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Promotores eleitorais devem voltar ao trabalho
presencial ainda este mês
Publicado em 13 de agosto de 2020 às 9:00 | Comentar

Procurador Geral de Justiça, Eduardo Nicolau, recebeu o Procurador Regional Eleitoral, Juraci
Guimarães Júnior

As eleições municipais se aproximam. Ontem, o procurador regional eleitoral, Juraci Guimarães
Júnior esteve reunido com o Procurador Geral de Justiça, Eduardo Nicolau, para discutir o retorno
presencial dos promotores de Justiça com atribuições eleitorais, em virtude do início do calendário
referente ao pleito deste ano.

Na ocasião, foi sugerido o dia 31 deste mês, data de início das convenções partidárias, que irão definir
os candidatos às eleições municipais, marcadas para o dia 15 de novembro, processo que deve ser
acompanhado pelos promotores com atribuições eleitorais. O segundo turno acontece no dia 29 de
novembro.

Entre outros temas, foram acertadas as providências que devem ser adotadas pelo Ministério Público
para a atuação na campanha eleitoral. “Viemos estreitar as relações entre o MP Eleitoral e o MP
estadual sobre o retorno dos promotores às comarcas e suas respectivas zonas eleitorais, além de
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questões como a fiscalização da propaganda e as capacitações dos membros da instituição”, informou
Juraci Guimarães Júnior.

Eduardo Nicolau afirmou que compreende a preocupação da Procuradoria Regional Eleitoral com o
início das atividades eleitorais. “Compreendemos a preocupação do procurador regional eleitoral
com a necessidade do trabalho presencial dos promotores eleitorais, que irão acompanhar todos os
procedimentos que serão iniciados com as convenções partidárias”, destacou.



MPE quer promotores eleitorais atuando
presencialmente
Publicado em 14 de agosto de 2020 por gilbertoleda

O procurador regional eleitoral, Juraci Guimarães Júnior, reuniu-se nesta semana com o procurador-geral de Justiça do
Maranhão, Eduardo Nicolau, para discutir o possível retorno dos promotores de justiça com atribuições eleitorais às
atividades presenciais, em virtude do início do calendário referente ao pleito deste ano.

No encontro foi sugerida a data de retorno para o dia 31 deste mês.

A data foi escolhida por conta do início das convenções partidárias, que irão definir os candidatos às eleições municipais,
marcadas para o dia 15 de novembro, processo que deve ser acompanhado pelos promotores com atribuições eleitorais.
O segundo turno acontece no dia 29 de novembro.

Entre outros temas, foram acertadas as providências que devem ser adotadas pelo Ministério Público para a atuação na
campanha eleitoral.

– Viemos estreitar as relações entre o MP Eleitoral e o MP estadual sobre o retorno dos promotores às comarcas e suas
respectivas zonas eleitorais, além de questões como a fiscalização da propaganda e as capacitações dos membros da
instituição -, informou Juraci Guimarães Júnior.

Eduardo Nicolau afirmou que compreende a preocupação da Procuradoria Regional Eleitoral com o início das atividades
eleitorais.

– Compreendemos a preocupação do procurador regional eleitoral com a necessidade do trabalho presencial dos
promotores eleitorais, que irão acompanhar todos os procedimentos que serão iniciados com as convenções partidárias -,
destacou.
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MPMA recomenda nulidade do contrato
para realização de concurso da Câmara de
Imperatriz
Publicado em 13 de agosto de 2020

O Ministério Público do Maranhão expediu Recomendação nesta quarta-feira, 12, orientando que
a Câmara de Vereadores de Imperatriz anule o contrato celebrado com o Instituto Coelho Neto
para a realização de concurso público destinado ao provimento de cargos vagos e formação de
cadastro de reserva. A Câmara tem dez dias para informar sobre as medidas adotadas.

O documento ministerial, elaborado pela 1ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da
Probidade Administrativa e Patrimônio Público, foi formulado por conta de relatório fornecido pelo
Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público do
Maranhão (Gaeco), que indica que o processo foi fraudulento.

A contratação da empresa, pelo valor de R$ 448.181,81, foi feita por Pregão Presencial com
apenas um interessado, o que, para o Ministério Público, representa um possível direcionamento
do processo licitatório, com favorecimento ao instituto.

Na investigação feita pelo MPMA, o cadastro da empresa junto à Receita Federal não especifica
dentre as suas atividades práticas a realização de concursos.  Além disso, o relatório do Gaeco
evidencia a ausência de qualificação técnica do Instituto para a realização do certame e indícios
de que os sócios são “laranjas”.  Ainda de acordo com as investigações, no local indicado como
sede da empresa funciona apenas uma residência.

Ficou demonstrado, ainda, que os profissionais contratados para a avaliação dos candidatos e
correção das provas são professores de ensino infantil e fundamental, fato que indica possível
ausência de qualificação profissional para tal atividade, tendo em vista a complexidade das
provas e o necessário conhecimento exigido dos avaliadores para as provas de níveis
fundamental, médio e superior.
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Gestão de Luciano Genésio
contratou papelaria para
fornecer alimentos em
Pinheiro
13/08/2020 15h08 13/08/2020 15h08 - Atualizado em 13/08/2020 15h09

A Prefeitura de Pinheiro, comandada por
Luciano Genésio, contratou uma papelaria para
fornecer gêneros alimentícios para atender as
diversas Secretarias Municipais.

A empresa contratada é a J. Ferreira Filho
Papelaria, mais conhecida como Comercial
Ferreira, localizada no bairro Sete, em Pinheiro.

Levantamento feito pelo Blog do Neto Ferreira
apurou que a empresa é de propriedade João
Ferreira Filho e abocanhou mais de 5 contratos
na gestão de Luciano Genésio orçados em R$
1,1 milhão.

Somente em janeiro, a Prefeitura celebrou um
acordo contratual com o Comercial Ferreira no
no valor de R$ 501.444,00 mil. Entre os
produtos que seriam fornecidos estavam azeite
de oliva, canela em pó, azeitona, chás de
diversos sabores, farinha, frutas e gioabada.

Os demais contratos foram firmados entre os
meses de fevereiro e agosto desse ano.
Somados, chegaram a R$ 644.846,45 mil. As
informações foram colhidas no site do Tribunal

de Contas do Estado.

Outro ponto que vale destacar é que no cadastro da Receita Federal, a empresa tem como atividade
principal comércio varejista de artigos de papelaria.
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Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo Twitter™ e pelo Facebook.

https://twitter.com/blogdoneto
https://www.facebook.com/blogdonetoferreira


Ministério Público na cola de Sydnei Pereira em mais
uma suspeita de fraude
13 de agosto de 2020 Maramais Deixar Comentário

O Ministério Público do Maranhão ajuizou mais uma Ação Civil Pública contra a gestão do
prefeito Sydnei Pereira (PCdoB), desta vez, contra a empresa Autocenter Unicarros, localizada
em São Luís e a prefeitura. A Ação foi feita pelo promotor de justiça da comarca de Anajatuba,
Rodrigo Alves Cantanhede, em razão de irregularidades identificadas no processo de contratação
firmado entre o município e a empresa.

O MPMA solicitou, inicialmente, ao município uma cópia da documentação do pregão, em virtude
da não disponibilização dos dados da transação licitatória no Sistema de Acompanhamento
Eletrônico de Contratação Pública (SACOP).

O edital de licitação exigia, como uma das condições para a comprovação de qualificação
técnica, uma declaração emitida por pessoa física ou jurídica que já tivesse contratado o trabalho
da empresa concorrente no pregão. O serviço fornecido à empresa declarante deveria ser
compatível com o solicitado pelo município de Anajatuba, como forma de comprovar a
capacidade de atendimento da demanda.
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A Autocenter apresentou um atestado emitido pela empresa Lavebras Gestão de Textos. Durante
o processo de licitação, foi declarado que a Lavebras possui uma frota de 11 veículos, sendo que
a Prefeitura de Anajatuba tem uma demanda de serviço para 46 carros. A diferença de frota entre
o município de Anajatuba e a empresa declarante torna insuficiente o atestado utilizado para
preencher o requisito do edital.

Também foi constatado, em consulta ao sistema Infoseg, que a empresa Lavebras possui apenas
dois veículos registrados em seu nome. Foi observado, ainda, que a declaração foi assinada por
Manoel Richardson, sem a indicação do cargo que exerce. A não especificação do cargo
descumpre mais uma exigência do edital, que deveria implicar na desclassificação da Autocenter.

O edital do pregão estabelecia que a avaliação das ofertas seria realizada por cada item e não
por lotes. Entretanto, o edital exigia que os licitantes especificassem nas suas propostas, por
algarismo e também por extenso, o valor dos lotes e não dos itens. A empresa concorrente
Valdenir Alves Moura detalhou por extenso o valor de todos os itens, não especificando os
valores dos lotes, levando à desclassificação da proposta.

O promotor Rodrigo Alves entendeu que a não transcrição dos valores dos lotes era irrelevante
naquela situação licitatória. “Ora, tratando-se de licitação por item”, disse ele na Ação Civil, “era
irrelevante a transcrição do valor por extenso dos lotes. Com efeito, é desarrazoada a
desclassificação da empresa, o que caracteriza restrição de concorrência”.

ÚNICA LICITANTE

A desclassificação eliminou a fase de lances verbais, tornando a Auto Center a única licitante
habilitada. Embora na fase de negociação a Auto Center tenha diminuído o valor da proposta, a
promotoria compreendeu que os lances verbais dariam à prefeitura de Anajatuba a possibilidade
de obter valores melhores. A diminuição em R$ 574.888,97 da proposta inicial da Auto Center
também foi compreendida pela promotoria como o superfaturamento da proposta e uma
demonstração da existência de margem para negociação das outras propostas iniciais
concorrentes. O valor final para a execução dos serviços foi fixado em R$ 3.001.524,67.

O Ministério Público pediu a suspensão do contrato de serviço até o julgamento da ACP. Também
foi solicitado o pagamento das despesas processuais por parte do prefeito, Sydnei Costa Pereira,
e da empresa Auto Center, cabendo também ao prefeito o pagamento de multa.



Diogo foi morto em confusão de trânsito

Raimundo Cláudio Diniz confessou o crime

Preso comparsa do assassino do publicitário Diogo
Adriano Costa Campos
Por Daniel Matos • quinta-feira, 13 de agosto de 2020

“Corea” estava no veículo Argo vermelho, conduzido pelo assassino-confesso Raimundo Diniz. Ele foi preso na
Cidade Operária, em São Luís

A Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos prendeu, no início da
noite dessa quarta-feira (12), 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, ocorrido 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, no
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 terça-feira (16), segundo o assassino confesso, os três estavam
no Argo vermelho e passaram em frente ao condomínio de Diogo,
que saía de uma vez do local. 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 companheiros que estavam no veículo e atirou contra o
publicitário, deixando o local em seguida.

Preso conduzindo moto roubada

  0 comentário
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Corea foi preso na Cidade Operária quando conduzia uma motocicleta que teria sido roubada durante um latrocínio
em São Luís. Ele está prestando depoimento nesse momento na DRFV. O suspeito confessou que estava no Argo
no momento do crime.
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Retorno dos promotores
de justiça com atribuições
eleitorais é discutido.
POLÍTICA 3

confirmados do novo
coronavírus no
Maranhão, segundo a SES

134.193 recuperados do novo
coronavírus no estado, de
acordo com boletim

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

296.300
CASOS PACIENTES TESTES

Uma  live transmitida pelo YouTu-
be marcou o lançamento do plano
Avança Maranhão, iniciativa de di-
rigentes das principais entidades
empresariais do estado.   GERAL 9

Plano para
dar impulso
à economia
é lancado no
Maranhão

Estratégia

Esportes

Na lanterna,
Sampaio pode
ter mudanças
contra a
Chapecoense
PÁGINA 7

Divulgação

Covid-19: quase 90% dos casos
este mês foram no interior

1.227 casos ocorreram na Região Metropolitana de São Luís (9,74%); 242 foram registrados na
cidade de Imperatriz (1,92%); e 11.135 ocorreram nos demais municípios do estado (88,34%). CIDADES 5

Volta das atividades da área de entretenimento em
bares e restaurantes acontece a partir deste sábado
(15); portaria determina as medidas sanitárias. 
CIDADES 6

Atrações musicais
são permitidas,
com restrições

Flexibilização

Maranhense Alcione faz amanhã o primeiro show
do seu novo álbum, “Tijolo por Tijolo”. Apresentação
beneficente terá transmissão pela internet.
PÁGINA 10

Show para marcar
lançamento virtual
de turnê da Marrom

Alternativo

Linha com cerol atingiu próximo aos olhos e feriu kartista (foto acima) e
também já foi registrado caso em que enrolou no eixo de kart (ao lado)

Linha de cerol causa 
acidentes e assusta
kartistas no MA

Perigo

Uso de cerol em linhas de pipas ou
papagaios no entorno do kartódromo
causa prejuízos e medo a kartistas. CIDADES 5

Entre os destaques,
festival Internacional
de folclore online
OESTADOMA.COM/489862

Papo Alternativo

Fique atento:
pandemia pode
agravar problemas
de visão PÁGINA 12

Fotos/ Divulgação



RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

O
diretório municipal do
Partido dos Trabalha-
dores (PT) já acertou
composição com o de-

putado federal e pré-candidato
a prefeito Rubens Júnior
(PCdoB) para a disputa da elei-
ção municipal do mês de no-
vembro em São Luís.

A sigla ocupará espaços na
chapa majoritária com a indica-
ção de pré-candidato a vice-pre-
feito. O vereador Honorato Fer-
nandes é o nome indicado pela
sigla. Ele já abriu mão de dispu-
tar a reeleição para a Câmara Mu-
nicipal, e assumirá a pré-candi-
datura de vice de Rubens. 

O acerto entre o PT e o PCdoB
- costurado internamente -, teve
como último capítulo uma reu-
nião realizada na última quarta-
feira entre Rubens e presidentes
dos partidos que integram a sua
coligação. O encontro foi anun-
ciado pelo deputado federal Már-
cio Jerry (PCdoB) - coordenador
da pré-campanha do comunista
- em rede social e a aliança dada
como certa na ocasião. 

A O Estado, Honorato Fernan-
des, presidente municipal do PT,
confirmou o acerto entre a sigla e
o PCdoB para a eleição munici-
pal em São Luís.

Esquivou
Ele ponderou, contudo, que o
anúncio oficial depende ainda
do aval da sigla - que se posicio-
nará durante o Encontro de De-
finição de Tática Eleitoral, que
ocorrerá somente no próximo
fim de semana. 

“O partido já fechou questão,
alinhado à direção nacional do
PT, e a composição com o pré-
candidato Rubens Júnior já conta
o apoio de diferentes correntes,
como a  ADS, da Articulação de
Esquerda e da Articulação CNB,
o que já representa cerca de 80%
do diretório municipal”, explicou.

Honorato disse que a decisão
pela indicação de candidato a vice
ocorre como direcionamento da
cúpula nacional da sigla. 

“Nos próximos dias vamos tão
somente alinhar algumas ques-

tões junto à direção nacional, al-
gumas exigências do partido, mas
o que posso dizer no momento é
que o PT já está sim acertado e vai
compor com Rubens”, adiantou. 

Apesar de Honorato não ad-
mitir, O Estado apurou com fon-
tes no Partido dos Trabalhadores
que o vereador será indicado para
a composição da chapa majori-
tária do PCdoB. 

A informação é de que ele acei-
tou o desafio e já abriu mão de
disputar a reeleição para o Legis-
lativo Municipal. 

Com o acerto entre as siglas,
quem perde espaço na chapa é o
PP,  que trabalhava até então para
indicar o vice de Rubens. A sigla
ainda não se posicionou sobre a
imposição do PT na aliança com
o pré-candidato. �
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Fiscalizar melhor 

Oprocurador regional eleitoral, Juraci Guimarães Júnior,
reuniu-se nesta semana com o procurador-geral de Justiça
do Maranhão, Eduardo Nicolau, para discutir o possível

retorno dos promotores de justiça com atribuições eleitorais às
atividades presenciais, em razão do início do calendário referente
ao pleito deste ano.

No encontro, foi sugerido o retorno para o dia 31 deste mês.
A data foi escolhida por causa do início das convenções

partidárias, que definirão os candidatos às eleições municipais,
marcadas para o dia 15 de novembro, processo que deve ser
acompanhado pelos promotores
com atribuições eleitorais. O
segundo turno está agendado
para o dia 29 de novembro.

Entre outros temas, foram
acertadas as providências que
devem ser adotadas pelo
Ministério Público para a
atuação na campanha eleitoral.

- Viemos estreitar as relações
entre o MP Eleitoral e o MP
estadual sobre o retorno dos
promotores às comarcas e suas
respectivas zonas eleitorais,
além de questões como a
fiscalização da propaganda e as
capacitações dos membros da instituição -, informou Juraci
Guimarães Júnior.

Eduardo Nicolau afirmou que compreende a preocupação da
Procuradoria Regional Eleitoral com o início das atividades
eleitorais.

- Compreendemos a preocupação do procurador regional
eleitoral com a necessidade do trabalho presencial dos promotores
eleitorais, que irão acompanhar todos os procedimentos que serão
iniciados com as convenções partidárias -, destacou.

• Investigação já chegou aos autores - e aos financiadores - de um áudio que
circulou em Imperatriz com ataques grosseiros à família do prefeito Assis
Ramos e a uma promotora da cidade.

• A partir de amanhã os canais de comunicação institucional da Prefeitu-
ra de São Luís serão temporariamente desativados, em atendimento à le-
gislação eleitoral.

• A necessidade de distanciamento pode ser um empecilho à realização de
debates eleitorais nas campanhas para prefeito deste ano.

E MAIS

MPE sugere que
atividades sejam
retomadas no fim
do mês de agosto
presencialmente

E o PP?
Ao aderir a pré-candidatura de Rubens Júnior em São Luís, o PP, co-

mandado pelo deputado federal André Fufuca, reivindicou espaços de
vice na chapa majoritária.

Na ocasião, o Portal Vermelho, que é ligado ao PCdoB, deu ênfase
à negociação e informou que o tema havia sido tratado por ambos os
lados. 

Naquela oportunidade, Rubens Júnior ponderou que o nome da vi-
ce seria definido com a ampliação dos arcos de aliança e “não descar-
tou” o PP.

Muitas diárias
Dados do Portal da Transparência do Estado do Maranhão revelam

que o governo Flávio Dino (PCdoB) já gastou exatos R$ 6.485.199,17 em
diárias este ano.

O gasto é considerado elevado, uma vez que ocorre no período em
que há limitação de mobilidade imposta pela pandemia do novo coro-
navírus. 

No portal, verifica-se que a maior parte dos recursos foram liberados
em pleno período de isolamento social, iniciado em março, quando en-
trou em vigor o decreto que restringiu a maioria das atividades econô-
micas e sociais em todo o estado. 

Pode cobrar
O juiz Anderson Sobral de Azevedo, respondendo pela Vara de Inte-

resses Difusos e Coletivos de São Luís, autorizou o Bradesco a cobrar dos
seus clientes o valor dos empréstimos consignados.

Essa cobrança estava suspensa após uma lei aprovada na Assembleia
Legislativa no Maranhão, de autoria dos deputados Adriano Sarney (PV)
e Helena Duailibe (Solidariedade), com emenda do deputado César Pi-
res (PV).

O objetivo era oportunizar a suspensão do pagamento das parcelas
dos consignados durante a pandemia para os servidores públicos e de
empresas privadas, em virtude de eventuais prejuízos financeiros.

Candidata, sim
O deputado federal Josimar de Maranhãozinho, presidente do PL no

Maranhão, reafirmou ontem a pré-candidatura da deputada estadual
Detinha a prefeita de São Luís.

A manifestação pública ocorreu após notícias de reaproximação en-
tre o PL e Eduardo Braide, pré-candidato do Podemos, sugerirem que
haveria uma desistência da parlamentar.

- Não passam de fake news as últimas notícias dando conta da de-
sistência de Detinha. Na sexta-feira da semana passada, em momento
algum, a pré-candidata, ou eu, se reuniu com o vice-governador Carlos
Brandão ou com o também pré-candidato a prefeito Eduardo Braide -,
afirmou.

Ação
O Ministério Público ajuizou uma Ação Civil Pública contra a prefei-

tura de Anajatuba e a empresa Autocenter Unicarros, localizada em São
Luís.

A ação foi feita pelo promotor de justiça da comarca de Anajatuba,
Rodrigo Alves Cantanhede, em razão de suspeitas de irregularidades no
processo de contratação firmado entre o município e a empresa.

O MPMA solicitou ao município uma cópia da documentação do pre-
gão, em razão da não disponibilização dos dados da transação licitató-
ria no Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratação Públi-
ca (SACOP).

Música liberada
O Governo do Maranhão autorizou, a partir de amanhã, a retomada

de apresentações musicais, ao vivo, em bares e restaurantes de todo o
estado.

Segundo protocolo específico editado pela Casa Civil, está permiti-
do o retorno de atividades musicais até mesmo em praças de alimenta-
ção, galerias e shopping centers.

A “formação instrumental e vocal” deve contar com, no máximo, duas
pessoas, “a exemplo de voz e violão, voz e teclado, violão e percussão ou
formação similar”.

DE OLHO

DOS 13 pré-candidatos a prefeito de São Luís são
filiados a partidos da base de apoio ao governador
Flávio Dino, o que ajuda a explicar a tese de consórcio.
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Honorato Fernandes, vereador de São Luís, abre mão de disputar a reeleição
em troca de composição com Rubens Júnior na chapa majoritária comunista

Termina nesta sexta teste de
urnas eletrônicas no Maranhão
Ao todo, segundo a Justiça Eleitoral, 378 urnas, de um total de 16.670 aparelhos disponíveis no
estado, passam pelo Simulado Nacional para as eleições 2020; eleições ocorrem em novembro

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

O Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão (TRE-MA) conclui hoje
o 8º Simulado de Hardware nas ur-
nas eletrônicas que serão usadas
nas eleições municipais 2020. O
evento ocorre na Central de Arma-
zenamento dos equipamentos, lo-
calizada no bairro São Cristóvão da
capital, São Luís.

O simulado – que testa todos os
procedimentos de uma eleição
normal para verificar problemas e
encontrar soluções - começou no
dia 10 de agosto e está testando 2%
dos equipamentos, o que corres-
ponde a 378 do total de 16.670 ur-
nas do estado.

Na última quarta-feira, o presi-
dente do TRE-MA, desembargador
Tyrone Silva, visitou o local para
acompanhar a realização dos tes-
tes. Na ocasião, avaliou o simulado
como de grande importância para

o processo eleitoral. O magistrado
explicou que a análise permite ava-
liar o funcionamento das urnas ele-
trônicas.

“Se algum defeito ocorrer, nós
teremos a possibilidade de detec-
tar e fazer as correções necessárias”,
pontuou.

Para a chefe da Seção de Admi-

nistração e Manutenção de Urnas
Eletrônicas (SEMUE) - e Coordena-
dora do Simulado, Lucilene Cardo-
so, esse procedimento ocorre no ho-
rário de uma eleição habitual, ou se-
ja, das 8h às 17h, e permite avaliar
desde a carga da urna, emissão da
zerésima, encerramento, impressão
de boletim e transmissão de dados.

Em razão da pandemia, a logís-
tica do simulado foi adaptada para
atender todos os padrões de segu-
rança sanitária. Segundo a coorde-
nadora, o percentual das urnas que
antes era de 4% foi reduzido para
2%, garantindo um número menor
de servidores, uso de máscaras, in-
clusive as que protegem toda a fa-
ce, higienização constante do local,
além do distanciamento das urnas
nas bancadas. �

PT define aliança com
PCdoB e vai indicar
vice de Rubens Júnior

MAIS

Reunião

Na semana passada, o
deputado Márcio Jerry
coordenador da pré-
campanha de Rubens Jr.
realizou encontro com o
presidente estadual do
PT no Maranhão,
Augusto Lobato. Na
ocasião, ele afirmou que
as eleições de São Luís e
de Imperatriz foram
tratadas como
prioridades pelas siglas.   

Divulgação

Esta é a oitava
edição do
simulado

Presidente do
TRE-MA visitou
local de testes

Acerto ainda
depende de

aval nacional

PCdoB deu apoio
como certo

ainda na quarta

Anúncio petista ocorre após reunião na quarta-feira, da qual participaram lideranças de vários partidos

Simulado com 2% das urnas começou ainda no dia 2 de agosto

Divulgação

O deputado federal Rubens Júnior,
pré-candidato a prefeito de São
Luís pelo PCdoB, já havia conta-
bilizado o PT como partido aliado
para a disputa eleitoral, antes
mesmo do anúncio oficial de
acerto entre as siglas. 

Na última quarta-feira (12), em
material institucional divulgado
pela pré-campanha do parla-
mentar, ele somou o Partido dos
Trabalhadores a outros cinco  par-
tidos que integram o seu projeto
de poder na capital.  

Na ocasião, ele havia reunido
com os presidentes de seis parti-
dos: o PP, PMB, DC, Cidadania,
PT, além do próprio PCdoB, para
tratar do projeto eleitoral 2020. O
vereador Honorato Fernandes foi
o representante do PT naquele
encontro. 

Nas redes sociais, Rubens tam-
bém tem destacado proximidade
do PCdoB com o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, na tentativa de
chamar a atenção do eleitorado
para a sua pré-candidatura.

Rubens Júnior antecipou
acerto com o PT na quarta



Foi tudo perda de tempo
Mas não lamento, é proibido falar a

verdade, mesmo em foro íntimo. É preciso ser
campeão em tudo, como dizia o poeta, e guardar

a porrada para as confissões  no travesseiro. O
fato é que deixei os anos passar sem minha

interferência.  Fui coadjuvante, caroneiro da vida alheia.
Hoje moro nos lugares que não visitei. Estão vazios. Lá
ocupo casas e passeio nas praças.  Tenho esperança de te
encontrar, anjo que passou por mim como lufada de
vento. Perfeita, o sonho verdadeiro que chamamos vida.
Deixo de lado quem exibe existência plena. Mas rezo por
eles. Sou de um planeta distante, a Poesia.

Atividades musicais
A partir de amanhã, está permitido o retorno de

atividades musicais em bares e restaurantes no Maranhão,
mas com uma série de regras obrigatórias. As pequenas
atrações musicais estavam suspensas por causa da
pandemia de coronavírus. Agora, podem retornar, mas
com restrições. Continuam proibidas as atrações musicais
e culturais de médio e grande porte, que promovam
aglomeração. Só serão permitidas apresentações com
até dois integrantes. Por exemplo: voz e violão, voz e
teclado, violão e percussão.

Atividades musicais 2
As regras básicas para as outras atividades valem

também para os bares e restaurantes com atrações
musicais: máscara obrigatória para todos (com exceção do
vocalista e do instrumentista de sopro), distanciamento de
dois metros, limpeza das mãos e nada de aglomeração. Os
músicos deverão entrar e sair por acesso próprio, a fim de
evitar contato com o público. O acesso ao palco também
deve ser isolado. É preciso também estabelecer uma
distância de dois metros entre o palco e os convidados ou
público.

Tempo de queimadas
Equipes do Corpo de Bombeiros estão reforçando o

trabalho de contenção dos focos de queimadas nas
cidades do interior do Maranhão. Nesta semana, em
Balsas, o grupamento promoveu ações preventivas e de
controle, intensificando o plano de trabalho, devido ao
período de estiagem. Boa parte das queimadas é causada
por ação humana, no uso do fogo para preparar o solo ao
plantio. A ação inclui medidas de combate e campanhas
educativas nas comunidades.

Atendimento na Sefaz
Mais de 3.400 contribuintes já aproveitaram os

benefícios oferecidos pelo governo estadual com redução
de multa e juros para débitos do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Excepcionalmente, hoje, último dia para adesão aos
benefícios fiscais de ICMS, o atendimento presencial na
agência de atendimento da Sefaz, no prédio sede em São
Luís, será das 10h às 19h.

Teoria da Decisão
Entre os dias 24 e 27 de agosto, será ministrado o

minicurso “Uma breve Introdução à Teoria da Decisão”. O
evento é uma iniciativa de três grupos de pesquisa, sendo
dois da UFMA e um da Uema. Além disso, o Mestrado
Acadêmico em Filosofia também participa da
organização.

Vozes do além
Os realizadores do livro Contos Clássicos de Fantasma,

“a mais completa antologia de contos de fantasma
já produzida em língua portuguesa”, foram para o tudo ou
nada. Lançaram um financiamento coletivo para pagar a
edição. Em tempos de pandemia, a meta era um desafio
de outro mundo: R$ 26 mil. Terminado o prazo, adivinhe o
que aconteceu? Captaram o dobro. Não há o que não haja.

Vacina que Doria tomou
O ti-ti-ti da semana é sobre o governador de São Paulo,

João Doria (PSDB) que negou ter recebido a vacina contra
Covid-19. O boato cresceu nas redes sociais depois que
Doria divulgou seu diagnóstico positivo para a doença
após a divulgação de uma foto na qual ele é vacinado. A
vacina da foto que circula nas fake news, explicou, foi
contra a gripe. A “CoronaVac”, como é chamada, é de
origem chinesa e começou a ser testada em São Paulo em
20 de julho. E apenas profissionais da saúde em contato
com pacientes com Covid-19 receberam a imunização.

Pandemia é mais no Sul
No mapa de Covid do Ministério da Saúde a pandemia

está desacelerando em 12 estados, estagnada em 10 e
subindo em cinco. A região em que ela está causando mais
estragos no momento é o Sul do país. Lá, a taxa de
crescimento ainda é alta, de 18%. Já o norte do Brasil
apresenta uma queda de 27%; o Nordeste, de 13%; e o
Sudeste, 10%. Embora o país inteiro esteja flexibilizando, o
fato objetivo é que a Covid está aí, matando gente.

Para escrever na pedra:
“Não espere por uma crise para descobrir o que é

importante em sua vida”. De Platão, filósofo grego.

ph@mirante.com.br   
@holandaph

O Tribunal de Justiça do Maranhão está engajado na
campanha nacional “Sinal Vermelho contra a
Violência Doméstica”.  A iniciativa tem recebido o
apoio de desembargadores e magistrados de todo o
Estado, além da adesão de diversas farmácias e

instituições. Com um “X” vermelho desenhado na
palma de uma das mãos, as vítimas podem contar
com o apoio de mais de 10 mil farmácias em todo o
país, cujos atendentes, ao verem o sinal,
imediatamente acionam as autoridades policiais.

TJMA e  
o X que
pode salvar

T
UDO O QUE Jacira Haickel bota a mão é sucesso garantido. O Oito Bar, do Blue Tree São Luís já virou o
point das sextas-feiras. É para lá que as pessoas de charme estão indo. Acima, Mariléa Costa, Ana
Brandão e a juíza Noélia Rocha, na noite badalada da semana passada

Lula quer 
entrar no jogo

O ex-presidente e ex-presidiário
Lula da Silva voltou a afirmar esta
semana que poderá estar no jogo da
eleição presidencial de 2022. 

Lula acredita que a maioria dos
ministros do Supremo Tribunal
Federal – ele e Dilma Rousseff
nomearam oito dos atuais 11
membros da Corte – vá aprovar a tese
dos seus advogados, de que o ex-juiz
Sérgio Moro foi parcial no julgamento
no caso de triplex do Guarujá. 

Terá de provar ainda que o TRF-4 e
o STJ, que confirmaram a sentença,
também foram parciais. 

Com isso, Lula acredita que terá sua
condenação suspensa, seus direitos
políticos restabelecidos e poderá
disputar a eleição presidencial de 2022. 

Com a atual composição do STF
não há como duvidar de nada.

Eletrodomésticos
As oficinas dos serviços de reparo

de eletrodomésticos estão
funcionando a todo vapor neste
período de distanciamento social.

Com boa parte da população
ficando muito mais tempo em casa, o
uso de aparelhos como fogão, 
micro-ondas, geladeira e máquina de
lavar roupas parece ter crescido.

E, com isso, aumentou também a
frequência de estragos e a necessidade
de consertos.

Em São Luís, o setor de reparo e
manutenção de eletrodomésticos viu
a quantidade de produtos precisando
de conserto se multiplicar.
Curiosamente, o aumento se deu
principalmente em itens que, até
alguns meses atrás, talvez não 
fossem tão utilizados.

Eletrodomésticos 2
O proprietário de uma loja que

presta assistência técnica no bairro
Renascença, nesta Capital, tem uma
explicação. Para ele, com o
distanciamento social, as pessoas
têm passado a maior parte do
tempo em casa e, com a influência
das redes sociais e da televisão, vêm
se arriscando mais, por exemplo, na
cozinha, utilizando aparelhos que
estavam há muito tempo parados.

Os aparelhos “campeões” de
defeito estão sendo os micro-ondas
e as fritadeiras sem óleo (air fryer),
além das cafeteiras e, como
destaque especial, as
panificadoras. Afinal, quem não
quer pão quentinho todos os dias?

Mas há que diga que os
problemas, na maioria das 
vezes, estão justamente
relacionados à falta de uso.

E há também erro humano: não
são poucos os aparelhos
estragados porque foram ligados
em voltagem errada ou tiveram
problema em razão do uso de
adaptadores com plugues de pino
grosso ou de três pinos.
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SHARON STONE,   atriz, 
Sobre seu livro "The Beauty of Living
Twice" ("A beleza de viver duas vezes",
em tradução livre), autobiografia que
chega em março nos EUA, sem
previsão de publicação no Brasil.

Na minha vida,
eu aprendi a
perdoar o
imperdoável.
Minha esperança
é que,
compartilhando
a minha história,
vocês aprendam
a fazer o mesmo"

A festa que celebra a diversidade e o legado da música no
Maranhão por meio do "Prêmio Papete", lança o quadro
"Nosso Som", nesta sexta (14), às 18h, no instagram e no
canal do youtube da FMM. A ideia é conectar o público a uma
janela musical, e contribuir para a divulgação de novos
trabalhos e artistas que seguem produzindo e resistindo,
mesmo em tempos de pandemia. Toda sexta será
apresentado um trabalho diferente e autoral, na categoria
videoclipe/single. O cantor e compositor Tiacgo Maci é o
estreante do quadro.  O artista está lançando o álbum “Amor
Delivery, Vol. 01”, um novo marco em sua carreira. Com
produção de Adnon Soares da Casa Loca Studio, o álbum será
dividido em dois volumes. O primeiro volume traz nove
faixas,  entre inéditas e composições que marcaram a carreira do artista, bem como interpretações de
compositores parceiros locais e nacionais, a exemplo de Zeca Baleiro, que divide autoria na faixa “Beijo à
Queima-Roupa”, música que rendeu a produção de um videoclipe. Os interessados devem enviar o seu material
pelo direct do instagram @festadamusicama, ou no e-mail: contato@festadamusicama.combr.

A Festa da Música no Maranhão
lança o quadro “Nosso Som” 

A designer Cintia Klamt Motta
chegou a programar uma festinha em
seu apartamento para comemorar
entre amigos a sua nova idade nesta
sexta-feira. Mas atenta aos protocolos
de saúde achou mais prudente aceitar
o convite dos amigos e sair para
comemorar a data num dos lugares da
moda de São Luís.

Quem igualmente muda de idade
nesta sexta-feira é Ângela Balby,
dedicada e fiel secretária do presidente
do Sistema Mirante e conselheiro
mundial da FIFA Fernando Sarney. Por
conta da pandemia não fará festa.

Guga e José Pires de Castro estão
celebrando 25 anos de união e vão
reunir amigos no dia 17 de outubro no
jardim de sua Fazenda 4 Irmãos, em
Paço do Lumiar. O “Save the date” já

está sendo enviado aos amigos através
das redes sociais.

Os amigos da psiquiatra Lisieux
Campos comemoram o sucesso da
cirurgia a que ela se submeteu no UDI
Hospital para a retirada de três
coágulos alojados no cérebro, em
consequência de um AVC. Por toda esta
semana ela terá alta hospitalar e
continuará o tratamento em casa.

Armando Ferreira era só alegria na
tarde de ontem. Dois salões do Rio
Poty Hotel estavam ocupados com
reuniões políticas de dois pré-
candidatos a prefeito de São Luís: o
deputado Eduardo Braide e o juiz
federal José Carlos Madeira.

Por outro lado, o restaurante
registrava uma boa movimentação.

Uma das mesas mais animadas reunia
José Walter Maciel com Luis Campos
Paes, Benjamin Franklin Alves, William
Ribeiro, Emmanuel Márcio Barbosa e
José Ahirton Batista Lopes.

Bolsonaro não está bem nas classes
D e E, as mais pobres. Por isso ele está
criando uma nova versão do Bolsa
Família, o Renda Brasil, e também
enchendo os quatro cantos do interior
de outdoor agradecendo a si próprio
pelas UTIs.

Mas no Maranhão o que bateu
muito bem foi a ajuda do governo
brasileiro ao Líbano por conta da
explosão no porto de Beirute. Simples:
o agronegócio no sul maranhense tem
como vedete a produção de soja, que
tem como grandes compradores
chineses e árabes. 

A UNDB Centro Universitário firmou convênio com as seguintes entidades: TJ-MA, Ministério Público, Procuradora Geral do
Estado, Defensoria Pública do Estado e OAB-MA com o objetivo de garantir descontos aos integrantes dessas entidades no
novo programa de Mestrado da instituição. A partir e setembro os profissionais de Direito poderão usufruir do novo
programa da UNDB e da PUC do Rio Grande do Sul, criado para atender as necessidades de diversos profissionais que
agora poderão estudar sem a necessidade de sair de São Luís. Na foto, o Dr. Alberto Bastos, Defensor Geral do estado com a
Profa. Dra. Amanda Thomé, Coord. do Mestrado Interinstitucional em Direito PUCRS/UNDB e Dra. Cristiane Marques,
diretora da escola Superior da Defensoria Pública



Maranhão já soma mais de 12 mil casos de Covid-19 este mês 

Divulgação

SAIBA MAIS

O Cerol
O cerol é um material extremamente perigoso feito a partir da
mistura de vidro moído com outros produtos, como a cola, que
serve como aglomerante, enquanto o pó de vidro ou ferro
serve como abrasivo. O resultado é uma linha extremamente
cortante, o seu uso pode causar acidentes com motociclistas,
pedestres, além de curto circuito e danos a fiações elétricas,

podendo provocar lesões, mutilações, ou até a morte.
A Linha Chilena
Enquanto o cerol é fabricado com uma mistura que pode ser
feita com cola e pó de vidro, ou cola e pó de ferro, a linha
chilena é feita industrialmente e seu poder de corte é
elevado, pois à linha original são adicionados pó de quartzo e
óxido de alumínio.

O Maranhão já registrou, so-
mente no mês de agosto, 12.604
casos de Covid-19, com média
diária de 1.050,33, conforme
dados da Secretaria de Estado
da Saúde (SES).

Do total de casos ocorridos
no estado, neste mês, 1.227
ocorreram na Região Metropo-
litana de São Luís (9,74%); 242
aconteceram em Imperatriz

(1,92%); e 11.135 ocorreram nos
demais municípios do estado
(88,34%).

Nas últimas 24 horas, 1.929 se
recuperaram da Covid-19, so-
mando um total de 123.772.
Porém já são 3.215, com mais 13
mortes confirmadas.

O total de casos confirmados
chegou a 133.265, 1.205 em 24
horas, 57 na Grande Ilha, 12 em

Imperatriz e 1.136 nas demais
regiões.

Dos infectados, 6.278 estão
com o vírus ativo; 5.839 em iso-
lamento domiciliar, acompa-
nhados por equipes da SES, 257
pacientes estão em enfermarias
e 182 em leitos de UTI; 3.318
pessoas estão com suspeita de
contaminação e aguardam re-
sultados de testes.

Os novos 13 óbitos, quatro
ocorreram em São Luís, um em
Presidente Dutra, Colinas, Barra
do Corda, Lima Campos, Ria-
chão, Vitorino Freire e Balsas.
Porém, nenhum desses óbitos
foi registrado nas últimas 24
horas, mas em em dias e/ou se-
manas anteriores, e aguardavam
resultados de exames laborato-
riais para Covid-19.�

Covid-19: quase 90% dos casos
este mês foram no interior 
1.227 casos ocorreram na Região Metropolitana de São Luís (9,74%); 242 foram registrados na
cidade de Imperatriz (1,92%); e 11.135 ocorreram nos demais municípios do estado (88,34%)

cidade@mirante.com.br
São Luís, 14 de agosto de 2020 - Sexta-feira

Trotes de criminosos
afastam polícia das
atividades ostensivas

CIDADES 6

Brincadeira com linha de cerol é
perigosa para o kart maranhense
Em pleno campeonato maranhense de Kart, atletas estão impedidos de treinar; a brincadeira
com pipas no entorno do kartódromo causa prejuízos e medo para os praticantes do esporte  

D
ois acidentes envol-
vendo linha de cerol e
pilotos de kart, foram
registrados no Kartó-

dromo João Salém, situado no en-
torno do Castelão, este ano. São
Luís ainda não tem uma lei que
proíba o uso dessa mistura, que é
utilizada em linhas de papagaios
(ou pipas) para cortar a linha dos
adversários, a brincadeira é co-
mumente praticada por crianças
e não possui fiscalização especia-
lizada. O presidente do Clube de
Kart de São Luís, Marcelo Motta,
está em uma situação complicada,
muitas pessoas estão deixando de
praticar o esporte, pelo medo de
se ferirem com a linha de cerol.

É comum ver crianças e adoles-
centes brincado com pipas, princi-
palmente no período de férias, mas
o que parece ser uma brincadeira
inocente, pode acabar machu-
cando e até tirando a vida de outras
pessoas. Acontece, que geralmente,
em uma tentativa de melhorar a
brincadeira, as crianças acabam uti-
lizando o cerol, ou a linha chilena –
que é mais perigosa que o cerol
comum –, que garante que as pipas
cortem as pipas dos adversários.

O presidente do Clube de Kart
de São Luís, Marcelo Motta, conta
que além do perigo do cerol, mui-
tas crianças estão invadindo a
pista para correr atrás dos papa-
gaios ‘lanceados’. “Um risco emi-
nente é a quantidade de crianças
que ficam no meio da pista,
olhando para cima, atrás dos pa-
pagaios, enquanto os carros pas-
sam, o que pode causar um aci-
dente grave”, ressaltou.

O Esporte
Marcelo Motta afirmou que o Kar-

tismo maranhense, é um esporte
com muita visibilidade nacional,
e o Kartódromo João Salém é o
único apropriado para a prática
na capital. Atualmente, está acon-
tecendo a 4° etapa do campeo-
nato estadual de Kart, e prova-

velmente, essa etapa será inter-
rompida ou suspensa, por ques-
tão de segurança. 

O presidente do clube se preo-
cupa com os treinos dos atletas,
pois, dois acidentes já acontece-
ram envolvendo as linhas com

chega até a machucar o rosto, pes-
coço das pessoas”, frisou.

Além de ser um prejuízo para
o esporte, a situação afeta outros
setores, já que as corridas movi-
mentam a economia local. “O
kart ludovicenses emprega direta

cerol. Uma das pessoas, teve um
corte no nariz e perto de um dos
olhos. Até o capacete de uma
criança já foi cortado pela linha.
“O problema é a questão da linha,
que está cortando os praticantes
do esporte, corta o macacão,

e indiretamente, cerca de 100
pessoas, que estão com suas ati-
vidades suspensas, por causa da
paralisação dos treinos”, afirma
Marcelo Motta. Os vendedores
ambulantes da região também
sofrem com o perigo, pois, se não
há corridas, não há público. Até
mesmo os bandeirinhas, mecâ-
nicos, e preparadores, ficam pre-
judicados, muitos são moradores
da região.

Legislação
Em algumas cidades do estado a
venda do cerol é proibida por lei,
em São Luís, essa medida ainda
não foi colocada em prática, no
entanto, tramita na Câmara Mu-
nicipal, o projeto de Lei n°
277/2019, do vereador Raimundo
Penha (PDT). “Fica proibida a co-
mercialização de linhas cortantes
compostas de vidro moído co-
nhecido como “cerol”, bem como
a comercialização de linha cor-
tante e industrializada obtida atra-
vés da combinação de cola ma-
deira ou cola cianoacrilato com
oxido de alumínio ou carbeto de
silício e quartzo moído ou qual-
quer produto ou substância de
efeito cortante independente da
aplicação ou não destes produtos
nos fios ou linhas, conhecido
como “linha chilena/ linha indo-
nésia”, utilizadas para soltar
pipas”, diz o Art. 1 da PL.

O vereador responsável pelo
projeto, destaca que tratou de
proibir a comercialização dos dois
tipos de linha. “Assim é mais fácil
fiscalizar a lei e ter eficácia”, frisa.
No momento, a PL está trami-
tando nas comissões técnicas da
Câmara, e depois seguirá para vo-
tação em plenário. �

LINHA 
com cerol atingiu
próximo ao olho

de kartista e
enrolou no eixo

de kart

Fotos/Divulgação



Faccionados, por meio de números privados, ligam para o celular de
viaturas da corporação militar, afastando-as dos locais de ações ilegais

Trotes de criminosos
afastam polícia das
atividades ostensivas
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O
trote é uma brincadeira
mal-intencionada, mas
é considerado um crime
quando realizado a ser-

viços de urgências, conforme o ar-
tigo nº 340 do Código Penal. Esse
tipo de ação criminosa está sendo
cometida por membros de fac-
ções, na Grande Ilha. De acordo
com a polícia, faccionados estão
passando trote para celulares de
viaturas da corporação da Polícia
Militar, com o objetivo de afastar
as guarnições da rota, enquanto
realizam empreitadas ilegais na
Região Metropolitana de São Luís.

Desde o ano de 2013, o cidadão,
além de contar com o número 190
do Centro Integrado de Operações
de Segurança (Ciops), pode entrar
em contato com a Polícia Militar,
por meio do telefone celular da via-
tura do bairro onde reside. Mais de
100 viaturas fazem o policiamento
ostensivo 24 horas em toda Grande
Ilha e o contato do celular está es-
tampado na traseira do veículo.

Apesar da maioria dos atendi-
mentos realizados pelas viaturas
serem provenientes do Ciops, há
registros diárias de solicitação dos
policiais por meio do telefone ce-
lular das viaturas. Este tipo de cha-
mado tem uma média de três a
quatro por dia, e a maior parte das
ocorrências tem relação com vio-
lência doméstica.

Ação ilegal
Um dos atos ilegais que está ocor-
rendo com uma certa frequência
é o caso de trote para o celular da
viatura da corporação militar,

principalmente durante o período
da noite e nos fins de semana, com
o intuito de afastarem as guarni-
ções da sua rota de policiamento.

Segundo a polícia, na maioria
das vezes, faccionados, por meio
de um número privado de celu-
lar, entram em contato com a via-

Nova portaria da Casa Civil do Go-
verno do Estado publicada no
Diário Oficial do Estado permite
o retorno de atividades musicais
em bares e restaurantes a partir
da 0h deste sábado (15), mas com
uma série de regras obrigatórias.

As pequenas atrações musi-
cais estavam suspensas por causa
da pandemia de coronavírus.
Agora, podem retornar, mas com
restrições. 

Continuam proibidas as atra-
ções musicais e culturais de
médio e grande portes, que pro-
movam aglomeração. Só serão

permitidas apresentações com até
dois integrantes. Por exemplo: voz
e violão; voz e teclado; violão e
percussão; etc. 

As regras básicas para as outras
atividades valem também para os
bares e restaurantes com atrações

musicais: máscara obrigatória
para todos (com exceção do vo-
calista e do instrumentista de
sopro), distanciamento de dois
metros, limpeza das mãos e nada
de aglomeração.

Outras normas
Os músicos deverão entrar e sair
por acesso próprio, a fim de evi-
tar contato com o público. O
acesso ao palco também deve ser
isolado. É preciso também esta-
belecer uma distância de dois
metros entre o palco e os convi-
dados ou público. 

Os instrumentos deverão ser
higienizados e a equipe de tra-
balho deve ser reduzida. A mon-
tagem dos instrumentos, mesas
de som e outros estruturas deve
ser feita com até 3 horas de an-
tecedência. É proibido o acesso
de acompanhantes, com exceção
de produtores e músicos, limita-
dos ao menor número possível. 

Os camarins devem ter avi-
sos sobre o número máximo
de pessoas permitidas, bem
como outras regras de higiene.
As regras também valem para
bares e alimentações em pra-
ças de alimentação de shop-
pings e galerias.�

tura, alegando uma ocorrência
em determinada localidade.
Quando os policiais chegam ao
local informado, descobrem que

foram vítimas de um trote, em se-
guida, ficam cientes que está
ocorrendo um crime em uma
outra parte da cidade, cometido
por integrantes de facção crimi-
nosa, principalmente assaltos, ti-
roteios e homicídios.

Os policiais do interior do es-
tado também estão sendo vítimas
desse tipo de ato ilegal. A polícia
já registrou caso em que inte-
grantes de bando especializado de
roubo a bancos passaram trote
para os militares. Os criminosos li-
garam para as guarnições, dizendo
que a agência bancária de uma de-
terminada cidade estava sendo as-
saltada, mas a ação criminosa
ocorreu em um município vizinho.

O Estado entrou em contato
com o Governo do Estado, para
saber informações sobre as provi-
dências que estão sendo tomadas
para evitar essa ação criminosa e
a quantidade desse tipo de ocor-
rência, mas, até o fechamento
desta edição, não obteve resposta.

Conduzidos
Há dois anos, Kaline de Sousa Ve-
loso, de 26 anos, foi apresentada
na Delegacia do 1º Distrito Poli-
cial de Bacabal, de acordo com a
polícia, suspeita de passar trotes
para a polícia. Segundo a polícia,
ela ligou para a polícia infor-
mando que havia três pessoas es-
faqueadas em um bar, localizado
no bairro Santos Dumont, na-
quela cidade.

Os militares foram até o local
e ficaram sabendo, por meio de
outras pessoas, que se tratava de
um trote passado por Kaline, mo-
radora da Rua 5, do bairro, e não
seria a primeira vez que ela tinha
cometido este ato ilegal. Na dele-
gacia, ela negou a acusação, mas
policiais constataram ligações que
comprovaram o crime.

No último dia 30, um homem,
de 34 anos, também foi preso acu-
sado de passar trote para a polí-
cia, na capital mineira. A polícia
informou que o detido fez várias
ligações de seu celular e de um te-
lefone público, comunicando um
homicídio. Várias viaturas foram
enviadas para o local, mas
quando os militares chegaram
não havia nada.�

SAIBA MAIS

A Lei que impõe multa a quem fizer trote telefônico nos serviços públicos considerados
essenciais ao Estado foi publicada no Diário Oficial da União em dezembro de 2012 e
estabelece uma multa de R$ 500.00 por ligação identificada como trote. O assinante ou
responsável pela linha telefônica ou celular é quem vai pagar a conta.
Em caso de reincidência, a multa será cobrada em dobro. A lei diz ainda que pagamento da
multa não livra o infrator a responder à sanção por falsa comunicação de crime ou de
contravenção, prevista no artigo 340 do Código Penal. Os órgãos de Segurança Pública do
Estado estão se organizando para formar um banco de dados e chegar de forma mais rápida à
identificação e ao endereço das pessoas que fazem esse tipo de ligação.

Estabelecidas as regras para
retorno de atrações musicais 
Volta das atividades da área de entretenimento em bares e restaurantes, acontece a
partir deste sábado (15); portaria determina as medidas sanitárias para liberação

Instrumentos
deverão ser

higienizados 

Equipe de
trabalho deve ser

reduzida

Celulares de viaturas da  Polícia Militar têm sido alvo de trotes de criminosos para afastar guarnições de locais 

Música ao vivo em bares e restaurantes será liberado a partir de sábado, mas seguindo algumas normas

Paulo Soares

Divulgação

Bombeiros
intensificam
combate às
queimadas

Equipes do Corpo de Bombeiros Mi-
litar do Maranhão (CBMMA) refor-
çam o trabalho de contenção dos fo-
cos de queimadas nas cidades do in-
terior do estado. Nesta semana, em
Balsas, o grupamento promoveu
ações preventivas e de controle, in-
tensificando o plano de trabalho, de-
vido ao período de estiagem. Se-
gundo a corporação, boa parte das
queimadas é causada por ação hu-
mana, no uso do fogo para preparar
o solo ao plantio. A ação inclui me-
didas de combate e campanhas edu-
cativas nas comunidades. 

Em Balsas, as equipes monitora-
ram áreas com indício de incêndio
e enviaram as informações distri-
buídas nos Boletins de Monitora-
mento de Queimadas. Neste se-
mestre, serão desenvolvidas carti-
lhas específicas sobre o tema para
os municípios de Mirador, Balsas,
Imperatriz, Grajaú, Barra do Corda
e Codó. Seminários e cursos de ca-
pacitação também serão organiza-
dos nessas regiões.

O comandante geral do CBMMA,
coronel Célio Roberto de Araújo, des-
taca que apesar do cenário de pan-
demia, o trabalho se manteve. “Se-
guindo o planejamento de operação
temos conseguido controlar o avan-
ço das queimadas. Paralelamente, há
um trabalho educativo e de cons-
cientização com as comunidades pa-
ra que façam uso do fogo da forma
correta e segura”, pontuou o coronel. 

As queimadas são mais comuns
e com maior intensidade nas regiões
Sul, Centro, Leste, Oeste; e com me-
nor, o Norte do estado. Um dos fato-
res é a estiagem no segundo semes-
tre. O momento se torna propício
para a ação humana de uso do fogo
na limpeza de área para atividades
agrícolas. O relatório do CBMMA,
com base em dados do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais (Inpe),
apontou 3.149 registros de queima-
das no Maranhão, no primeiro se-
mestre deste ano. �
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Dois casos de latrocínios
ocorreram em menos 
de uma semana na Ilha

Quatro integrantes de bando es-
pecializado em assaltos e seques-
tros de motorista de aplicativo e
taxista como também a roubo a
estabelecimentos comerciais fo-
ram encaminhados ontem ao
Complexo Penitenciário de Pedri-
nhas. Segundo a polícia, os qua-
drilheiros agem principalmente
no Araçagi, Raposa, Pirâmide e
bairros adjacentes.

A polícia informou que guarni-
ções da Militar ficaram sabendo,
por meio do Centro Integrado de
Operações de Segurança (Ciops),
que um taxista havia sido seques-
trado, no bairro do Pirâmide, na
tarde do último dia 12, e o veículo
da vítima foi utilizado em um as-
salto a um frigorífico, no Alto do Fa-
rol, na cidade de Raposa.

Os militares começaram a rea-
lizar incursões nessa localidade e
no período da noite conseguiram
localizar o cativeiro onde estava o
taxista, no Pirâmide, como tam-
bém prenderam um dos crimino-

sos, identificado como Pimenta.
Ainda nesse bairro, a polícia pren-
deu mais três envolvidos dessa
ação criminosa e levados para o
21º Distrito Policial, no Araçagi,
que tem como delegado titular
Walter Wanderley.

Mais prisão
O delegado Carlos Alessandro de
Assis informou que na noite de
quarta-feira, 12, foi preso na Cida-
de Operária mais um envolvido na
morte do publicitário Diogo Cos-
ta, ocorrido no dia 16 de junho des-
te ano, na Lagoa da Jansen.

No momento da prisão, o detido
estava conduzindo uma motocicle-
ta, que tinha sido tomada de assal-
to no dia 30 do mês passado, no São
Raimundo. O delegado ainda de-
clarou que o detido participou do
roubo do veículo Fiat Argo, que
ocorreu no dia 13 de junho, no Bar-
ramar e sendo que esse carro foi uti-
lizado pelos criminosos no dia do
assassinato do publicitário. �

Presa quadrilha
especializada em
roubo e sequestro
Os alvos dos bandidos eram motoristas de
aplicativo e taxistas e ainda pontos comerciais

Policiais da Superintendência de
Repressão ao Narcotráfico (Senarc)
desativaram ontem um depósito
de manipulação de droga, locali-
zado no Bom Jardim, área do Tu-
ru. No local, foram apreendidos
maconha, crack, cocaína e medi-
camentos.

A equipe da Senarc estava moni-
torando esse depósito. Um dos mo-
radores ao perceber a presença de
policiais conseguiu fugir. Durante a
revista nesse local, foram droga e vá-
rios remédios, que segundo a polí-
cia, utilizados para manipular en-

torpecente. O material apreendido
foi levado para a Senarc, no Bairro
de Fátima.

Homicidas
Quatro suspeitos de homicídio fo-
ram presos na Ilha em cumpri-
mento de ordem judicial. A polícia
informou que um dos presos é
acusado de ter assassinado Luís
Paulo dos Santos Frazão, no dia 16
de maio deste ano, na Vila Casca-
vel. O crime foi realizado por fac-
cionados e ocorreu na frente dos
familiares da vítima.�

Senarc desativa
depósito de droga
Os policiais encontraram entorpecentes e
remédios nesse local e não houve prisão

Um dos crimes foi no São Cristóvão e a vítima teria reagido, enquanto o
outro caso foi registrado em Pedrinhas; um policial militar foi baleado

ISMAEL ARAÚJO
Da equipe de  O Estado

E
mpreitadas criminosas
estão ocorrendo com
uma certa frequência na
Grande Ilha. Em menos

de uma semana, a polícia registrou
dois latrocínios (roubo seguido de
morte) e houve a ocorrência em
que o soldado da Polícia Militar,
Rosinaldo Alves dos Santos Filho,
de 44 anos, levou três tiros ao in-
tervir em um assalto, na Cidade
Operária. Enquanto, no mês pas-
sado, segundo a Secretaria de Se-
gurança Pública (SSP), ocorreram
três casos desse tipo de crime em
toda a Região Metropolitana de
São Luís.

A polícia ainda ontem não tinha
efetuado a prisão dos acusados de
terem roubado e matado a tiros
John Kennerson Pereira da Rocha,
de 36 anos. De acordo com a polí-
cia, a vítima estava na porta de sua
residência, localizada no São Cris-
tóvão, em companhia de mais três
amigos quando foram atacados pe-
los bandidos.

John Kennerson da Rocha rea-
giu ao assalto e chegou a trocar
agressão física com um dos crimi-
nosos, mas, acabou sendo baleado
e morreu ainda no local. Já, os as-
saltantes fugiram em um veículo
Pálio azul, de placas não identifi-
cadas. A ação criminosa foi grava-
da e posta na rede social.

Os militares foram acionados e
isolaram a área até a chegada dos
peritos do Instituto Criminalística
(Icrim). O corpo da vítima foi re-
movido para o Instituto Médico Le-
gal (IML), no Bacanga, para ser au-
topsiado e, na manhã de quinta-
feira, 13, liberado para os familia-
res. A equipe da Superintendência
de Homicídio e Proteção a Pessoas
(SHPP) está investigando o caso.

Pedrinhas
A Polícia Civil também está in-
vestigando um caso de latrocínio,
ocorrido no bairro de Pedrinhas,
no último dia 10. O crime teve co-
mo vítima Jerry Clewgton Félix de
Sousa, de 52 anos, que trabalha-
va como motorista de uma distri-
buidora, localizada na zona rural
da capital.

De acordo com a polícia, a víti-

ma estava em sua motocicleta a ca-
minho do seu trabalho quando foi
abordada por três criminosos, no
KM 15, da BR 135, na área de Pe-
drinhas. O motorista levou uma co-
ronhada de revólver na cabeça, vá-
rios socos pela parte do corpo e te-
ve a sua motocicleta roubada. Ele
ainda foi encontrado com vida por
um colega de serviço e levado pa-
ra o hospital, mas não resistiu.

PM baleado
O soldado Rosinaldo Alves continua
internado em um hospital da cidade,
mas, de acordo com a polícia, não cor-
re mais risco de morte. A polícia ain-
da informou que o militar levou três
tiros, um deles no abdômen, quando
tentou intervir a um assalto, no últi-
mo dia 11, na  Cidade Operária. �
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John Kennerson Pereira da Rocha, de 36 anos, foi assaltado e morto a tiros, no São Cristóvão

SAIBA MAIS 

São Cristóvão: John
Kennerson Pereira da
Rocha, de 36 anos, foi
assaltado e morto a tiros na
porta de sua residência, no
dia 12 de agosto
Pedrinhas: Jerry Clewgton
Félix de Sousa, de 52 anos,
foi abordado pelos

criminosos quando estava a
caminho do serviço, no dia
10 de agosto
Cidade Operária: o policial
militar Rosinaldo Alves dos
Santos Filho, de 44 anos,
levou três tiros, no último
dia 11, quando tentou
intervir a um assaltos

Casos violentos na capital 

Íntegra em oestadoma.com/489887

Mundo

OMS: risco de coronavírus
em alimentos minimizado
Maria Van Kerkhove, epidemiologista da OMS, disse que a China examinou centenas de
milhares de embalagens e “descobriu que muito poucas, menos de 10” tinham o vírus

BHAGALPUR

Guardas armados com rifles escol-
tam o doutor Kumar Gaurav en-
quanto ele faz suas visitas de rotina
no hospital em que trabalha às
margens do Rio Ganges.  Os guar-
das o protegem de familiares de pa-
cientes, inclusive aqueles com
Covid-19, que insistem em inva-
dir as alas hospitalares, e até a UTI,
para acariciar e alimentar seus
entes queridos, muitas vezes sem
usar sequer a mais precária das
máscaras como barreira contra o
novo coronavírus.

“Se os detemos, eles ficam bra-
vos”, diz ele. “Eles querem dar refei-
ções caseiras a seus pacientes, e al-
guns até querem massagear seus
pacientes. E estão levando as infec-
ções de nossas UTIs para as outras
pessoas da sociedade.”

Ele se interrompe para dizer à es-
posa de um paciente de UTI que ela
precisa ir embora. Ela obedece, mas
volta minutos depois por outra en-
trada.

O país está na estação das mon-
ções, e a umidade se aproxima de ní-

veis insuportáveis, mas os poucos
aparelhos de ar condicionado do
hospital não estão funcionando, e
alguns familiares usam abanado-
res para refrescar seus parentes em
alas repletas de lixo e equipamento
de proteção descartado.

Responsabilidade
Como alguns médicos foram conta-
minados com coronavírus e outros se
recusam a trabalhar, ele foi nomeado
como a principal autoridade do hos-
pital — apesar de ser um de seus con-
sultores menos experientes e de so-
frer de diabetes e hipertensão, dois fa-
tores de risco para casos graves de Co-
vid-19.

Mas ele diz que se sentiu obrigado
a se oferecer para o trabalho.

“Muitos de meus colegas se re-
cusaram. Tive que assumir a res-
ponsabilidade”, disse.

Entrevistas com dezenas de fun-
cionários, pacientes e familiares do
hospital de Bihar, Estado do leste in-
diano, revelaram uma falta crônica
de mão de obra e recursos, como
sangue e remédios. Todos os 37 lei-
tos da UTI estão ocupados. �

GENEBRA

A Organização Mundial da Saúde
(OMS) minimizou nesta quinta-feira
(13) o risco de o coronavírus ser
transmitido através de embalagens
de alimentos, e pediu às pessoas que
não tenham medo de que o vírus
entre na cadeia alimentar. 

Duas cidades da China disseram
ter encontrado vestígios de corona-
vírus em alimentos congelados im-
portados e em embalagens de ali-
mentos, provocando o temor de que
remessas de alimentos contamina-
dos possam causar novos surtos.

“As pessoas não devem temer ali-
mentos, embalagens de alimentos
ou entrega de alimentos”, disse o
chefe do programa de emergências
da OMS, Mike Ryan, em entrevista
coletiva.

“Não há evidências de que a ca-
deia alimentar esteja participando
da transmissão desse vírus.”

Maria Van Kerkhove, epide-
miologista da OMS, disse que a
China examinou centenas de mi-
lhares de embalagens e “descobriu
que muito poucas, menos de 10”
tinham o vírus.

Mais de 20,69 milhões de pessoas
foram infectadas com o novo coro-
navírus e quase 750 mil morreram,
de acordo com uma contagem da
Reuters.

A OMS fez um apelo para que
países que estão fechando acordos
bilaterais de vacinas no momento
não abandonem os esforços multi-
laterais, já que bolsões isolados de
vacinação continuarão deixando o
mundo vulnerável.

Na terça-feira, o presidente da
Rússia, Vladimir Putin, disse que a
Rússia se tornou o primeiro país do
mundo a conceder aprovação re-
gulatória a uma vacina contra
Covid-19 depois de menos de dois
meses de testes em humanos, uma
ação que Moscou comparou com
seu sucesso na corrida espacial du-
rante a Guerra Fria.

Mas sua decisão de conceder tal
chancela antes da finalização dos

testes clínicos causou preocupação
em alguns especialistas. Só cerca de
10% dos testes clínicos são bem-su-
cedidos, e alguns cientistas temem
que Moscou esteja colocando o
prestígio nacional acima da segu-
rança.

A OMS não tem informação su-
ficiente para julgar o uso ampliado
da vacina russa, disse Bruce Ayl-
ward, conselheiro-sênior da enti-
dade, na entrevista coletiva. �

Médico indiano
recebe escolta
contra familiares
Guardas o protegem de familiares de pacientes
que insistem em invadir as alas hospitalares

Mulher observa item em supermercado; China disse ter encontrado vestígios do vírus em alimentos congelados

Divulgação/ Freepik

MAIS 

A equipe da SHPP prendeu
ontem na capital em
cumprimento de ordem
judicial um acusado de
latrocínio, identificado como
R10. A vítima foi Wellington
Silva e o crime ocorreu no
dia 16 de junho deste ano,
no São Raimundo.

Prisão
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Eleições na pandemia 
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Casa no Turu 
era usada para 
manipulação

 de drogas

DINHEIRO EXTRA

Lucro do FGTS; saiba 
quanto você vai receber

A Polícia Civil do Maranhão, 
por meio da Superintendência 

Estadual de Combate ao 
Narcotráfico (Senarc), em 

operação realizada no bairro 
Jardim Turu II, encontrou uma 

residência que funcionava como 
depósito e local de manipulação 

de entorpecentes, como maconha, 
crack e cocaína. PÁGINA 9

ELEIÇÕES  2020

Em meio à pandemia do coronavírus, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apro-
vou ontem os ajustes em suas resoluções com as novas datas dos eventos eleitorais 
e votações para prefeito e vereador em novembro. 

AUXÍLIO EMERGENCIAL       Veja como funciona o drive thru do INSS

PÁGINA 9

Entidades 
empresariais 
lançam plano 

de apoio
O Programa Avança 

Maranhão contempla um 
conjunto amplo de ações 

formulado pelas entidades 
com o propósito de uma 

atuação na reconstrução da 
economia local. PÁGINA 2

RECUPERAR 
ECONOMIA

Sampaio ganha 
reforços para 
enfrentar a 

Chape
O técnico do Sampaio Léo 

Condé ganha mais duas 
opções para reforçar a equipe 
para o duelo a Chapecoense, 

próximo domingo (16), 
às 11h, na Arena Condá,  

PÁGINA 9

BRASILEIRÃO
SÉRIE B

O mercado é o segundo a ser entregue pelo gestor municipal de um pacote de dez que estão sendo reconstruídos por meio do programa São Luís em 
Obras na maior intervenção de mercados da história da capital; há menos de 15 dias o prefeito entregou o Mercado do Coroadinho. PÁGINA 14

Prefeito Edivaldo entrega novo Mercado do Anil

SEM ESCOLHA
Flávio Dino diz que 
ficará neutro nas 
Eleições da Capital  

TSE aprova resoluções com novas 
datas para o processo eleitoral

PÁGINA 3

PÁGINA 9
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A Caixa Econômica Federal tem até o fim de agosto para efetuar o crédito dos lucros nas
contas do fundo, de forma proporcional ao saldo

Va lor a ser cre di ta do
• R$ 1.000 -> R$ 18,44
• R$ 2.000 -> R$ 36,89
• R$ 3.000 -> R$ 55,34
• R$ 4.000 -> R$ 73,79
• R$ 5.000 -> R$ 92,23
• R$ 6.000 -> R$ 110,68
• R$ 7.000 -> R$ 129,13
• R$ 8.000 -> R$ 147,57
• R$ 9.000 -> R$ 166,02
• R$ 10.000 -> R$ 184,37
• R$ 20.000 -> R$ 368,94
• R$ 30.000 -> R$ 553,41
• R$ 40.000 -> R$ 737,88
• R$ 50.000 -> R$ 922,35

WAL BER OLI VEI RA

Ve ja a se guir co mo fa zer as
trans fe rên ci as no Cai xa Tem
• En tre no apli ca ti vo Cai xa Tem e se -
le ci o ne a op ção “Trans fe rir di nhei ro”,
que fi ca no me nu prin ci pal;
• Ao cli car se rá aber to um chat au to -
má ti co pa ra fa zer a tran sa ção;
•  Es co lha se de se ja di gi tar o nú me ro
da agên cia e con ta, ler um QR Co de
com as in for ma ções ban cá ri as ou
usar da dos já sal vos;
• Es co lha o ban co de se ja do en tre as
op ções da lis ta. De pois, di gi te o nú -
me ro da agên cia e en vie a men sa gem;
• Es cre va o nú me ro da con ta e de pois

in for me o dí gi to, quan do for so li ci ta -
do no chat;
• Es co lha o ti po de con ta de des ti no e
di gi te o nú me ro do CPF do des ti na tá -
rio;
• Di gi te o no me da pes soa e en vie na
con ver sa. De pois, di gi te o va lor que
se rá trans fe ri do;
• Con fir me o pra zo de en vio e con fi ra
os da dos da trans fe rên cia. Ca so es te ja
tu do cor re to, to que em “Sim”;
• De pois di gi te sua se nha de aces so
ao apli ca ti vo Cai xa Tem e avan ce.
Pron to. O di nhei ro foi trans fe ri do;
• Cli que em “Com pro van te” pa ra re -
ce ber o do cu men to no chat. Abra o
item e to que no íco ne de com par ti lha -
men to pa ra sal var no ce lu lar ou pa ra
en vi ar pa ra um con ta to.

GRANA

Lucro do FGTS; saiba
quanto você vai receber

O
Con se lho Cu ra dor do Fun- 
do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço (FGTS) apro vou a
dis tri bui ção de R$ 7,5 bi- 

lhões re fe ren te à dis tri bui ção de
66,23% do lu cro do fun do em 2019.
Com is so, a ren ta bi li da de to tal das
con tas dos tra ba lha do res no ano foi
de 4,90%.

A Cai xa Econô mi ca Fe de ral tem até
o fim de agos to pa ra efe tu ar o cré di to
dos lu cros nas con tas do fun do, de
for ma pro por ci o nal ao sal do.

As con tas vin cu la das ao FGTS são
re mu ne ra das a 3% ao ano, mais TR
(Ta xa Re fe ren ci al), atu al men te ze ra- 
da, mais a dis tri bui ção dos lu cros
anu ais do fun do, cu jo per cen tu al é
de fi ni do pe lo Con se lho Cu ra dor.

Des sa vez, os lu cros vão acres cen- 
tar 1,9 pon tos per cen tu ais ao ren di- 
men to fi xo, cu jo mon tan te se rá de po- 
si ta do ago ra.

Des sa for ma, o va lor a ser de po si ta- 
do é es se ren di men to ex tra em ci ma
do sal do da con ta até o dia 31 de de- 
zem bro de 2019.

A con sul ta ao sal do po de ser fei ta
pe lo apli ca ti vo ofi ci al do Fun do de
Ga ran tia (Fgts.gov) ou pe lo si te
www.fgts.gov.br.

Pa ra cal cu lar o va lor, bas ta mul ti- 
pli car o sal do em 2019 por 0,018447.
Com es se ren di men to a mais, a ren ta- 
bi li da de to tal fi ca aci ma da in fla ção
de 4,31% do ano.

Po rém, não hou ve uma dis tri bui- 
ção to tal dos lu cros, que per mi ti ri am
um ga nho mai or — afir ma Ma rio Ave- 
li no, pre si den te do Ins ti tu to Fun do de
Ga ran tia do Tra ba lha dor (IFGT).

BENEFÍCIOS

Veja como transferir dinheiro pelo Caixa Tem

A TRANSFERÊNCIA PODE SER FEITA PARA BANCOS FÍSICOS OU DIGITAIS ATRAVÉS DO DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO

Dis po ní vel na Playstore e Apps to re,
dos sis te mas An droid e iOS, o apli ca ti- 
vo cri a do pe la Cai xa Econô mi ca Fe de- 
ral “Cai xa Tem” é uma fer ra men ta de- 
sen vol vi da pa ra a re a li za ção do au xí- 
lio emer gen ci al e de pó si to do FGTS
emer gen ci al. 

A trans fe rên cia po de ser fei ta pa ra
ban cos fí si cos ou di gi tais atra vés do
Do cu men to de Or dem de Cré di to
(DOC), sem qual quer co bran ça de ta- 
xa.

De acor do com a Cai xa, usuá ri os da
con ta Pou pan ça So ci al Di gi tal po dem
re a li zar trans fe rên ci as ili mi ta das pa ra
con tas da Cai xa, além de até três
trans fe rên ci as men sais pa ra con ta de

ou tros ban cos, com li mi te de R$ 600
por mo vi men ta ção de até R$ 1 mil por
dia.

Co mo fun ci o na o dri ve th ru no INSS

Ho rá rio de co le ta

SÃO LUÍS

Veja como funciona
o drive thru do INSS

O DRIVE THRU JÁ ESTÁ FUNCIONANDO EM 803 MUNICÍPIOS

O Ins ti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al (INSS), de vi do
o pro lon ga men to do fe cha men to das agên ci as, re sol veu
im plan tar em to do Bra sil o ser vi ço Exi gên cia Ex pres sa,
co nhe ci do co mo “dri ve-th ru” pa ra que os se gu ra dos re- 
a li zem en tre ga dos do cu men tos.

A me di da foi cri a da pa ra con tor nar o fe cha men to das
agên ci as em de cor rên cia da pan de mia do co ro na ví rus.
Des de mar ço os aten di men tos tem ocor ri do de for ma
re mo ta. Pa ra en tre gar os do cu men tos atra vés do dri ve
se rá co lo ca do uma ur na em fren te as agên ci as. O se gu- 
ra do de ve co lo car na ur na da agên cia mais pró xi ma de
sua ca sa uma có pia sim ples dos do cu men tos pe di dos
pe la ins ti tui ção. As sim, é pos sí vel dar pros se gui men to
aos pro ces sos e cum prir as exi gên ci as pa ra con clu são da
aná li se de seu be ne fí cio.

O mo de lo já es tá fun ci o nan do em 803 mu ni cí pi os,
sen do 215 em São Pau lo, 158 na re gião Sul e 430 no Nor- 
des te.

No Nor des te, o ser vi ço já es tá dis po ní vel aos se gu ra- 
dos de 588 ci da des, in cluin do 11 ca pi tais: Ara ca jú (SE),
Cu ri ti ba (PR), Flo ri a nó po lis (SC), For ta le za (CE), João
Pes soa (PB), Ma ceió (AL), Na tal (RN), Re ci fe (PE), Sal va- 
dor (BA), São Luís (MA) e Te re si na (PI).

Pa ra ga ran tir a en tre ga dos do cu men tos é ne ces sá- 
rio agen dar pe lo te le fo ne 135 ou pe lo por tal Meu INSS,
ten do em mãos o nú me ro do pro to co lo do be ne fí cio que
es tá em aná li se, no me e CPF da pes soa que irá de po si tar
o en ve lo pe com a do cu men ta ção na ur na.

O en ve lo pe com os do cu men tos de ve ser de po si ta do
em uma das ur nas que fi cam em fren te as agên ci as
de se gun da a sex ta-fei ra das 7h às 13h.

JARDIM TURU

Casa era usada para
manipulação de drogas

CASA SERVIA DE PONTO PARA ESTOCAR E MANIPULAR DROGAS

A Po lí cia Ci vil do Ma ra nhão, por meio da Su pe rin ten- 
dên cia Es ta du al de Com ba te ao Nar co trá fi co (Se narc),
em ope ra ção re a li za da no bair ro Jar dim Tu ru II, en con- 
trou uma re si dên cia que fun ci o na va co mo de pó si to e
lo cal de ma ni pu la ção de en tor pe cen tes, co mo ma co- 
nha, crack e co caí na.

As in ves ti ga ções fo ram ini ci a das após re ce bi men to
de de nún ci as no What sApp da Se narc (98 99163-4899).
O imó vel pas sou a ser mo ni to ra do, oca sião em que per- 
ce beu-se a apro xi ma ção de um in di ví duo.

O sus pei to, ao per ce ber que se ria abor da do, co me çou
a cor rer.

Ape sar de per se gui do, o ho mem não foi cap tu ra do
pe los po li ci ais que es ta vam de fla gran do a ope ra ção.

Ao en tra rem na ca sa, os po li ci ais des co bri ram que o
lo cal ser via de ar ma ze na men to, ma ni pu la ção e mis tu ra
de dro gas com me di ca men tos.

As dro gas e me di ca men tos se rão sub me ti dos à pe rí- 
cia pa ra cons ta ta ção da na tu re za.

A Se narc vai apro fun dar as in ves ti ga ções no sen ti do
de iden ti fi car e res pon sa bi li zar os en vol vi dos pe lo cri me
de trá fi co de dro gas. (S.D)

São Luís, sexta-feira, 14 de agosto de 2020
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