho municipal de Educação, e por fim, para a Prefeitura
de São Luís. “A partir delas, publicamos uma portaria, disciplinando como vamos trabalhar o
formato híbrido. Só vamos voltar
se tivemos total segurança. Nossa
esperança maior é que saia,
daqui para o final do ano, uma
vacina”, ressaltou.
Durante a reunião, foram citadas as normas que devem ser
cumpridas para uma volta às
aulas no formato híbrido, intercalando aula online e aula presencial. São três protocolos, o pedagógico, o de segurança e o de

infraestrutura. Uma licitação já
foi encaminhada para o poder
público, para que as escolas se
adaptem a todos os protocolos
necessários para uma reabertura
segura. O modelo híbrido, ainda
não será adotado em agosto,
mas, as escolas já estão se preparando para quando retornarem nesse formato.
A ideia é que ainda em agosto,
as aulas da educação infantil retornem por vídeo-aulas. Segundo
uma pesquisa feita pela Semed, o
melhor canal de comunicação
para essas aulas, é a televisão, já
que a maioria possui o aparelho
em casa, ao contrário da internet.
“Já está tudo encaminhado para

LBV REALIZA ATIVIDADES LÚDICAS
Divulgação

PARA O ENFRENTAMENTO da Covid-19,
e seguindo as recomendações do
Ministério da Saúde, a Legião da Boa
Vontade (LBV) suspendeu o
atendimento presencial em seu Centro
Comunitário de Assistência Social,
localizado na Vila Passos. Com isso,
surgiu um novo desafio, que é atender
as crianças e adolescentes que
frequentam o serviço Criança: Futuro no
Presente!, a distância. Como a maioria
dos atendidos não tem acesso à
internet, nem celular ou computador, o
esforço e criatividade estão sendo
dobrados para viabilizar que todos
consigam realizar as atividades
propostas, a exemplo da confecção de
jogos com materiais recicláveis,
artesanato, pintura, colagem, atividades
recreativas e outros. Nesse contexto de
emergência, em que é essencial resposta
rápida, os educadores e técnicos da LBV
prepararam atividades bem didáticas e
lúdicas que se aproximam da vivência
que eles tinham na instituição.

os meninos da educação infantil, por meio da televisão. Acreditamos que ainda comece em
agosto, pela TV Uema. A transmissão pela TV UFMA está prevista para setembro. Se der certo
vem toda uma gama de preparação para os professores”, disse
Moacir Feitosa.
Infraestrutura e matrículas
Outros dois pontos foram cobrados pelos conselheiros, sobre a estrutura das escolas que estão em
reforma, e também, sobre a situação de alunos que ainda estão
sem vaga para matrícula. O conselheiro Rodrigo Santos, da região
Cohab/Cohatrac, cobrou do secretário quanto aos alunos que
não conseguiram uma vaga escolar antes da pandemia.
“Solicitei que, como as aulas
não serão presenciais, que as
crianças que estão sem aula, sem
matrícula, possam ser matriculadas e beneficiadas com essas aulas
televisivas. Prontamente, o secretário atendeu ao nosso pedido e,
todos os pais poderão ir as escolas mais próximas para solicitar a
vaga escolar. E, caso tenha dificuldades, que procurem o Conselho Tutelar mais próximo”, destacou o conselheiro.
Na reunião, o secretário, Moacir Feitosa, assegurou que garantirá vagas para todos, mas ressaltou, que tudo é novo, uma nova
realidade, e que a secretaria também está se adaptando. Quanto
as reformas, foi afirmado durante
a videoconferência, que as restaurações serão entregues ainda
este mês. No total, 30 escolas se
encontram nesse processo.
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Mulheres são a maioria
entre os infectados do
novo coronavírus no MA
72.588 casos confirmados da Covid-19 são em pessoas do sexo
feminino, porém, os homens são os que mais morrem no estado
Divulgação

inquenta e cinco por
cento dos infectados do
novo coronavírus no estado do Maranhão são
do sexo feminino, mas 62% dos
óbitos dessa enfermidade são do
sexo masculino. Dados da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), que foram divulgados no
último dia 11, mostram que há
132.060 casos confirmados da
doença no Maranhão e, entre
eles, 72.588 são mulheres.
Uma das infectadas foi a centenária Luíza Ferreira Alves, de
106 anos. Ela deu entrada na
Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) de Paço do Lumiar apresentando dores nas costas e cansaço. O diagnóstico de Covid-19
deixou os familiares da idosa
preocupados. Ela faz parte do
grupo de risco por ser hipertensa, mas ficou curada e já teve
alta do hospital.
A outra paciente do novo coronavírus foi Celma Rodrigues,
de 61 anos. Ela ficou internada
na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Genésio Rêgo por um período de 31
dias, e outros 21 dias na enfermaria, até vencer a doença. A

C

Casos de Covid-19 no
Maranhão
Infectados do sexo
feminino: 72.588 casos
Infectados do sexo
masculino: 59.472 casos
Óbitos do sexo feminino:
1.227 casos
Óbitos do sexo masculino:
1.977 casos
Fonte: Dados da SES divulgados
no dia 11

idosa teve 92% dos pulmões
comprometidos pela infecção.
De acordo com a SES, a primeira vítima de Covid-19 no estado é do sexo masculino. O caso
foi confirmado no dia 20 de
março deste ano e o infectado
tinha viajado de forma recente
para São Paulo. Após 10 dias,
foram confirmados 31 casos de

92% dos pulmões
comprometidos
pela infecção
Covid-19 e, entre os infectados,
18 sendo do sexo feminino.

Mais mulheres contraíram infecção causada pela Covid-19 no Maranhão; mas a maioria conseguiu a cura

132.060

CASOS conﬁrmados de Covid-19 no estado

3.204

ÓBITOS decorrentes da
Covid-19 no Maranhão

Defensoria Pública recomenda
disciplinamento na Península
Órgão enviou documento à Prefeitura de São Luís, ao Corpo de Bombeiros e à Secretaria
Estadual de Segurança Pública, para que tomem as devidas providências que o caso requer
Paulo Soares

Impedir a ocupação de todas as
áreas de dunas, inclusive retirando quaisquer estruturas ou
equipamentos localizados em seu
entorno e que estimulem a sua
ocupação e degradação, seja por
pisoteamento da vegetação, destruição e/ou lançamento de resíduos sólidos de qualquer espécie, é uma das recomendações da
Defensoria Pública do estado
(DPE) concernentes ao perímetro
da Praia da Ponta d’Areia (Península), formalizada e encaminhada
a órgãos públicos do Poder Executivo, tanto da esfera estadual
quanto da municipal.
O documento foi encaminhado ao prefeito de São Luís,
Edivaldo Holanda Júnior, ao secretário municipal de Urbanismo
e Habitação, Mádison Leonardo
Andrade Silva, ao secretário de
Trânsito e Transportes, Israel
Pethros Muniz Ribeiro, e à secretária municipal de Meio Am-
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Óbitos
Ainda conforme a SES, até o último dia 11, em todo o estado,
havia 59.472 homens infectados
da Covid-19 e um total de 3.204
mortes. Entre os casos de óbitos,
1.977 são do sexo masculino. O
primeiro paciente a falecer em
decorrência da doença, foi um
homem, de 49 anos, segundo os
dados.
A SES confirmou o óbito no
dia 29 de março. O paciente era

pessoas e animais domésticos.
A Defensoria cita ainda a garantia do efetivo policial civil e militar, para atendimento dos usuários das áreas públicas. O órgão
pede que nenhuma providência
relativa aos trabalhadores ambulantes seja adotada pelo Poder
Executivo sem que a DPE seja previamente comunicada para se manifestar e, eventualmente, acompanhar a execução da medida.
De acordo com o defensor
público Jean Nunes, do Núcleo
de Direitos Humanos da Defensoria Pública, e que assina o documento, o objetivo, entre outros, é proteger o meio ambiente
(vegetação de restinga e demais
elementos).
Ambulantes
Ele recomenda que nenhuma medida restritiva à atividade laboral
dos trabalhadores ambulantes
seja adotada sem que, previamente, sejam apresentadas me-

Recomendação da Defensoria é para evitar o mal uso da área, garantindo que ambulantes tenham acesso

biente, Maria de Lourdes Maluda.
Também receberam o Corpo de
Bombeiros e a Secretaria Estadual
de Segurança Pública.
O documento recomenda ri-

goroso controle do trânsito de veículos em todas as vias naquela região da cidade, coibindo as infrações. Além disso, sugere reduzir,
cadastrar e ordenar as atividades

de comércio e serviços informais,
considerando sua compatibilidade com o uso das áreas de praças, inclusive para evitar riscos de
acidentes com fogo envolvendo

hipertenso e estava internado em
um hospital na capital. Também
nesse dia foram confirmados
mais 22 casos de Covid-19, no estado. Destes, seis, na capital maranhense, um do sexo masculino
e cinco do sexo feminino.
Outro paciente do sexo masculino que faleceu por complicações da Covid-19 foi o padre
José Bráulio Sousa Ayres, de 66
anos. A morte foi confirmada no

Primeira vítima
de Covid-19 no
estado foi homem
dia 18 de maio. Ele era muito conhecido e querido na capital maranhense.
O religioso nasceu em Penalva
e foi ordenado sacerdote em 6 de
dezembro de 1981. Quando foi
acometido pela doença, exercia
a função de pároco, na Paróquia
Santíssima Trindade, localizada
na Cidade Olímpica.
Evitar
O Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene para evitar a proliferação
do novo coronavírus, como lavar
as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a
boca com um lenço de papel
quando espirrar ou tossir como
ainda evitar tocar olhos, nariz e
a boca.
A palavra de ordem continua
sendo o isolamento social, ou
seja, ficar em casa também como
sendo uma das formas de evitar
o contágio dessa doença. Mas,
principalmente, durante o fim de
semana é possível observar aglomerações de pessoas na orla marítima da Grande Ilha.

didas alternativas ao trabalho e à
renda dos se achem prejudicados
por elas. “Que qualquer medida
de caráter exclusivo adotada na
praia da Ponta d’Areia, não extensiva às demais praias da cidade, seja acompanhada de prévia e pública justificativa”, diz.
A Defensoria recomenda, também, que medidas sanitárias e de
prevenção à contaminação pelo
novo coronavírus sejam adotadas
em caráter uniforme nas praias da
capital, sem que haja algum tipo
de conotação que remeta à segregação ou a privilégios, e que a
garantia do efetivo policial civil e
militar para atendimentos dos
usuários das áreas públicas.
Até o fechamento desta edição,
nem a Prefeitura de São Luís nem
o Governo do Estado haviam enviado respostas aos questionamentos de O Estado acerca das
providências a serem tomadas
para atender às recomendações
da Defensoria Pública.
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ELEIÇÕES 2020
Neto Evangelista
(DEM) comenta
apoio do PSL à sua
pré-canditatura a
prefeito de São Luís

Nomeações e transferência
de recursos proibidos
a partir de segunda-feira

PÁGINA 3

PÁGINA 3

PÁGINA 3

SEGURANÇA DO PLEITO
Urnas eletrônicas passam
por testes de sistemas
e hardware no TRE-MA

PANDEMIA Rússia negocia vacina com o estado da Bahia

PÁGINA 5

VIAGENS

Casa de parentes é destino
de 60% dos maranhenses
Maranhense viaja pouco e costuma ficar na casa de parentes ou amigos. Segundo a PNAD Turismo,
o principal motivo relatado para não viajar é a falta de dinheiro. PÁGINA 9

Maranhão na "rota" do tráfico internacional de drogas
Operação Olossá cumpriu 12 mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, Sergipe, Maranhão, Pará, São Paulo e Santa Catarina. Entre os
mandados de prisão, três estão sendo cumpridos no exterior, com o auxílio da Interpol, dois na Espanha e um na Tailândia. Os investigados irão responder por organização
criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Um suspeito de tráfico internacional de drogas foi preso em São José de Ribamar. PÁGINA 10

PANDEMIA

FUTEBOl

Hospital da
Mulher retoma
atendimento e
cirurgias

Moto Club deve
fazer teste de
Covid para não
ficar parado

Unidade, que desde abril
estava como referência
da rede municipal de
saúde para atendimento
exclusivo a pacientes com
Covid-19, retorna à rotina de
atendimentos. PÁGINA 6

Dono da melhor campanha
do Campeonato Maranhense
2020, com seis vitórias e um
empate, o Moto Club está sem
jogar desde a vitória contra o
MAC, no Maremoto do dia 4
de agosto. PÁGINA 11

FOTOGRAFIA Maranhense se destaca no cenario nacional
PÁGINA 12

TEMPO E TEMPERATURA

BASTIDORES
APARTE

Chama
o Meirelles?
Transparentes

O tamanho da crise econômica do Brasil está na profundeza da crise do coronavírus e ainda bem distante do palanque eleitoral de 2022, apressadamente montado pelo presidente Jair Bolsonaro tão logo recebeu as chaves do Palácio do Planalto.
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ELEIÇÕES 2020

Neto (DEM) fala
sobre apoio do PSL
O pré-candidato a prefeito de São Luís, Neto Evangelista (DEM), falou sobre o papel do
PSL em sua coligação e em sua gestão em caso de vitória nas eleições de novembro.

P

ré-candidato do DEM a prefeito de São Luís, deputado
estadual também já conta
com o PTB e o PDT em sua coligação. “Todos os partidos que estão
na nossa base de apoio estão porque
acreditam no nosso projeto de desenvolvimento para São Luís. Ninguém
governa sozinho, é preciso unir esforços para atingir um objetivo comum,
real e urgente, tendo o prefeito como
o coordenador de todo projeto”, aﬁrmou o pré-candidato. Além do PSL, já
fecharam apoio a Neto o PTB e o PDT.

“NINGUÉM GOVERNA
SOZINHO”, DIZ NETO
O PSL ganhou os holofotes nas eleições de 2018, quando, além do presidente, elegeu 52 deputados federais e
se tornou a segunda maior bancada
da Câmara (atrás apenas do PT, que
elegeu 56 parlamentares), o que lhe
dá o segundo maior tempo na propaganda eleitoral gratuita de rádio e TV
este ano – fator que o tornava um dos
partidos mais cobiçados para o pleito
municipal. Em São Luís, a Câmara
conta hoje com apenas dois vereadores do PSL, Pereirinha e Chico Carvalho, presidente do diretório municipal
do partido; já na Assembleia Legislativa, apenas o deputado estadual Pará
Figueiredo representa o PSL. Antes de
fechar apoio a Neto, o PSL havia declarado apoio ao pré-candidato do
Republicanos, Duarte Jr.

ALÉM DO PSL JÁ FECHARAM APOIO A NETO EVANGELISTA O PTB E O PDT.

CÂMARA DE S. LUÍS
Candidatura de Paulo Casé
Fernandes para vereador
ainda é uma incógnita

vo.Ele é irmão de Pedro Lucas Fernandes, que foi eleito vereador da capital
em 2012 e 2016, e atualmente é deputado federal e líder do PTB na Câmara.
Ambos são ﬁlhos de Pedro Fernandes,
ex-vereador de São Luís e ex-deputado federal.

restrição com o objetivo
de evitar o uso de cargos
e funções públicas em
benefício de
candidaturas e partidos,
além de garantir a
igualdade de

No caso presente, o chefe da equipe econômica quis distribuir
a culpa e lançou dúvidas sobre as motivações do que chamou de
“debandada”, mas foi obrigado a reconhecer, que uma das razões
desse “bloqueio”, tem as chaves do Palácio do Planalto. E quem é
que tem as chaves do Palácio do Planalto? Seja como for, foram
embora os secretários responsáveis pelo programa de privatizações (Salim Mattar) e o da reforma da máquina administrativa
(Paulo Uebel). Mais do que motivo para tirar o sono de Paulo Guedes que, para o analista da Folha, Bruno Boghossians, “passou à
condição de corpo estranho no governo de um presidente que se
livra das vestes que usou como ﬁgurino de campanha”.

Troca de cadeira
Como pré-candidato a prefeito de Barra do Corda, o deputado
Rigo Teles (PL) deve tirar quatro meses de licença da Assembleia
Legislativa. A vereadora de Timon, Socorro Waquim (MDB) vai
voltar ao plenário da Alema.

Troca de mandato

Confira o que será proibido aos agentes públicos

Serão três meses de

O tamanho da crise econômica do Brasil está na profundeza da
crise do coronavírus e ainda bem distante do palanque eleitoral
de 2022, apressadamente montado pelo presidente Jair Bolsonaro
tão logo recebeu as chaves do Palácio do Planalto. O ministro Paulo Guedes, que chegou ao posto com o bottom na lapela, de superministro da Economia, já ultrapassou os 19 meses sem cumprir as
promessas de seus discursos na postura de um salvador da pátria,
pronto para consertar o que os antecessores não conseguiram.
Com a “debandada” simultânea de dois secretários de postoschaves para seu programa neoliberal, o ministro foi obrigado a
admitir que duas das propostas mais emblemáticas de sua agenda liberal estão politicamente “interditadas”. O fato e suas consequências fazem os brasileiros lembrarem-se do bordão que alimentou a fracassada campanha do emedebista Henrique Meirelles em 2018, ministro da Fazenda de Michel Temer: “Se tem problemas na economia, chama o Meirelles para resolver”.

No momento em que o setor empresarial começa a sentir o bafejar de uma recuperação na economia e que o agronegócio se
tornou a verdadeira “salvação da lavoura”, Paulo Guedes pode está bambeando no governo. E tom explícito e em forma de recado
cifrado, o ministro falou à CNN assim: “Hoje houve uma debandada? Hoje houve uma debandada. Salim falou: ‘A privatização não
está andando, preﬁro sair’. Uebel disse: ‘A reforma administrativa
não está sendo enviada, preﬁro sair’”. Se as privatizações que renderiam R$ 1 trilhão já encroaram e a reforma a administrativa
nem chegou ao Congresso, será que acabou a debandada?

Paulo Casé Fernandes (PTB). ﬁlho do
ex-deputado federal Pedro Fernandes, conﬁrmou que decidirá se disputa uma vaga a vereador de São Luís,
município onde tem domicílio eleitoral, somente na convenção do partido, que está prevista para acontecer
no dia 12 de setembro. “Optei para
deixar essa decisão para a convenção
do PTB”, aﬁrmou Paulo Casé com exclusividade a O Imparcial.
Casé é arquiteto e presidente do diretório do PTB em São Luís. Em 2015, foi
nomeado por Flávio Dino para a secretaria-adjunta de Desenvolvimento
Urbano, subordinado à Secretaria de
Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid). Esta poderá ser sua
primeira disputa a um cargo eleti-

CALENDÁRIO ELEITORAL

Apartir do próximo sábado, dia 15
de agosto, agentes públicos estarão
proibidos de praticar uma série de
condutas que poderiam afetar a disputa as eleições, cujo primeiro turno
ocorre em 15 de novembro.

Chama o Meirelles?

ção quando for matéria urgente, relevante e característica das funções de
governo, e a critério da Justiça Eleitoral.
– Não poderão fazer revisão geral
da remuneração de servidores públicos que exceda a recomposição da
perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição.
– Não poderão fazer publicidade
institucional dos atos praticados, programas, obras, serviços e campanhas
de órgãos públicos ou entidades da
administração indireta, com exceção
para situações de necessidade pública, reconhecidas pela TRE.
– Serão proibidas as transferências
voluntárias de recursos da União aos
estados e municípios, e dos estados
aos municípios. Neste caso, há exceção se as verbas forem destinadas a
cumprir obrigação prévia para execução de obra ou serviço em andamento, com cronograma já ﬁxado, e para
atender situações de emergência e de
calamidade pública – como gastos de
publicidade sobre o combate à covid19 ou de serviços que possam ter sido
afetados pela pandemia, como, por
exemplo, transporte público, funcionamento de locais públicos, funcionamento e retorno das escolas, autorizados pela Emenda 107/2020.

Diante dessa situação, Socorro Waquim vai se tornar deputada
e renunciar ao restinho do mandato de vereadora, abrindo a vaga
ao primeiro suplente Edivar Ribeiro, eleito pelo PV. É o jogo sendo
jogado nas eleições municipais.

Pacto empresarial

TRE -MA

Todas as entidades empresariais do Maranhão vão se reunir
hoje, remotamente, na sede da Federação das Indústrias, em live,
às 9h, para o lançamento do programa “Avança Maranhão”, um
conjunto de ações estratégicas para alavancar o desenvolvimento
do estado.

“Os militares vão defender a democracia
no Brasil?”.

A indagação está no alto do site do jornal britânico Financial
Times, a bíblia do capitalismo, abaixo de uma foto do presidente
brasileiro usando máscara.

Urnas eletrônicas passam
por testes de sistemas e
hardware

O Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão realiza, no período de 10 a
oportunidades entre
14 de agosto, o 8º Simulado Nacional
de Hardware. O evento institucionalicandidatos.
zado pelo Tribunal Superior Eleitoral
é uma das atividades que a Justiça
Eleitoral mantém ativa anualmente e
visa testar todos os procedimentos de
Conﬁra o que será vedado neste peuma eleição, desde a carga, emissão
ríodo aos agentes públicos (deﬁnidos
da zerésima, votação durante 8 horas
pela lei aqueles como aqueles que
seguidas, encerramento, impressão
exercem mandato, cargo, emprego ou
de boletim e transmissão de dados.
função nos órgãos ou entidades da
Famem se manifesta
administração pública direta, indireta
A Federação dos Municípios do Es- A atividade envolve a Secretaria de
ou fundacional), conforme previsto tado do Maranhão (Famem) anunci- Tecnologia da Informação e Comunino artigo 73 da Lei das Eleições (Lei nº ou que, em obediência à Lei das Elei- cação dos TREs, que ﬁca testando os
9.504/1997):
ções, irá suspender a partir da data ﬁ- sistemas de eleição para veriﬁcar pos– Não poderão nomear, contratar, xada pela legislação (15 de agosto) a síveis erros, falhas mecânicas e soluadmitir, demitir sem justa causa, su- divulgação de notícias sobre as prefei- ções.
primir ou readaptar vantagens ou por turas maranhenses “que possam ser Na próxima quarta, dia 12 de agosto,
outros meios diﬁcultar ou impedir o interpretadas como elogiosas e enal- às 15h30, o presidente do TRE-MA,
exercício funcional de servidor públi- tecedoras dos gestores”.
desembargador Tyrone Silva, visitará
co municipal, bem como remover,
“Como entidade representativa de a central de armazenamento de urnas
transferir ou exonerar esses servido- todos os municípios do Maranhão, a do estado para acompanhar as etapas
res até a posse dos eleitos.
Famem estará vigilante às normas na do simulado.
– Não poderão fazer pronuncia- intenção de resguardar legalmente e A central ﬁca localizada na Rua Cleomento em rádio e televisão fora do de forma imparcial”, conclui o comu- nice Lopes, número 10, quadra 160,
horário eleitoral gratuito – com exce- nicado da entidade.
bairro Jardim São Cristóvão, São Luís.

O senador Weverton Rocha, presidente do PDT estadual, não repugna a possível participação do MDB na aliança com o DEM, do pré-candidato Neto Evangelista
em São Luís. O DEM já se uniu ao PDT, PSL e PTB. “Claro
que o partido que vier será bem vindo”, resumiu Weverton.

1

2
3

No entanto, Weverton deixa claro que essa articulação
com o MDB caberá ao deputado federal Juscelino Resende, mandachuva no DEM do Maranhão. Na campanha deste ano, em meio à pandemia da covid19 e
sem comícios, o tempo de TV da coligação vale muito.
A campanha municipal vai transcorrer dentro de inúmeras regras, sendo a principal o distanciamento social. Sem comícios e aglomerações nas ruas. Corpo a
corpo, nem pensar. Logo, o candidato que tiver TV e
souber usá-lo com talento, pode quebrar paradigmas.

Caminhos difíceis
O governador Flávio Dino participou ontem de uma aula-debate sobre os caminhos do Brasil e a construção do futuro. O convite foi do pelo Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro, da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa. Tudo online.

Tempos estranhos
A jornalista Hildegard Angel, comentou uma postagem de Flávio Dino, com o seguinte: “Não imaginei que fosse viver para ver o
antifascismo ser criminalizado e perseguido, e o fascismo ser
enaltecido como algo positivo”.
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CIDADE OPERÁRIA

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

PF deflagra operação
contra “mulas”

Operação conjunta
prende homicida

Operação Olossá cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em vários estados.
Um suspeito de tráfico internacional de drogas foi preso em São José de Ribamar
SAULO DUAILIBE
Com informações da PF

A

Polícia Federal deﬂagrou, na
manhã de ontem, quarta-feira (12), a segunda fase da
Operação Olossá, onde cumpriu 12 mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão em vários
estados, inclusive no Maranhão.
Aqui no Maranhão, o mandado de
prisão preventiva foi cumprido na cidade de São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís. A assessoria da Polícia Federal, informou
que a ação foi comandada pelo núcleo da PF do Pará.
As investigações apontam para
uma organização criminosa especializada no tráﬁco internacional de entorpecentes pelo modal aéreo, especialmente para Europa e Ásia, com a
utilização de “mulas”, que transportavam o entorpecente escondido em
suas bagagens.
Além do mandado cumprido em
São José de Ribamar, a Polícia Federal
esteve nos estados da Bahia, Sergipe,
Pará, São Paulo e Santa Catarina.

Como funcionava

A investigação teve início em maio
de 2019, a partir do aprofundamento
de informações recebidas pelo serviço de Disque Denúncia da Secretária
de Segurança Pública da Bahia.
Na ocasião, identiﬁcou-se que o
proprietário de uma barraca de praia
em Lauro de Freitas usava o estabelecimento para aliciar as “mulas”, sendo
ele o principal integrante da organização criminosa nessa função. Era ele,

SUSPÉITO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS FOI PRESO EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

AS POLÍCIAS DO DF E MARANHÃO PRENDERAM HOMICIDA

Bahia, e Ananindeua, no Pará.
A partir da análise do material
apreendido na primeira fase, conseguiu-se identiﬁcar a liderança e integrantes do primeiro escalão da orgaValores
Apurou-se que cada pessoa que re- nização criminosa investigada, inclualizava a viagem recebia em torno de sive de pessoas que iniciaram como
R$ 20 mil, no caso de êxito no trans- “mulas” e assumiram outros postos
porte da droga, e cada transporte rea- no esquema criminoso, mudando-se
lizado poderia gerar um lucro para or- para o exterior para recepcionar os viganização criminosa de quase R$ 500 ajantes que chegavam do Brasil transmil. Durante a investigação, 10 pesso- portando a droga.
as foram presas em ﬂagrante quando
tentavam embarcar para o exterior Auxílio da Interpol
Nesta data estão sendo cumpridos
com cocaína escondida em suas bagagens em aeroportos da Bahia, de 12 mandados de prisão e 10 mandaSão Paulo, de Pernambuco, do Ceará e dos de busca e apreensão nos estados
da Bahia (Salvador, Lauro de Freitas e
do Paraná.
Além delas, outras três pessoas fo- Conceição do Coité), Sergipe, Mararam presas quando efetuavam a en- nhão, Pará, São Paulo e Santa Cataritrega de malas já preparadas, com a na. Entre os mandados de prisão, três
estão sendo cumpridos no exterior,
droga escondida, para as “mulas”.
Em 10 março deste ano, foi deﬂa- com o auxílio da Interpol, dois na Esgrada a primeira fase da operação panha e um na Tailândia.
Os investigados irão responder por
sendo cumpridos quatro mandados
de busca e cinco mandados de prisão organização criminosa, tráﬁco de
nas cidades de Salvador e Ipiaú, na drogas e lavagem de dinheiro.

Uma operação conjunta entre as polícias civis do Distrito Federal e Maranhão culminou na prisão de uma
pessoas suspeita de dois crimes de homicídios, sendo
que um foi praticado em Viana, cidade localizada na
Baixada Maranhense, e outro em Ceilândia, município
do Distrito Federal.
Na ação foi dado cumprimento a mandado de prisão
temporária contra um jovem de 19 anos, no bairro Cidade Olímpica.
Conforme investigação realizada do pela Polícia Civil
do DF, após praticar os crimes de roubo e homicídio em
Viana, no ano de 2019, o rapaz fugiu para o Distrito Federal, com destino à Ceilândia.
Na cidade, o suspeito estabeleceu residência e voltou
praticar um novo crime de homicídio neste ano de 2020.
Após matar a vítima, o jovem maranhense fugiu para
São Luís e passou a ser monitorado pela Seção de Investigação de Crimes Violentos – SICVIO do DF.
Com o apoio da polícia maranhense, o suspeito foi localizado no bairro Cidade Olímpica, oportunidade em
que foi dado cumprimento ao mandado de prisão.
Após as formalidades legais, o preso foi encaminhado
ao sistema prisional do Maranhão, onde ﬁcará custodiado até sua transferência para Brasília.
A ação foi coordenada pelo 23º Distrito Policial do
Distrito Federal com apoio da Delegacia de Roubos e
Furtos (DRF) no Maranhão. (S.D)

também, quem providenciava as passagens, documentos e dinheiro para o
custeio da viagem.

UNICEF

UFMA

Inscrições abertas para programas Corte pode prejudicar pesquisas

PROJETO “VAMOS! CRIANÇA”, DE UMA ESCOLA DE BACABAL, CHEGOU ATÉ AS FINAIS DO PROGRAMA
As organizações da sociedade civil
(OSCs) do Maranhão que desenvolvem
projetos de educação integral com crianças e adolescentes podem se inscrever no
novo Programa Itaú Social Unicef até o dia
21 de agosto.
Após concluírem o percurso formativo,
serão selecionadas 40 instituições para receberem até R$ 100 mil para implementação de um plano de intervenção. Serão oferecidas até 12 vagas (30% do total) para a
região Nordeste.
O Programa é uma reformulação do Prêmio Itaú-Unicef. Em 2018, o Maranhão teve um representante na ﬁnal da premiação,
com o projeto “Vamos! Criança”, realizado
pela Associação de Cidadãos e Cidadãs Solidários Vamos! em parceria com a U. E. F.
São João Batista, localizadas em Bacabal.
Com investimento total previsto de R$ 4
milhões, a transformação do Prêmio em
Programa tem o propósito de incentivar as
organizações a ampliarem seu protagonismo e compromisso com seus territórios de
atuação. Por meio do percurso formativo,
aberto para todas as organizações inscritas, independente do seu porte, apoiará na
elaboração de um plano de intervenção,
voltado para o fortalecimento institucional
e para potencializar as ações coletivas.

Quem pode se inscrever

Iniciativa do Itaú Social e UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância),
com coordenação técnica do CENPEC
Educação (Centro de Estudos e Pesquisas
em Educação, Cultura e Ação Comunitária), o Programa é aberto para OSCs com
pelo menos um ano de atuação no país e
que trabalhem na perspectiva da educação
integral e inclusiva, com ações diretas para
e com crianças e adolescentes.
As escolas, que antes concorriam ao prêmio, não podem mais se inscrever diretamente, mas podem ser parceiras territoriais das organizações, para integrar o processo de elaboração e acompanhamento
do plano de intervenção.
Outra mudança importante do processo
é que o processo de inscrição foi facilitado,
pois não é preciso mais submeter um projeto. Mas é determinante que estejam preparadas para participar do percurso formativo a distância com duração de três
meses. Nesse período, as OSCs poderão
acessar uma rede com outras organizações
da região, visando a promoção de trocas e
fortalecimento do grupo.
Para inscrições e mais informações, interessados devem acessar ao site www.programaitausocialunicef.org.br.

O CORTE DE VERBA NO ORÇAMENTO PARA 2021 PODE CHEGAR A R$ 20 MILHÕES NO ORÇAMENTO
De acordo com a Ufma, o investimento
para pesquisa e extensão é de extrema imNa última segunda-feira (10) a Univer- portância para o desenvolvimento da cisidade Federal do Maranhão (Ufma) rece- ência, do país, e neste caso para o Marabeu uma circular do Ministério da Educa- nhão.
ção (MEC) projetando um corte de verba
O momento de pandemia mostrou
de 18% a 24% no orçamento para 2021, muito bem o quando que esse investipodendo ter R$ 20 milhões no orçamento mento é indispensável para fazer os estupara 2021 cortado.
dos e pesquisas avançadas.
Essa adequação ainda está sendo avaliO corte não irá prejudicar os servidores,
ada pelo Congresso, segundo nota emiti- segundo a Ufma, estão garantidas, neste
da pela universidade, o corte vai impactar caso, as despesas com o pagamento de saa realização de investimentos pretendi- lário.
dos no ensino.
A Ufma ainda aﬁrma que tem conﬁanNão terá como oferecer investimentos ça de que a redução será revista, para o
para pesquisa, extensão, nomeação e pro- bem do desenvolvimento do ensino, da
gressão.
pesquisa e da extensão no país.
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Preso em SL ocupante do Argo vermelho que
acompanhava autor confesso da morte de Diogo
PÁG. 12

Ilha de São Luís
registra menor
número de
novos casos
da Covid-19 dos
últimos 30 dias

Proposta de
reforma tributária
é criticada e
secretários de
Fazenda apresentam
proposta alternativa

PÁG. 12

PÁG. 7

Bolsonaro
reúne políticos,
ministros e diz
que governo
respeitará teto
de gastos

Prefeitura
retoma fluxo de
atendimento às
demandas de
cirurgias no
Hospital da Mulher

PÁG. 12

PÁG. 9
FRANCISCO SILVA

Operação Olossá

A prisão aconteceu
durante ação realizada
em outros cinco estados
brasileiros, além da
Espanha e Tailândia
A Polícia Federal prendeu, nessa quartafeira (12), em Ribamar, um dos chefes de
um grupo de tráfico internacional de drogas
que atua há mais de dez anos no Brasil.
A prisão ocorreu durante a segunda fase
da Operação Olossá, que foi realizada em
outros cinco estados; e, ainda, com apoio
da Interpol, na Espanha e Tailândia.
PÁG. 12

DIVULGAÇÃO

PF PRENDE EM SÃO LUÍS UM DOS
CHEFES DE GRUPO DE TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS
Corte no orçamento da Ufma vai representar uma
redução aproximada de R$ 20 milhões

Droga apreendida com integrantes do grupo criminoso, no estado da
Bahia, sede da Operação Olossá

Bancada do MA se divide sobre o processo de
privatização dos Lençóis anunciado por Bolsonaro

Deputados Edilázio, Paulo Marinho Jr, Zé Carlos, Gil Cutrim, Gastão Vieira, Márcio Jerry, Marreca Filho, Juscelino Filho e
Bira do Pindaré foram ouvidos pela reportagem do Jornal Pequeno, em Brasília
O processo de privatização de alguns parques nacionais,
como os Lençóis Maranhenses, que já esteve na roda
dos debates legislativos ano passado, voltou a ser
anunciado esta semana pelo governo federal e provocou
preocupação e questionamentos por parte de parlamentares
da bancada do Maranhão no Congresso. A reportagem
do Jornal Pequeno em Brasília ouviu alguns deles.

Sem dinheiro, UFMA
informa que reduzirá
Investimentos em
curso, pesquisa
e extensão
A partir do próximo ano, a Ufma deve aplicar medidas para
reduzir as despesas devido à falta de recurso. Por meio de
nota, a universidade informou que haverá corte de 18,12%
no orçamento das Instituições Federais de Ensino Superior
(Ifes), devido à crise provocada pelo novo coronavírus.
PÁG. 5

Jorge Nascimento, poeta
e jornalista, morre em
São Luís, aos 89 anos
Esquecido das
novas gerações,
o poeta e
jornalista Jorge
Nascimento, 89
anos, faleceu,
ontem, 12, no
Hospital São
Luís, na Cidade
Operária, onde
estava internado
há cerca de
30 dias.

PÁG 3

Cotação – Comercial C. R$ 5,4517| V. R$ 5,4527 – Turismo C. R$ 5,43 V. R$ 5,76 – Euro C. R$ 6,403 V. R$ 6,406 - Libra C. R$ 7,0743 | V. R$ 7,0777 – Poupança 0,5000%
Maré – 1ª Preamar –1:09 4,6 m 1ª – Baixamar – 7:44 1,5 m | 2ª Preamar –13:52 4,6 m | 2ª – Baixamar -20:12 1,8 m |Loteria – | M ena-Sena - 2288 (11/08/2020) –02-26-35-39-40-56 |
Quina – 5338 (12/08/2020) –05-29-52-67-73| Lotofácil –2009 (12/08/2020) 01-02-03-04-05-07-12-13-15-16-17-19-20-22-24|
CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK

PÁG. 11

Jorge Nascimento trabalhou
como repórter e redator do Jornal
Pequeno e de outros periódicos

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

24° – 32°

Manhã

Tarde

Noite
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“É triste falhar na vida, porém mais
triste ainda é não tentar vencer”.
(Franklin Roosevelt)

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

Hildo cobra votação de proposta do
piso salarial para agente comunitário
de saúde e de endemias

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

Como educar a sua mente?
dolorosas é utilizando a bomba
da vida: o coração. É parar,
observar, levar para o coração
aquela experiência, confiar que
ela também foi necessária para
seu crescimento, acolher e só
assim deixar ir.
Não resistir a emoção antecipativa acionada, ela foi seu
mecanismo de sobrevivência e
vai disparar antes.
Amadureça diante da impulsividade. Agir no impulso é
viver em euforia. Uma forma
de controlar a ansiedade é por
meio da respiração consciente
e autopercepção de si.
Gerenciar suas emoções no
primeiro momento parece uma
tarefa difícil. Com o treino
passa para o estágio desafiador,
e quando se torna um hábito
passa a ser motivador.
Confie em se deixar ser guiado
e esteja a serviço de algo
maior.

Criamos padrões viciosos que
nos condicionam a vivermos
em estado de alerta, a operarmos no medo antecipativo de
que algo vai acontecer.
Nossa mente projeta uma
experiência já vivida apenas;
ela não consegue expressar o
agora. Um exemplo: se você já
foi assaltado por um motoqueiro, cada vez que você olha uma
moto, a sua mente subconsciente captura a memória de
perigo, de que vai acontecer
novamente. Por pensar desta
forma, você envia, por meio
dos seus neurotransmissores,
informações de perigo e no
seu corpo é ativada a glândula
supra renal que age liberando
cortisol para você ter a ação de
lutar ou fugir daquela situação.
E agora? Como educar a mente, já que ela dispara o gatilho
antecipativo?
O mecanismo para cuidarmos das nossas experiências

GIL MARANHÃO

O deputado federal Hildo Rocha
(MDB-MA), coordenador da
Frente Parlamentar em Defesa dos
Agentes Comunitários de Saúde,
voltou a cobrar que a Câmara
coloque em votação o projeto de
lei de sua autoria (PL 3394/2020),
que estabelece o piso salarial dos
Agentes Comunitários de Saúde
e dos Agentes de Combate às
Endemias.
O parlamentar lembrou que a Lei
13708, que alterou a lei 11.350,
prevê reajuste salarial para os
ACS e ACE até o ano de 2021.
“O projeto de minha autoria, que
já está em tramitação, modifica
o art. 9ºA da Lei no 11.350, de 5
de outubro de 2006, garantindo
que a partir de 1º de janeiro de
2022, o piso salarial dos agentes
comunitários de saúde e os
agentes de combate às endemias
não será inferior a dois salários
mínimos”, enfatizou.
Segundo ele, o projeto assegura
aos ACS E ACE um rendimento
digno, compatível com a
complexidade e importância das
atividades exercidas por eles.

ATUAÇÃO IMPORTANTE
Rocha destacou que os Agentes

Seduc, Defensoria Pública e
Equatorial farão parceria para
ampliar tarifa social no estado
como o desconto na conta de
energia elétrica, que pode chegar
a até 65% do valor da tarifa. Será
realizada uma ação conjunta de
comunicação para informar estudantes, pais e professores acerca
dos benefícios.
Segundo o defensor-geral do
Estado, Alberto Bastos, todos
os encaminhamentos discutidos
na reunião constarão no termo
de cooperação, que será assinado em breve pelas instituições
parceiras. “Nosso empenho
é para aumentar a cobertura
desse programa, cujos benefícios
podem impactar a vida de 350
mil famílias, ou seja, cerca de 1
milhão de pessoas, se considerarmos uma família, em média, com
três integrantes”, afirmou.

Com o intuito de ampliar os
beneficiários do programa Tarifa
Social na rede pública estadual de ensino do Maranhão,
representantes da Secretaria de
Estado da Educação (Seduc), da
Defensoria Pública e Equatorial Energia reuniram-se nessa
quarta-feira (12), na sede da
Secretaria, no bairro Jardim São
Francisco. A ideia foi discutir
ações conjuntas para possibilitar
o acesso de estudantes e de suas
famílias, com direito ao benefício
do programa.
O subsecretário da Seduc, Danilo
Moreira, explicou que a parceria irá garantir que pessoas na
rede de ensino possam acessar
benefícios e direitos condizentes
com o perfil socioeconômico,

Hildo Rocha é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos
Agentes Comunitários de Saúde
Comunitários de Saúde têm
atribuições relevantes na
sociedade, como atuar na
prevenção de doenças e promover
ações de saúde, mediante
atividades domiciliares ou
comunitárias, individuais ou
coletivas, desenvolvidas em
conformidade com as diretrizes
do SUS que normatizam a saúde
preventiva e a atenção básica
em saúde, com objetivo de
ampliar o acesso da comunidade
assistida às ações e aos serviços

de informação, de saúde, de
promoção social e de proteção
da cidadania, sob supervisão
do gestor municipal, distrital,
estadual ou federal.
“Já os Agentes de Combate às
Endemias tem como atribuição
o exercício de atividades de
vigilância, prevenção e controle
de doenças e promoção da saúde,
desenvolvidas em conformidade
com as diretrizes do SUS e sob
supervisão do gestor de cada ente
federado”, acentuou.

para toda a população. É uma
prioridade”, afirmou o deputado
Juscelino Filho.
Segundo Ricardo Salles, a
atuação da bancada maranhense
foi de extrema importância para
garantir os recursos. “A iniciativa
integra o programa Lixão Zero,
do presidente Jair Bolsonaro, que
tem avançado em todo o território
nacional para acabar com esse
grave problema dos lixões. Espero
que o prefeito de Imperatriz tenha
a possibilidade de fazer de forma
rápida a construção do aterro”,
disse o ministro.

AGENDA EM
IMPERATRIZ
Hoje, 13, Juscelino estará em
Imperatriz, onde vai participar
do evento em que será dada a
ordem de serviço da construção
do Anel Viário, que vai interligar
a Avenida Pedro Neiva de Santana
à BR-010. Em 16 de julho, data

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 40/2020-CSLIC/SEAP
PROCESSO Nº 101547/2020-SEAP
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de
Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a licitação em epígrafe NO DIA 26 DE
AGOSTO DE 2020 ÀS 14h30, pelo sitio eletrônico www.comprasnet.gov.br, cujo objeto trata da
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO DE INSUMOS
(ESTRUTURAS: CONCRETO, AÇO E ALVENARIA CERÂMICA) PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS.
O

edital

e

seus

anexos

estão

à

disposição

dos

interessados

nos

sítios

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ e http://seap.ma.gov.br/pregoes-online/, podendo, em caso
de problemas nos sites acima, ser adquirido gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails:
cslicseap@gmail.com ou cslic@seap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 08h às 12h e das 14h às 18h.
São Luís/MA, 10 de agosto de 2020
ANTONIO FELIPE GOMES DUARTE DE FARIAS
Pregoeiro da CSLIC/SEAP

racati, na capital, a nova unidade é
voltada para a prevenção e combate à violência contra as mulheres.
A Casa da Mulher Maranhense é
a primeira no Brasil construída e
gerida com recursos do Estado e
localizada fora da capital.
A Casa da Mulher Maranhense
surge baseada no modelo da
Casa da Mulher Brasileira, como
um equipamento de combate
à violência doméstica. Assim
como a unidade da capital, a de
Imperatriz é um grande centro
de acolhimento humanizado para
atender as mulheres do municí-

Juscelino se reuniu ontem com
o ministro Ricardo Salles, do
Meio Ambiente

em que o município completou
168 anos, o parlamentar anunciou
a destinação de R$ 4 milhões, por
meio da Codevasf, para as obras.

pio e adjacências, contando com
recepção, brinquedoteca e demais
dependências.
A estrutura física dispõe de vários
serviços integrados. Entre estes,
apoio psicossocial, para auxiliar
a mulher a superar o impacto da
violência sofrida; a Delegacia
Especializada da Mulher, unidade
especializada da Polícia Civil, que
realiza ações de prevenção, proteção
e investigação de crimes de violência
doméstica e de gênero; a Patrulha
Maria da Penha, para acompanhar e
fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas, entre outros.

Sedes orienta secretários
municipais sobre uso correto de recursos
remanescentes do Fundo de Assistência
Para aprimorar a execução das
políticas de Assistência Social
no Maranhão, a Secretaria de
Estado do Desenvolvimento Social (Sedes) reuniu-se, de forma
virtual, com representantes dos
217 municípios maranhenses
para orientar e disponibilizar
apoio técnico sobre a utilização
correta de saldos ainda existentes nos Fundos de Assistência
Social.

O secretário Marcio Honaiser
explicou que a reunião se fez
necessária neste momento de
pandemia, tendo em vista a
aprovação da Lei n° 14.029 de
28 de julho de 2020, do Governo
Federal. “Neste encontro dialogamos sobre maneiras de realocar
este recurso neste momento ainda
de pandemia. É fundamental
utilizá-lo para as ações essenciais
em cada município e com o dire-

• Considerando q os bolsopetistas já estão pedindo PF contra
Guedes, prevejo uma saída mais
turbulenta q a do Moro. @claudioedantas
• Infelizmente a saída de Salim
atrasou a privatização q estava
para acontecer em 30, 60, 90 dias.
O prazo agora foi postergado para
120, 150, 180 dias. O preço da
venda está mantido:1 trilhão. (970
bilhões se for pagamento à vista)
@FriedHardt
• Vamos aumentar um imposto?
SimDe cigarro ou de livro?De
livro. @juliarochasim
• Bolsonaro foi deputado por 27
anos. Colocou três filhos na política e construiu seu clã que nomeou
mais de 100 assessores com laços
familiares. Mais establishment
que isso impossível. Só sendo
muito ingênuo pra achar que na
Presidência ele iria contra os interesses da classe. @OuroDiTolo
• 2018 - Não quero saber de reeleição, vamos privatizar, acabar
com establishment.2020 - Não
quero saber de privatizar, isso
atrapalha minha reeleição, vamos
fortalecer o establishment. @
ajulysantos
• Análise Política 2020:1. O Brasil
estava pronto para decolar, privatizar e faturar R$ 1 trilhão.2. Torceram contra.3. Fim @alex_borges

Governo entrega Casa da Mulher
Maranhense em Imperatriz
O Governo do Estado consolida o sistema de equipamentos
de proteção à mulher vítima de
violência com a inauguração de
mais um espaço para acolhimento
e atendimento. A Casa da Mulher
Maranhense será entregue nesta
sexta-feira (14), em Imperatriz, e vai atender demandas do
município e demais localidades
da Região Tocantina. A unidade
conta com uma série de serviços
e atividades para estímulo da
autonomia da mulher.
Assim como a Casa da Mulher
Brasileira, com sede no bairro Ja-

O nosso abraço desta quinta-feira
vai para o advogado e procurador
do Estado do Maranhão, Daniel
Blume, que lança sua nova obra
poética, intitulada “Delações”. O
autor fará uma live de lançamento
às 18h, com transmissão simultânea para Portugal (22H) e Suíça
(23H),com mediação de Jannini
Rosa.Para acompanhar a transmissão, basta acessar os perfis do
Instagram @danielblume_ ou da
editora @helvetia_editions.

Tuitaços

Juscelino reúne com ministro e confirma
liberação de R$ 1,8 milhão para aterro
sanitário de Imperatriz
O deputado federal Juscelino
Filho (DEM-MA) se reuniu nesta
quarta-feira (12) com o ministro
do Meio Ambiente, Ricardo
Salles. Na ocasião, recebeu uma
ótima notícia para Imperatriz
(MA): a liberação de R$ 1,8
milhão para a aquisição do terreno
no qual será instalado o aterro
sanitário de da cidade. Trata-se
da primeira parte de uma emenda
da bancada do Maranhão no
Congresso Nacional, no valor de
R$ 21 milhões.
“Já estive algumas vezes como
prefeito Assis Ramos em
audiências no Ministério e na
Caixa, tratando desse assunto.
E hoje o ministro Salles nos
garantiu a liberação do recurso
para iniciarmos a implantação do
aterro. Acabar com o lixão e dar
o destino adequado aos resíduos
sólidos não é apenas questão
de meio ambiente, mas também
de saúde e qualidade de vida

Abraço do Dia

cionamento correto do público,
para que possamos garantir as
melhores condições de proteção
social a todos”, disse o secretário.
A Lei n° 14.029 de 28 de julho
de 2020 dispõe sobre a transposição e a reprogramação de
saldos financeiros constantes
dos fundos de assistência social
dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, provenientes
de repasses federais.

• Cheerleaders da militância
virtual bolsonarista precisam
apelar cada vez mais a conceitos
genéricos e abstrações para pautar
os militantes e tentar ludibriar
os tontos, porque expressar a
realidade das ações específicas
do bolsonarismo neste momento
seria uma péssima propaganda. @
FMouraBrasil

Rarará
Dicas do exame de urina gratuito
usando as dicas abaixo:
- Vá até uma árvore, urine e
observe:
- Se atrair formigas, sua glicose
está alta;
- Se secar rapidamente, significa
ingestão de muito Sal;
- Se temcheiro de carne, significa
colesterol alto;
- Se esqueceu de abrir a calça,
Alzheimer;
- Se não acertou na árvore, Parkinson;
- Se não sentir cheiro, covid-19.

Sobe/Desce
Sobe
As vendas no Maranhão cresceram 28,9% no mês de junho. É
o 4º maior volume dentre as 27
UFs e a maior taxa registrada no
estado desde 2000, de acordo com
Pesquisa Mensal de Comércio
(PMC) do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

Desce
Laudo de balneabilidade das
praias localizadas na Ilha de São
Luís, divulgado pela Secretaria
de Estado do Meio Ambiente
e Recursos Naturais (Sema),
indica que amostras de água de
22 pontos distribuídos nas praias
de São Luís e trechos de São José
de Ribamar, Paço do Lumiar e
Raposa se encontram impróprios
para banho.
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Operação Olossá

PF prende em São José de Ribamar
um dos chefes de grupo de tráfico
internacional de drogas
A prisão ocorreu durante ação realizada em outros cinco estados brasileiros, além da Espanha e Tailândia
AIDÊ ROCHA
Foi preso pela Polícia Federal,
nessa quarta-feira (12), em São José
de Ribamar, um dos chefes de um
grupo de tráfico internacional de
drogas que atua há mais de dez anos
no Brasil. A prisão ocorreu durante
a segunda fase da Operação Olossá,
que foi realizada em outros cinco
estados; e, ainda, com apoio da
Interpol, na Espanha e Tailândia.
A operação visava cumprir
mandados judiciais decorrente de
investigação sobre organização
criminosa especializada no tráfico
internacional de entorpecentes pelo
modal aéreo, especialmente para
Europa e Ásia, com a utilização
de “mulas”, que transportavam o

entorpecente escondido em suas
bagagens.
O homem preso no Maranhão,
identificado apenas como
“Donatelo”, era do estado da Bahia.
Segundo a PF, ele participava da
montagem do esquema e aprovava
mulas, que, além de viajarem com
a cocaína para fora do país também
retornavam com droga sintética.
Cabia ao suspeito, organizar a
distribuição dessa droga no Brasil.
A investigação contra o grupo
teve início em maio de 2019,
a partir do aprofundamento de
informações recebidas pelo serviço
de Disque Denúncia da Secretária
de Segurança Pública da Bahia.
Em março desse ano, um homem
identificado apenas como “Gaúcho”,

proprietário de uma barraca de
praia em Lauro de Freitas, que
usava o estabelecimento para aliciar
as “mulas”, sendo ele o principal
integrante da organização criminosa
nessa função, foi preso. Era ele,
também, quem providenciava as
passagens, documentos e dinheiro
para o custeio da viagem, de acordo
com a PF.
Nesta segunda etapa, além de
Donatelo, outros dois homens
considerados líderes do esquema
também foram capturados. Um
deles era o ex-policial militar da
Bahia, Fábio Marques, que seria
o operador financeiro do grupo;
o segundo, identificado como
Jovem, era quem comandava tudo,
organizava as rotas e definia o perfil

Homem é assassinado com
três tiros na Vila Embratel
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Erinaldo das Chagas foi morto
a tiros em Santa Inês, na noite
de terça-feira (11)

“Loirinho” morreu em
confronto com a Polícia Civil,
ele era suspeito de participação
na morte de Erinaldo

Cesar da Silva foi assassinado
em Caxias, perto da casa onde
residia

Na manhã de ontem (12), no bairro
da Vila Embratel, em São Luís, um
homem foi assassinado com três
tiros. A vítima foi identificada como
Edinaldo de Jesus Pereira, de 32
anos.
Segundo as informações repassadas
à polícia, Edinaldo foi alvejado
com dois tiros no abdômen e um
no braço esquerdo. Ele chegou a
ser levado ao Hospital Municipal
Djalma Marques, o Socorrão I, mas
não resistiu.
Os primeiros levantamentos
apontam que três suspeitos, que
pertencem a uma facção criminosa,
chegaram ao local e efetuaram os
disparos contra a vítima. Nenhum
deles foi preso até o momento.

Na tarde de ontem, familiares da
vítima estavam sendo ouvidos
na sede da Superintendência de
Homicídios e Proteção à Pessoa
(SHPP), que investiga o caso.
A princípio, segundo a polícia,
Edinaldo não possui envolvimento
com crimes.
EXECUÇÃO EM SANTA
INÊS
Um homem, identificado como
Erinaldo Saldanha das Chagas, de
27 anos, foi executado a tiros, em
Santa Inês. O crime ocorreu no
bairro Aeroporto, na noite de terçafeira (11).
A vítima, conforme os
levantamentos feitos pela polícia,

estava em uma esquina conversando
com outras duas pessoas quando os
suspeitos chegaram já atirando.
Os dois amigos dele foram alvejados
nas costas e nas pernas. Durante
a ação, ambos conseguiram fugir
e, em seguida, foram levados ao
hospital. Já Erinaldo recebeu vários
disparos e morreu no local.
Familiares afirmaram que ele não
tinha passagens pela polícia nem
envolvimento com crimes; porém,
seria amigo de alguns integrantes de
facções da região. Eles suspeitam
que a vítima possa ter sido
confundida. A Polícia Civil segue
investigando o caso.
SUSPEITO MORRE EM

Dois motoristas de aplicativo são alvos
de sequestro relâmpago em São Luís
Durante a terça-feira (11), dois
motoristas de aplicativo foram alvos
de sequestro relâmpago, na capital
maranhense. Em ambos os casos,
as vítimas tiveram seus pertences e
veículos levados.
Segundo informações obtidas pelo
Jornal Pequeno, no primeiro caso,
por volta das 16h30, os suspeitos
abandonaram o motorista no bairro
da Vila Luizão. A esposa da vítima
foi informada que o veículo, modelo
Kwid, cor preta, placa PTJ-7299,
havia sido localizado no bairro da
Raposa. Antes disso, a mulher alegou
ter recebido mensagens do celular
do marido informando que o mesmo
teria se envolvido em um acidente
de trânsito e, logo depois, sobre o

local em que ele foi deixado pelos
assaltantes.
Já à noite, a ação criminosa ocorreu
após o motorista atender uma corrida
no bairro do Coroadinho com
destino à Avenida Litorânea. Durante
o trajeto, anunciaram o assalto e
abandonaram a vítima próxima a um
posto de combustível, no bairro da
Cohama. Além do automóvel, um
Cross Fox, placa OJN-8852, também
foram subtraídos um celular, dinheiro
e documentos pessoais.
CARRO RECUPERADO
E ASSALTANTES PRESOS
Durante as buscas, policiais militares
localizaram, alguns minutos
depois, o Cross Fox, no bairro do
Santo Antônio. Cinco pessoas que

estavam no veículo foram detidas e
encaminhadas ao Plantão Central das
Cajazeiras.
Os suspeitos foram identificados
como Emanoel de Jesus Moreira
de Sousa, Leandro de Jesus Castro
Ferreira, Wallison Ney Viana da Silva,
Christian Colins Soares e Adriano
de Jesus Castro Ferreira. Todos são
moradores do bairro do Coroadinho.
Em posse do grupo, foram
encontrados quatro relógios, um
celular, uma arma branca, R$ 284 em
espécie e um revolver calibre 32, com
quatro munições intactas.

MAIS ROUBOS A
VEÍCULOS
Também na terça-feira (11), duas

das mulas, conforme a PF. Eles
foram presos, respectivamente, nos
estados de Santa Catarina e Sergipe.
De acordo com o delegado Fábio
Marques, da Polícia Federal, todos
eles ostentavam um altíssimo
padrão de vida, e o grupo passou a
utilizar a Ásia como rota, porque
era mais lucrativa. Estima-se que
por cada viagem realizada o lucro
poderia chegar a quase meio milhão
de reais.
Durante a operação, foram
cumpridos 12 mandados de prisão e
10 mandados de busca e apreensão.
Os investigados irão responder
pelos crimes de organização
criminosa, tráfico de drogas e
lavagem de dinheiro.
CONFRONTO
Na manhã de ontem (12), a Polícia
Civil conseguiu localizar, na Rua do
Flamengo, no centro de Santa Inês,
um dos três envolvidos no homicídio
de Erinaldo Saldanha. Identificado
como “Lourinho” ou “Bahuan”, ele
foi reconhecido por uma das vítimas
da ação criminosa.
De acordo com a Polícia Civil, ao
ser encontrado no esconderijo em
que estava, o homem recebeu a
equipe a tiros. Os policiais reagiram
e atingiram o suspeito, que morreu
após os primeiros atendimentos no
hospital da cidade.
“Lourinho”, segundo a polícia, era
considerado de alta periculosidade,
sendo também suspeito da morte
de um homem, identificado apenas
como Denilson, ocorrida no bairro
Adelaide Cabral, em maio desse
ano, dentro da própria residência da
vítima.
JOVEM É MORTO A TIROS
EM CAXIAS
Na noite de terça-feira (11), um
jovem identificado como Cesar da
Silva Santos, de 26 anos, morreu
após ser baleado no bairro Bacuri,
no município de Caxias. O crime
ocorreu próximo à casa da vítima.
Segundo informações apuradas
pela Delegacia de Homicídio,
Cesar dirigia seu veículo quando
uma dupla saiu de um matagal
e o surpreendeu. Os suspeitos
dispararam diversas vezes contra
ele.
O jovem chegou a ser levado ao
Complexo Hospitalar Municipal,
mas não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Civil investiga o caso.
Ninguém foi preso nem identificado.
(AIDÊ ROCHA)

pessoas tiveram seus veículos
roubados. Apenas um deles foi
recuperado pela polícia até o
momento.
Segundo as informações policiais,
um Toyota Etios, placas OJE
8243, foi tomado de assalto no
Conjunto Rio Anil. O dono do carro
foi abordado por quatro homens
e colocado no porta malas. Ele
conseguiu fugir na área do Sacavém
e o automóvel foi localizado no
bairro da Vila Palmeira quase 1h
depois do crime.
Na Avenida Principal, do bairro
Andiroba, uma dupla em posse
de armas de fogo e pedaços de
madeira, roubou uma motocicleta
Honda CG160, cor vermelha, placas
PSX 3344. A vítima foi bastante
agredida e após o crime deu entrada
no Hospital Clementino Moura,
o Socorrão II, onde permanece
internado. (AR)

Últimas Notícias
Preso um dos ocupantes do
Argo Vermelho que acompanhava
autor confesso da morte de Diogo
A Delegacia de Roubos e Furtos
de Veículos prendeu, no início
da noite desta quarta-feira, 11,
na Cidade Operária, João Victor
Magalhães Nogueira, conhecido
como ‘Corea’, um dos envolvidos
no assassinato do publicitário
Diogo Adriano Costa Campos,
sobrinho-neto do ex-presidente
José Sarney, registrado no dia 16
de junho, em frente ao antigo bar
Por Acaso, na Lagoa da Jansen.
Corea era um dos ocupantes do
Argo vermelho dirigido pelo
receptador e assaltante Raimundo
Cláudio Diniz, autor-confesso
do crime, que se encontra preso
no Complexo Penitenciário de
Pedrinhas.
Como se sabe, o Argo havia sido
tomado de assalto no sábado
anterior ao crime, na descida do
Barramar que dá acesso à Avenida
Litorânea, por três pessoas: ele
(Diniz), um parceiro conhecido
como ‘Gordo’ e um terceiro
homem, agora identificado como
João Victor Magalhães Nogueira,
o ‘Corea’. Cláudio Diniz estava
no carro dele, um corola branco,
em companhia de ‘Gordo’ e
de Corea. Eles abordaram o
condutor do Argo e tomaram
o veículo de assalto. Na terçafeira, 16, segundo o assassino-

confesso, os três estavam no Argo
vermelho e passaram em frente
ao condomínio do Diogo, que ia
saindo de uma vez. Para evitar o
choque, Raimundo Diniz disse
que desviou e seguiu em frente,
sem que tivesse havido qualquer
discussão. Ressaltou que as
imagens mostram que estava com
o vidro fechado e simplesmente
seguiu e foi embora. Diogo, então,
saiu atrás dos ocupantes do Argo.
Em frente ao antigo bar Por Acaso,
segundo Diniz, Diogo passou pelo
Argo e o trancou. Em seguida,
ainda segundo o autor-confesso,
desceu do veículo e começou a
dar murros no vidro do veículo.
Quando o condutor do Argo abriu
o vidro, segundo declarou, Diogo
começou a xingá-lo e lhe desferiu
um soco no peito. No momento
que recebeu o soco, Raimundo
Diniz disse que pegou a arma de
um dos companheiro que estavam
no veículo e atirou contra o
publicitário, deixando o local em
seguida.
PRESO CONDUZINDO
MOTO ROUBADA
‘Corea’ foi preso na Cidade
Operária, quando conduzia uma
moto que teria sido roubada
durante um latrocínio em São Luís.

Bolsonaro reúne políticos e ministros para
dizer que governo respeitará o teto de gastos
O presidente Jair Bolsonaro afirmou, na noite dessa quarta-feira, 12, após
reunião com os presidentes da Câmara e do Senado, ministros, deputados e
senadores no Palácio da Alvorada, que o governo respeitará o teto de gastos.
Bolsonaro e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara,
Rodrigo Maia, fizeram pronunciamentos após a reunião, na entrada da
residência oficial do Palácio da Alvorada.
“A economia está reagindo, e nós aqui resolvemos então com essa reunião
direcionar mais as nossas forças para o bem comum daquilo que todos nós
defendemos”, disse Bolsonaro. “Respeitamos o teto dos gastos, queremos
a responsabilidade fiscal, e o Brasil tem como realmente ser um daqueles
países que melhor reagirá à questão da crise”, afirmou o presidente.
Os pronunciamentos foram motivados pelas declarações desta terça-feira
(11) do ministro Paulo Guedes, da Economia. Guedes criticou auxiliares
do presidente que, segundo ele, aconselham o presidente a “furar” o teto
de gastos como forma de se fortalecer na disputa pela reeleição. De acordo
com o ministro, se fizer isso, Bolsonaro se aproxima de uma ‘zona de
impeachment’.
O teto de gastos é a regra que limita o crescimento das despesas da União.
Neste ano, em razão da crise do coronavírus, o Congresso aprovou o
chamado “orçamento de guerra”, que permitiu ao governo fazer gastos além
daqueles previstos no orçamento, a fim de atender as necessidades de mais
investimentos em saúde e de renda para trabalhadores informais. Uma ala do
governo defende a prorrogação da calamidade, a fim de se permitir ampliar
os investimentos públicos. Foi contra isso que Paulo Guedes reagiu, em
entrevista no Ministério da Economia, após reunião com Rodrigo Maia.
“Reafirmamos nosso compromisso com o teto de gastos, com a boa alocação
do gasto público. Reafirmar esse tema é reafirmar o compromisso com nosso
país. Dentro dessa realidade, temos muito ainda a fazer e acho que, de fato,
reafirmando teto de gastos, regulamentação dos seus gatilhos, [isso] vai
nos dar as condições de melhorar e administrar nosso orçamento”, declarou
Maia.

Ilha de São Luís registra o menor número de
novos casos da Covid-19 dos últimos 30 dias
A Ilha de São Luís registrou o
menor número de novos casos
da Covid-19 dos últimos 30 dias.
Foram 57 casos, segundo boletim
da Secretaria de Estado da Saúde
divulgado nessa quarta-feira
(12). Imperatriz teve 12 casos
confirmados e as demais regiões
do estado, 1.136.
Já estão recuperadas 123.772
pessoas e foram registrados 3.215
óbitos até o momento. São 6.272
casos ativos em todo o estado. De
acordo com o boletim da SES,
293.631 testes já foram feitos. Há

3.318 casos suspeitos e 157.686
descartados.
Onze óbitos estão registrados no
boletim de ontem. Nenhum nas
últimas 24 horas. Todos ocorreram
em dias/semanas anteriores e
aguardavam resultado do exame
laboratorial para Covid-19.
Foram quatro óbitos em São
Luís nos últimos dias/semanas
e 1 óbito nos municípios de
Presidente Dutra, Colinas,
Barra do Corda, Lima Campos,
Riachão, Vitorino Freire e Balsas,
cada um.

Bolsonaro troca líder do governo na
Câmara por deputado do Centrão
O governo trocou sua liderança na Câmara dos Deputados. Na terçafeira, Vitor Hugo (PSL-GO) será substituído por Ricardo Barros (PP-PR),
ex-ministro da Saúde de Michel Temer. A mudança representa mais um
movimento de aproximação do presidente Jair Bolsonaro com o centrão.
Nos últimos meses, Vitor Hugo já não desempenhava o papel de principal
articulador do Planalto na Câmara, tarefa que cabia informalmente a Arthur
Lira (PP-AL). Ao confirmar a saída do posto, Vitor Hugo afirmou que o
governo está em uma nova fase: “O presidente decidiu ter uma base”.
Integrante do centrão, Barros foi denunciado pelo Ministério Público
Federal por improbidade administrativa em oito processos de compra sem
licitação quando era ministro. Ele também já atuou como vice-líder do
governo na Câmara nas presidências de Fernando Henrique, Luiz Inácio
Lula da Silva e Dilma Rousseff.

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

MPMA adverte partidos sobre
preenchimento mínimo das cotas de
gênero
Publicado em 12 de agosto de 2020 por Werbeth Saraiva
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O Ministério Público do Maranhão expediu Recomendação aos partidos políticos dos municípios
de Cidelândia, Itinga do Maranhão e São Francisco do Brejão para que observem o
preenchimento de no mínimo 30% e no máximo de 70% para candidaturas de cada sexo.
O documento ressalta que os partidos devem considerar também a diversidade de gêneros,
mantendo as proporções originárias durante todo o processo eleitoral.
O representante ministerial adverte que o descumprimento da regra proporcional implica
indeferimento do pedido de registro do partido político, de acordo com a Resolução 23.609/19 do
Tribunal Superior Eleitoral, com repercussão sobre todos os pedidos de registros de candidaturas
vinculados.
O promotor de justiça alerta ainda sobre as candidaturas fictícias, com gastos de campanha
inexistentes ou irrisórios e votação ínfima, que são consideradas fraudulentas e caracterizadas
como abuso de poder político ou fraude eleitoral, acarretando o indeferimento ou a cassação de
todos os candidatos do partido, mesmo que já eleitos.
“É importante que os partidos políticos observem o mínimo de 30% e o máximo de 70% para as
candidaturas de gênero. E que estas candidaturas realmente estejam disputando votos da

César Pires cobra cumprimento da lei dos
consignados e denuncia bancos
Publicado em 11 de agosto de 2020 por gilbertoleda

14

O deputado César Pires denunciou nesta terça-feira (11) que as instituições bancárias estão penalizando os clientes que
deixaram de pagar suas parcelas de empréstimo consignado com base na Lei 11.274/2020, aprovada e promulgada pela
Assembleia Legislativa do Maranhão. O parlamentar formalizou a denúncia pessoalmente à promotora de Defesa do
Consumidor, Lítia Cavalcanti, a quem entregou documentos que provam a negativação de crédito e cobrança indevida a
servidores públicos amparados pela lei.
Em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Lei 11.274/2020 autorizou, em caráter excepcional, a
suspensão das cobranças de empréstimos consignados contraídos pelos funcionários públicos estaduais e municipais e
empregados privados, ativos e inativos, tantos civis quanto militares, junto às instituições financeiras, pelo prazo de 90
dias. “Os bancos haviam informado ao Ministério Público e ao Procon que estavam cumprindo a lei. Mas a verdade é que
estão penalizando os clientes que deixaram de pagar seus consignados, em um total desrespeito ao Legislativo e aos
consumidores”, enfatizou César Pires.
O deputado citou o caso de dois servidores públicos para mostrar que os bancos estão considerando inadimplência a
suspensão do pagamento previsto na Lei 11.274/2020. E em decorrência, cancelaram as linhas de crédito para esses
clientes, com o argumento de que há operações em atraso, e inscreveram seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito
(SPC/Serasa).
“Viemos relatar essa situação de desrespeito às leis e de abuso de poder econômico contra os consumidores, requerendo
que sejam tomadas as providências cabíveis para proteger os direitos dessas pessoas”, disse César Pires à promotora de
Justiça Lítia Cavalcanti. Ela assegurou que o caso terá o devido encaminhamento pelo Ministério Público.
O deputado encaminhará a denúncia também ao Banco Central e aos demais órgãos de fiscalização e de defesa dos
direitos do consumidor.

ECONOMIA

César Pires cobra cumprimento
da lei dos consignados e
denuncia bancos
Parlamentar reuniu-se com a promotora de Defesa do Consumidor, Lítia
Cavalcante

ATUAL7

PUBLICADO POR
O deputado César Pires denunciou, nessa terça-feira
HÁ 23 HORAS
11, que as instituições bancárias estão penalizando os
clientes que deixaram de pagar suas parcelas de empréstimo
consignado com base na Lei 11.274/2020, aprovada e promulgada
pela Assembleia Legislativa do Maranhão. O parlamentar
formalizou a denúncia pessoalmente à promotora de Defesa do Consumidor, Lítia
Cavalcanti, a quem entregou documentos que comprovam a negativação de
crédito e cobrança indevida a servidores públicos amparados pela lei.

Em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus, o dispositivo
autorizou, em caráter excepcional, a suspensão das cobranças de empréstimos
consignados contraídos pelos funcionários públicos estaduais e municipais e
empregados privados, ativos e inativos, tantos civis quanto militares, junto às
instituições financeiras, pelo prazo de 90 dias.
“Os bancos haviam informado ao Ministério Público e ao Procon que estavam
cumprindo a lei. Mas a verdade é que estão penalizando os clientes que deixaram
de pagar seus consignados, em um total desrespeito ao Legislativo e aos
consumidores”, enfatizou César Pires.
O deputado citou o caso de dois servidores públicos para mostrar que os bancos
estão considerando inadimplência a suspensão do pagamento previsto na lei
estadual. E em decorrência, cancelaram as linhas de crédito para esses clientes,
com o argumento de que há operações em atraso, e inscreveram seus nomes nos
órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa).
“Viemos relatar essa situação de desrespeito às leis e de abuso de poder
econômico contra os consumidores, requerendo que sejam tomadas as
providências cabíveis para proteger os direitos dessas pessoas”, disse César Pires.
O deputado encaminhará a denúncia também ao Banco Central e aos demais
órgãos de fiscalização e de defesa dos direitos do consumidor.

TUDO SOBRE

CÉSAR PIRES
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Gestão de Carlos Negão é
alvo de mais uma
investigação na
Procuradoria Geral de
Justiça
12/08/2020 12h33 - Atualizado em 12/08/2020 12h34
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A Prefeitura de Miranda do Norte foi denunciada à Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão (PGJ).
A denúncia foi feita de forma sigilosa, de acordo com informações do Sistema Integrado do Ministério
Público.
Entretanto, na mesma página consta que foi dado entrada no gabinete do então procurador geral de
Justiça, Luiz Gonzaga, um ofício encaminhado pela Procuradoria Regional do Maranhão contendo
uma cópia da Notícia de Fato – procedimento aberto para iniciar a apuração de supostas
irregularidades.
No SIMP, há informações de que o que motivou a abertura do procedimento foi relato de supostos
atos de improbidade administrativa cometidos pela Prefeitura de Miranda do Norte.
O caso deverá ser analisado pelo procurador geral Eduardo Nicolau.

No dia 5, a gestão de Carlos Eduardo Fonseca Belfort, conhecido como Negão, foi alvo da operação
Falsa Esperança, deflagrada pela Polícia Federal.
Segundo os federais, a compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) foi superfaturada em
mais de 400% e houve uma simulação de compra de respiradores pulmonares, pois os equipamentos
nunca foram entregues (saiba mais aqui).

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo Twitter™ e pelo Facebook.
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Empresa recém aberta
ganha contratos de R$ 3,2
milhões na Prefeitura de
Pinheiro
12/08/2020 14h12 - Atualizado em 12/08/2020 14h30
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Aberta em março desse ano, a empresa Locacon Locação e Construção Eireli já movimentou cifras
milionárias na Prefeitura de Pinheiro, comandada por Luciano Genésio.
Informações colhidas no site do Tribunal de Contas do Estado pelo Blog do Neto Ferreira dão conta
que a empreiteira abocanhou 3 contratos vultoso apenas no mês de maio.
A Locacon, mais conhecida como Pavcon, foi contratada para locar veículos de passeio e tipo
caminhonete para as Secretarias de Saúde, Educação, e Administração.
Somados, os valores que deverão ser repassados pela gestão de Luciano Genésio à construtora
chega a R$ 3.279.355,25 milhões.
Os acordos contratuais foram firmados entre o dia 15 e 29 do mês de maio e tiveram o aval dos
titulares das pastas.

Nos contratos não informações sobre a quantidade dos veículos que serão disponibilizados para os
órgãos municipais.
A reportagem apurou ainda que a empresa fica localizada no bairro do São Francisco e é
administrada por Rean Pablo Pereira Cutrim.
Em breve, o Blog trará mais detalhes dessas contratações.

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

MPMA adverte partidos sobre preenchimento mínimo das
cotas de gênero
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O Ministério Público do Maranhão expediu Recomendação aos partidos políticos dos municípios de Cidelândia, Itinga do Maranhão e São Francisco do Brejão
para que observem o preenchimento de no mínimo 30% e no máximo de 70% para candidaturas de cada sexo.
O documento foi assinado na última quinta-feira, 6, pelo promotor de justiça eleitoral Gleudson Malheiros e ressalta que os partidos devem considerar também
a diversidade de gêneros, mantendo as proporções originárias durante todo o processo eleitoral.
O representante ministerial adverte que o descumprimento da regra proporcional implica indeferimento do pedido de registro do partido político, de acordo com
a Resolução 23.609/19 do Tribunal Superior Eleitoral, com repercussão sobre todos os pedidos de registros de candidaturas vinculados.
O promotor de justiça alerta ainda sobre as candidaturas fictícias, com gastos de campanha inexistentes ou irrisórios e votação ínfima, que são consideradas
fraudulentas e caracterizadas como abuso de poder político ou fraude eleitoral, acarretando o indeferimento ou a cassação de todos os candidatos do partido,
mesmo que já eleitos.
“É importante que os partidos políticos observem o mínimo de 30% e o máximo de 70% para as candidaturas de gênero. E que estas candidaturas realmente
estejam disputando votos da campanha, uma vez que será observada pelo Ministério Público a efetiva implementação da política de reserva de vagas”,
destaca o promotor eleitoral Gleudson Malheiros.
Fonte: Site do MPMA

