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COLUNA DO SARNEY

S
empre tive a cultura como mi-
nha causa parlamentar. As leis
de incentivo à cultura, estímu-

lo à pesquisa científica, proteção do
patrimônio histórico foram inicia-
tivas minhas, que têm quase 50
anos. E, presidente da República,
criei o Ministério da Cultura. A cul-
tura vale por si mesma, mas lembro
que não há potência econômica
que não seja antes potência cultu-
ral.

Uma vez escrevi uma frase que
pressupunha um absurdo: “Se, por
uma desgraça, essa história de mer-
cado um dia tornar o livro dispen-
sável, ainda restará o livro de poe-
sia, pois a poesia não precisa de
mercado e salvará o livro.” Pois não
é que agora, em nome do mercado,
o governo quer acabar com o livro?
Parece deixar de saber das imensas
dificuldades por que estão passan-
do editoras e livrarias e, apesar dis-
so, pretende tornar o livro mais ca-
ro, isto é, inviável. Segundo seus por-
ta-vozes, livro é coisa de rico, e para
os pobres dará livros de graça (!).

A Constituição veda a cobrança
de impostos sobre “livros, jornais,
periódicos e o papel destinado a sua

impressão”. Para driblar as restrições
constitucionais à cobrança de im-
postos, usam sinônimos e chamam
de contribuição ou taxa. E tome ta-
xa absurda. Em 2003, consegui
aprovar uma lei instituindo a Polí-
tica Nacional do Livro e nela esten-
der a imunidade tributária do livro
às taxas. Lula vetou o artigo, mas as-
sumiu o compromisso de contor-
nar o problema e cumpriu o pro-
metido. No ano seguinte, anunciou
a desoneração de todas as contri-
buições e taxas para o livro nacio-
nal e o estrangeiro.

Agora, na reforma tributária, o
governo está atrás de receitas. A car-
ga tributária, que deixei em 24% do
PIB, já passou dos 35%, e o minis-
tro da Economia quer mais. Acha
bom tirar do livro para salvar o país!
Pretexto: “Livro não é importante
para o povo.” Eles nunca devem ter
ido a uma feira de livros, cheia de
povo jovem e povo povo e povo de
todo jeito.

O livro é um bem de consumo es-
sencial. É um dado histórico. Com
a invenção de Gutemberg, explodiu
a produção de livros. Foram eles os
responsáveis pela expansão das uni-

versidades e da educação, pela fixa-
ção de línguas, pelos Descobri-
mentos, pelo Renascimento, pela
pesquisa científica, pelas revoluções
políticas - entre elas a criação do Es-
tado e da democracia representati-
va.

O livro nunca acabará, porque ele
é a maior das descobertas tecnoló-
gicas: cai e não quebra, não precisa
de energia, de ligar e desligar. Pode
ser levado para qualquer lugar, ba-
nheiro ou cama. O livro é o melhor
amigo. O livro tem tudo, da poesia
à informática, passando pelos livros
de economia, inclusive os que o mi-
nistro disse que leu em inglês, no
original. O Bill Gates, criador da Mi-
crosoft, disse sobre o livro que a in-
ternet só existe porque os que a cria-
ram passaram pelo livro.

Recordo um refrão que, se não
me falha a memória, está no Dom
Quixote: “Os livros fazem muitos sá-
bios, mas poucos ricos.” Com a re-
forma haverá ricos sábios ou sábios
ricos?

O livro e os ricos

INSTAGRAM/        TWITTER: @oestadoma      FACEBOOK: /jornaloestadoma WHATSAPP: (98) 99209-2564 (Redação)          3215-5055 (Central do Assinante)
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Neutralidade de Dino
deixou o pré-candidato
a prefeito, Rubens Júnior,
constrangido.  POLÍTICA 3

MOEDA COTADA EM
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MOEDA COTADA EM

R$ 6,43

+1,11% +1,40% SÁBADO

MARÉ BAIXA
11h01            1.1m
23h12            1.2m

MARÉ ALTA
04h40            5.1m
17h19            5.2m
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Confira o resultado 
das loterias em 

oestadoma.com/489942

Pesquisa
aponta
empate na
disputa em
Lago Verde
Pesquisa realizada
pela Escutec, nos dias
1º e 2 de agosto, ouviu
300 pessoas. POLÍTICA 2

Financiamento

BNB aplicou
R$ 2,28 bi
em crédito
no estado no
1º semestre
Montante aplicado pelo Banco  do
Nordeste se destina a reduzir impac-
tos da pandemia da Covid-19 nas ati-
vidades produtivas no estado do Ma-
ranhão.  GERAL 10
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A Arte imortal
de Antônio
Almeida, artista
plástico
maranhense

Alternativo

PÁGINA 4

Chapecoense (SC)
recebe o Sampaio
neste domingo, às 11h

Napoleão Sabóia,
a perda de uma
lenda do melhor
jornalismo 

Capital e interior 

R$ 4,00
Outros estados 

R$ 5,00

Especialista
alerta para a
importância 
de consulta ao
cardiologista
PÁGINA 1

CONTA...
A GENTE 

PÁGINA 2

Revista Nazareno 
Carvalho, de camelô
a especialista em
investimentos

Leis aprovadas no estado
são questionadas no STF
Em questionamento estão leis aprovadas na pandemia em benefício do consumidor,
como a do consignado e a que assegura desconto em mensalidades escolares. POLÍTICA 3

De Jesus

A partir do século XX, a Ilha de São Luís contou com a presença maior de libaneses que se estabeleceram principalmente na atividade comercial no Maranhão;
uma das personagens dessa história é Natalie Wassouf Fiquene (foto) que tem contato direto com a irnã Maria Fiquene, no Líbano, por videochamadas. CIDADES 6 E 7

Os libaneses e sua influência no Maranhão

Podcast
aborda crimes
de latrocínio
na Grande Ilha

Ouça pelo 
celular ou em

oestadoma.com/489892
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Mundo

EUA criarão linhagem de
coronavírus para testes
de risco em humanos
É um tipo de estudo polêmico, no qual voluntários saudáveis seriam vacinados e
depois infectados intencionalmente, informou a agência de notícias Reuters

WASHINGTON

Cientistas do governo dos Estados
Unidos iniciaram esforços para fa-
bricar uma linhagem do novo co-
ronavírus que poderia ser usada
em testes de risco em humanos
para vacinas, um tipo de estudo po-
lêmico no qual voluntários saudá-
veis seriam vacinados e depois in-
fectados intencionalmente com o
vírus, como a Reuters tomou co-
nhecimento.

O trabalho é preliminar, e tais
testes não substituiriam testes de
estágio avançado de larga escala,
como aqueles atualmente em
curso nos EUA com vacinas contra
Covid-19 experimentais da Mo-
derna e da Pfizer, de acordo com
um comunicado do Instituto Na-
cional de Alergia e Doenças Infec-
ciosas (Niaid), parte do Instituto
Nacional de Saúde dos EUA, en-

viado por email à Reuters.
Autoridades norte-americanas

que organizam a luta contra a pan-
demia estão sendo pressionadas
por grupos de ativistas, como o 1
Day Sooner e outros, que veem os
testes de risco como uma maneira
de acelerar os testes de uma vacina

contra Covid-19. A maioria dos tes-
tes de vacinas depende de infec-
ções aleatórias, o que pode demo-
rar para ocorrer.

Algumas farmacêuticas, como
AstraZeneca e Johnson & Johnson,
disseram que cogitariam testes de
risco em humanos para vacinas
contra Covid-19 se necessário.

“Caso exista a necessidade de
estudos de risco em humanos para
avaliar plenamente candidatas a
vacinas ou terapias para SARS-CoV-
2, o Niaid iniciou investigações das
considerações técnicas e éticas de
se realizar estudos de risco em hu-

manos”, disse o comunicado da
agência.

Isso inclui esforços para fabri-
car uma linhagem adequada do
SARS-CoV-2, elaborar um proto-
colo clínico e identificar os recur-
sos que seriam necessários para
realizar tais estudos.

Estudos de risco pequenos se-
riam feitos em unidades de isola-
mento pequenas para controlar o
vírus. Estudos de risco maiores com
100 pessoas ou perto disso teriam
que ser feitos em diversos locais, o
que acrescentaria meses de prepa-
rativos para coordenar os estudos.

Tais testes costumam ser feitos
quando um vírus não está circu-
lando amplamente, o que não é o
caso da Covid-19. Muitos cientis-
tas consideram os estudos de risco
em humanos do novo coronavírus
antiéticos porque não existem “te-
rapias de resgate” para aqueles que
adoecerem.

No início desta semana, Johan
Van Hoof, chefe global de vacinas
da J&J, disse em uma entrevista à
Reuters que os preparativos para
tais testes estão em andamento em
todo o mundo e que sua empresa
os está seguindo.�

Divulgação/ Freepik

Empresas cogitam
testes de risco
em humanos

36 feminicídios já
ocorreram durante
este ano no Maranhão
No último dia 13 ocorreram dois casos, um deles, no município de
Imperatriz, e o outro na zona rural da cidade de Magalhães de Almeida

ISMAEL ARAÚJO
Da editoria de Polícia

N
úmeros elevados. Trinta e
seis feminicídios já ocorre-
ram durante este ano no
Maranhão. Ano ano passa-

do, a polícia registrou 51 casos e, em
2018, foram 45 ocorrências. Somen-
te no último dia 13, ocorreram dois
casos, sendo um deles na cidade de
Imperatriz tendo como vítima More-
nice Rodrigues da Silva, de 38 anos.

O caso está sendo investigado pe-
la equipe da Delegacia de Homicídio
e Proteção a Pessoas (DHPP) de Im-
peratriz, coordenado pelo delegado
Praxísteles Martins. A polícia infor-
mou que o principal acusado, Eras-
mo de Manaus, que é esposo da víti-
ma, ainda não foi preso e já possui
passagem pela Justiça por crime de
homicídio, ocorrido em São Paulo.

Ainda de acordo com a polícia,
Morenice Rodrigues estava ingerin-
do bebida alcoólica na companhia de
mais dois amigos em uma residên-
cia, localizada na área central dessa
cidade, e foi vista pelo acusado. O ca-
sal acabou discutindo, mas, acabou
tendo a intervenção de populares.

O suspeito deixou o local, mas,
após alguns minutos, retornou e
mais uma vez discutiu com a com-
panheira. Durante a briga, Moreni-
ce Rodrigues foi assassinada a gol-

pes de faca e duas pessoas também
ficaram feridas e levadas para o hos-
pital da cidade pelos socorristas do
Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu).

O corpo de Morenice Rodrigues foi
removido para o Instituto Médico Le-
gal (IML) de Imperatriz para ser au-
topsiado e, na manhã de sexta-feira,
14, liberado para os familiares. A po-
lícia informou que, no mês passado,
ela foi autuada pelo crime de homicí-
dio e a vítima tinha sido o seu ex-com-
panheiro, Antônio Carlos Araújo. O
crime foi motivado por ciúme e a acu-
sada foi posta em liberdade durante

a audiência de custódia, tendo em vis-
ta que o Poder Judiciário tipificou o
assassinato como legítima defesa.

Outro caso
O outro caso de feminicídio ocorreu
no povoado Melancias, zona rural de
Magalhães de Almeida e a vítima foi
identificada como Andreia Rodrigues
Fortes, de 28 anos. Segundo a polícia,
a vítima estava sobre uma medida
protetiva e ainda na sexta-feira, 14, o
seu ex-companheiro não tinha sido
localizado na região.

A vítima foi vista com vida duran-
te o período da madrugada de quin-

ta-feira, 13, e estava na companhia de
dois amigos, logo após, teria ido pa-
ra a sua residência. Ainda durante a
manhã, vizinhos chegaram a ouvir
gritos provenientes desse local e, no
começo da tarde, Andreia Fortes foi
encontrada morta. Havia marcas de
golpes de faca no pescoço da vítima.

Ela deixou dois filhos, que são me-
nores de idade,  que  no momento do
crime, estavam com a avó materna.
O corpo da vítima foi levado para o
hospital da cidade e o caso está sen-
do investigado pela equipe da Dele-
gacia de Polícia Civil de Magalhães de
Almeida. A polícia já ouviu algumas
testemunhas.�

Divulgação

Na cidade de Imperatriz, Morenice Rodrigues da Silva foi uma das vítimas

SAIBA MAIS

A polícia continua
investigando o assassinato de
três mulheres na cidade de
Bacabeira cometido por
faccionados. Um dos casos
ocorreu no último dia 11 e a
vítima foi Eliane Carvalho
Sousa, 47 anos. A outra
vítima foi Ana Maria de
Sousa Pereira, de 33 anos,
ocorrido no dia 3 do mês
passado. Enquanto, a terceira
vítima foi Maria Regina Costa,
de 42 anos. O crime foi no dia
22 de junho deste ano.

Policiais da Superintendência de
Investigações Criminais (Seic) con-
tinuam realizando incursões no
estado com o objetivo de comba-
ter o roubo a carga, inclusive, de-
sarticulando quadrilhas interesta-
duais. Ainda na sexta-feira, 14, eles
conseguiram apreender em Im-
peratriz um caminhão branco,
avaliado em torno de R$ 160 mil,
que tinha sido tomado de assalto
no estado do Pará.

A polícia informou que o veícu-
lo foi encontrado em um galpão, lo-
calizado no Jardim Tropical, e leva-
do para a sede da Delegacia Regio-
nal de Imperatriz. O caminhão foi
roubado no dia 13 de julho deste
ano nas proximidades da cidade
paraense de Paragominas e estava
carregado de alimentos de uma re-
de de supermercado.

Essa ação criminosa foi realiza-
da por dois bandidos. O motorista
do caminhão foi ameaçado de
morte e foi deixado amarrado em
um matagal. Somente após algu-
mas horas a vítima foi solta por po-
pulares e o caso comunicado para
a polícia.

Prisão
A polícia prendeu no último dia 13,
em São Paulo, mais um dos envol-
vidos da morte do maranhense de
Timon Kleiton Ângelo Guedes As-
sunção Martins, de 25 anos. O de-
tido foi localizado em Potirendaba
e preso durante uma incursão da
polícia paulista.

De acordo com a polícia, no dia
11 de dezembro de 2019, o detido

em companhia de outro crimino-
so, que se encontra preso, conse-
guiu atrair o maranhense para uma
área de matagal, localizada na zo-
na rural de Teresina, no Piauí, e em
seguida, realizou a ação criminosa.
A vítima foi encontrada morta com
marcas de tiros de pistola ponto 40.

Cerco Policial
Acusados de comercializar entor-
pecentes foram retirados de circu-
lação. Uma das prisões ocorreu du-
rante cerco da Polícia Civil, com o
apoio do helicóptero do Centro
Tático Aéreo (CTA), na sexta-fei-
ra, 14, na área do Coroadinho.

O delegado Carlos Alessandro
informou que os policiais deram
cumprimento a seis mandados de
busca e apreensão nessa região.
Um dos pontos vistoriados foi
preso um casal como ainda
apreendidos droga e dinheiro
proveniente da venda de entor-
pecente.

Nos outros locais revistados, a
polícia encontrou aparelhos ce-
lulares, caderno de anotações de
comercialização de droga e trou-
xinhas de maconha. “O material
apreendido vai ser periciado pe-
los peritos do Icrim, enquanto, os
detidos primeiramente levados
para o distrito policial da área e, em
seguida, encaminhados para Pe-
drinhas”, disse o delegado.

Na sexta-feira, 14, a polícia trans-
feriu para o Complexo Penitenciá-
rio de Pedrinhas um dos acusados
de comandar o tráfico de droga, na
Vila Embratel.�

Seic realiza ação de
combate a roubo
de carga no MA
Os policiais realizaram cerco em Imperatriz e
conseguiram apreender caminhão roubado no Pará

Muitos cientistas consideram antiéticos os estudos de risco em humanos do novo coronavírus 

Presidente russo, Vladimir Putin, disse que questão é urgente

MOSCOU

O presidente russo, Vladimir Putin,
propôs nesta sexta-feira uma video-
conferência com Estados Unidos,
Reino Unido, França, China, Alema-
nha e Irã em uma tentativa de evitar
“confronto e escalada” na Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), on-
de Washington está tentando ampliar
um embargo de armas a Teerã.

“A questão é urgente”, afirmou
Putin em um comunicado, acres-
centando que a alternativa era “ape-
nas uma nova escalada das tensões,
aumentando o risco de conflito —
tal cenário deve ser evitado”.

Quando questionado se ele par-
ticiparia, o presidente dos EUA,
Donald Trump, disse aos repórte-
res: “Ouvi dizer que há algo, mas
ainda não fui informado.”

O Conselho de Segurança da
ONU, de 15 membros, anunciará
ainda nesta sexta-feira o resultado
de uma votação sobre uma resolu-
ção redigida pelos EUA para am-
pliar o embargo às armas. Diplo-
matas dizem que a questão está fa-

dada ao fracasso e coloca ainda
mais em risco o destino de um
acordo nuclear de 2015 entre o Irã
e as potências mundiais.

Se os Estados Unidos não tive-
rem sucesso, o país ameaçou pro-
vocar o retorno de todas as sanções
da ONU contra o Irã usando uma
cláusula do acordo nuclear, embo-
ra Washington tenha desistido do
pacto em 2018.

Putin disse que a Rússia, aliada
do Irã na guerra civil síria, continua
totalmente comprometida com o
acordo nuclear e que o objetivo de
uma cúpula por vídeo seria “deli-
near medidas que permitam evitar
o confronto e a escalada da situa-
ção no conselho de segurança”.

Ele também afirmou que os lí-
deres poderiam discutir o estabe-
lecimento de “segurança confiável
e medidas de fortalecimento da
confiança no Golfo Pérsico”, acres-
centando que isso poderia ser “al-
cançado se combinarmos a vonta-
de política e a abordagem constru-
tiva de todos os nossos Estados e
dos Estados da região”. �

Putin quer evitar
“confronto” com
ONU sobre Irã
Presidente russo propôs videoconferência com
EUA, Reino Unido, França, China, Alemanha e Irã

Alexei Nikolsky/Kremlin via Reuters
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Cotação – Comercial C. R$ 5,4266 | V. R$ 5,4274  – Turismo C. R$ 5,4 | V. 5,73 – Euro C. R$ 6,4268 | V. R$ 6,4322  – Libra C. R$ 7,106 | V. R$ 7,1102 – Poupança 0,5000%
Maré –  1ª  Preamar – 3:27 4,8 m  | 1ª Baixamar – 10:03 1,3 m|  2ª  Preamar – 16:11 4,6 m | 2ª  Baixamar –22:28 1,5 m   |
Loteria –  Quina –  5340 (14/08/2020) – 16-43-65-66-71| Lotofácil –  2011 (14/08/2020)  – 01-05-07-10-11-13-16-18-19-20-21-22-23-24-25 | 
  Lotomania  – 2100 (14/08/2020) – 09-11-12-18-26-38-39-42-48-49-63-67-70-72-74-77-82-87-93-97 |

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

24° – 32° Manhã Tarde Noite

Governo do Estado estabelece retorno de atividades
musicais em bares, restaurantes e similares de S.Luís

 PÁG. 11

São Luís em Obras
Edivaldo anuncia pacote
de inaugurações para 
comemorar 408 anos
da capital maranhense
O prefeito Edivaldo Holanda Junior anunciou, nessa sexta-
feira, 14, por meio de suas redes sociais, uma série de obras 
que serão inauguradas já a partir do próximo fim de semana 
como parte das celebrações dos 408 anos de São Luís, 
comemorados no dia 8 de setembro. Entre as inaugurações 
já garantidas estão o Parque do Bom Menino, Mercado 
das Tulhas (Feira da Praia Grande), Estádio Municipal 
Nhozinho Santos e o conjunto formado pela Praça João 
Lisboa, Largo do Carmo, Rua de Nazaré e entorno. 

PÁG. 3

Prefeito Edivaldo Holanda Júnior anunciou pacote de obras em 
comemoração a mais um aniversário de São Luís

Servidores públicos 
que vão disputar 
eleição têm até hoje 
para se afastar
de cargos

PÁG. 4

Vale aprova 
expansão do 
complexo S11D e
investirá US$1,5 
bilhão

PÁG. 4

O presidente Jair Bolsonaro editou decreto que cria a Comissão de Desenvolvimento 
Integrado para o Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. O documento foi 
publicado na edição dessa sexta-feira (14) do Diário Oficial da União (DOU). O 
grupo será responsável por elaborar e monitorar a implementação do programa de 
desenvolvimento integrado do local, com o objetivo de desenvolver a infraestrutura da 
região além de criar os modelos de negócios que incentivem as atividades espaciais. 

PÁG. 7

GOVERNO FEDERAL 
CRIA COMISSÃO 
QUE FARÁ O PLANO 
INTEGRADO DA BASE 
DE ALCÂNTARA

Comissão criada pelo governo federal vai elaborar e monitorar a implementação do 
programa de desenvolvimento integrado do Centro de Lançamento de Alcântara
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A coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal 
do Ministério Público do Maranhão (CAOP-MA), promotora 
de Justiça Cristiane Maia Lago, sereuniu, ontem (14), com o 
presidente do Tribunal de Justiça, Lourival Serejo, para debaterem 
as ações da Rede do Bem no Fórum Estadual de Prevenção da 
Automutilação e do Suicídio para o Setembro Amarelo. 

PÁG. 2

MP e TJMA debatem ações 
de combate ao suicídio no 
Setembro Amarelo

Senadores aprovam 
proposta que amplia área 
de atuação da Codevasf
Em votação simbólica, o Senado Federal aprovou 
projeto que amplia a área de atuação da Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), 
e que agora vai à sanção da Presidência da República. 

PÁG. 2 

Proposta é de autoria do presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre

Mais de 160 mil 
atendimentos
ambulatoriais por covid 
foram feitos na rede 
estadual, revela Dino

                                PÁG. 3 

ELEIÇÕES 2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão 
(TRE-MA) aprovou por unanimidade, na sessão 
administrativa dessa quinta-feira, 13, pedido 
de força federal a 98 municípios maranhenses 
para as eleições de 2020.  PÁG. 3 

Histórico de violência
e outros critérios
levam TRE-MA a aprovar 
pedido de força federal
para 98 municípios
do Maranhão

Promotora de Justiça Cristiane Maia Lago com o presidente do 
Tribunal de Justiça, Lourival Serejo



Avança Maranhão
As entidades empresariais 
maranhenses deram as mãos e 
conceberam um plano de Reto-
mada das Atividades Econô-
micas, o Avança Maranhão. O 
projeto nasceu com o objetivo 
de ser uma ferramenta facilita-
dora e um braço auxiliar para 
acionar o ciclo produtivo e 
contribuir para colocar as em-
presas, os seus colaboradores 
e os negócios no trilho, rumo a 
rota do desenvolvimento.
Reúne estratégias para mitigar 
os impactos causados pela 
pandemia que atingiu o mer-
cado, abalou a economia, pôs 
em risco a sobrevivência das 
empresas, impactou a produção 
e o trabalho, e atingiu todas as 
atividades.
A ação conjunta das institui-
ções patronais tem seu foco 
principal nas micro, pequenas 
e médias empresas, o grande 
universo da força produtiva 
maranhense, visando um retor-
no seguro às empresas, assim 
como aos seus trabalhadores e 
clientes.
A iniciativa privada com este 
projeto, contribui para acelerar 
o desenvolvimento do nosso 
Estado. Ela tem esse papel por 
ser protagonista na articulação 
de caminhos para um país 
mais próspero e que ofereça 
oportunidade à sociedade. Não 
se cria riqueza por decre-
to. Riqueza se alcança com 
muito trabalho, investimento, 
tecnologia, inovação e capital 
humano, o maior patrimônio 
das empresas.
Quem cria emprego e renda 
é a empresa. Mas para isso 
acontecer é preciso contar com 
estabilidade econômica, segu-
rança jurídica, controle fiscal e 
outras pautas que consolidam e 
fortificam os negócios.
Cabe ao governo conduzir 
políticas de incentivo, atrair in-
vestimentos, elaborar projetos 
estruturantes e proporcionar 
ambiente seguro para que as 
empresas possam trabalhar e 
produzir.
Nenhuma nação cresce sem 
a participação das classes 
produtoras. Como também 
ninguém consegue ir muito 
longe sem políticas objetivas. 
A união sempre faz a força 
e ajuda a distribuir a riqueza 
produzida e a melhorar a vida 
dos brasileiros.
Este plano gerado pelas 
entidades empresariais, de alto 
espírito público desde a sua 
concepção, teve o acompa-
nhamento e apoio irrestrito do 
vice-Governador Carlos Bran-
dão, um abnegado parceiro das 
classes produtoras. 
O plano contempla, além do 
apoio incondicional às empre-
sas maranhenses, e orienta o 
acesso dos pequenos negócios 
ao crédito, à tecnologia e à ino-
vação. O pacote observa todo 
aparato de Segurança e Saúde 
no Trabalho; promoção de ca-
pacitação técnica e treinamento 
de trabalhadores foco nos 
novos tempos da tecnologia 

virtual. Um programa amplo 
que terá grande ressonância em 
todo nosso estado.
O momento ainda exige 
muito cuidado e precaução. 
O retorno às atividades pede 
cautela, com obediência aos 
protocolos de segurança, mas, 
ao mesmo tempo, é preciso 
buscar dinâmicas que garantam 
a sobrevivência das empresas e 
dos postos de trabalho. 
O Avança Maranhão contempla 
recursos da ordem de R$ 30 
milhões. São investimentos 
que levarão serviços, apoio, 
solidariedade e, principal-
mente, esperança a todas as 
empresas e trabalhadores onde 
os sistemas empresariais estão 
presentes. O Sistema Fiema 
colabora com a sua expertise 
nas áreas de educação profis-
sional, tecnologia e medicina 
ocupacional inovação para as 
empresas e seus trabalhadores 
através do SESI, SENAI e IEL.  
É uma proposta inovadora, 
pioneira e que atenderá em 
torno de 4.800 empresas e mais 
de 150 mil trabalhadores ma-
ranhenses. Abrangerá a maior 
parte do nosso território e será 
uma campanha ancorada em 
ações necessárias para colocar 
a nossa economia novamente 
no trilho do desenvolvimento.
Mesmo com as dificuldades 
que a crise sanitária impôs, 
a base industrial teve um 
incremento de produção de 7% 
em junho. Com este cenário 
pessimista, o desempenho das 
venda no varejo aumentou 8%, 
acima do esperado. Esses nú-
meros indicam que a economia 
já está em rota de recuperação.
A magnitude dos programas 
de combate aos impactos da 
crise sanitária acionados pelo 
governo federal, aponta que o 
caminho a ser percorrido é o 
acertado. Os programas lan-
çados ajudaram as empresas a 
não sucumbirem e a manterem 
o nível do emprego dentro do 
possível. O pacote foi tão con-
tundente que equivale a quase 
18% do PIB.
Apoiados nessa premissa de 
manter a economia acesa, a 
Fiema, a Fecomércio, a Faema, 
a Associação Comercial e o 
Sebrae/MA dão efetiva contri-
buição, com propostas claras e 
objetivas para a retomada eco-
nômica e principalmente para 
elevar o emprego e a renda.
Muitos projetos e leis nau-
fragam por existirem só no 
papel. Este plano, ao contrá-
rio, vai vingar por ser real, 
robusto e consistente. Uma 
pronta resposta das entidades 
empresariais para o retorno do 
mundo produtivo ao ambiente 
de negócios.
A hora é essa. Juntos, levan-
tamos essa bandeira. Avança 
Maranhão!
Presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Mara-
nhão-Fiema e vice-Presidente 
da Confederação Nacional da 
Indústria -CNI. (EDILSON BALDEZ 
DAS NEVES)

Tuitaços

Atos, Fatos & Baratos
drpetta@gmail.com | www.jornalpequeno.com.br
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“Não considere nenhuma prática como imutá-
vel. Mude e esteja pronto a mudar novamente. 
Não aceite verdade eterna. Experimente”.

(B. F. Skinner)

Sobe
Acordo de cooperação técnica ce-
lebrado nessa sexta-feira (14) en-
tre o Governo do Maranhão e seis 
municípios vai agilizar a execução 
de ações para a regularização 
fundiária de áreas do Estado, be-
neficiando agricultores familiares 
de Bom Jardim, Brejo de Areia, 
Buriticupu, Governador Newton 
Bello, Pio XII e São Mateus.

Desce
Salários e vale-transporte de 
funcionários da Santa Casa do 
Maranhão estão atrasados. Situa-
ção levou porteiros, enfermeiros, 
colaboradores do setor de nutrição 
e o pessoal de serviços gerais a se 
manifestarem nessa sexta-feira, 
em frente à casa de saúde. 

Rarará

Sobe/Desce

Abraço do Dia

• Eu realmente não consigo achar 
graça com trabalho alheio sendo 
quebrado na cara de quem fez 
(ainda mais se o motivo nem 
é totalmente confirmado) @
brunacastelo

• Parabéns a todos que nos 
últimos dois anos transformaram 
Sérgio Moro no “inimigo” a ser 
combatido. Bolsonaro agradece. 
@frednavarro

• Após naufrágio do Aliança 
Bolsonaro esquece o laranjal do 
PSL e pede arrego ao partido. @
claudia_maria

• Só um comentário pra quem 
minimiza os 600 reais de auxílio. 
Segundo a PNAD-Covid foi o 
suficiente pra neutralizar o au-
mento da desigualdade na renda 
do trabalho causado pela crise e 
fazer com que os 50% mais po-
bres não tivessem queda alguma 
em sua renda habitual. Pouco 
não é. @lauraabcarvalho

• sa popularidade de Bolsonaro 
vai diminuir quando acabar a 
verba para o auxílio. Não cele-
brem! ajulysantos

• Quem emprega funcionários 
fantasmas para desviar dinheiro 
público não tem mesmo o menor 
pudor em usar contas fakes para 
tentar assassinar a reputação 
alheia. @FMouraBrasil

• Agora o gado vai falar que é 
verdade, que o Datafolha está 
certo.  @priiscillando

Economize água. Tome banho 
23h59min e termine às 00h01min. 
Assim você já tomou banho em 
2 dias.

***
Quem trabalha com público, deve-
ria ter auxílio psiquiatra.

***
Pouco antes do casamento o pai se 
aproximou do noivo e perguntou:
- Meu rapaz, o senhor tem condi-
ções de sustentar uma família?
- É claro - respondeu.
E o pai já mais tranquilo:
- Ótimo, somos 9!

O nosso abraço deste sábado v 
vai para a cantora maranhense, 
Lena Machado, que passa o fim 
de semana comemorando nova 
idade e recebe os cumprimentos 
por mais um ano de vida. À 
aniversariante, votos de muito 
sucesso e felicidade. Parabéns!  

GIL MARANHÃO

Em votação simbólica, o Senado 
Federal aprovou projeto que am-
plia a área de atuação da Compa-
nhia de Desenvolvimento do Vale 
do São Francisco (Codevasf), e 
que agora vai à sanção da Presi-
dência da República.
A proposta, de autoria do presi-
dente da Casa, Davi Alcolumbre, 
altera novamente a lei que criou a 
Codevasf, já emendada em 2000, 
2009, 2010, 2017 (por duas vezes) 
e 2018, para ampliar a área de 
atuação do órgão estatal. E inclui 
bacias hidrográficas continentais 
e litorâneas localizadas em oito 
estados: Alagoas, Amapá, Bahia, 
Ceará, Goiás, Maranhão, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande 
do Norte e Sergipe, e ainda a bacia 
do Rio Pardo, em Minas Gerais. 
O projeto de expansão das ativi-
dades da companhia incluiu a pre-
visão de recursos no Orçamento. 
Entre as bacias a serem atendidas 
pela Codevasf agora estão as 
dos rios Jequitinhonha, Mucuri e 
Araguari, em Minas Gerais. 
Antes, apenas Alagoas, Maranhão 
e Sergipe tinham todo o território 
contemplado. 
PROPOSTA ORIGINAL
De acordo com o texto original, 
seriam incluídas apenas a Bacia 
do Rio Araguari, do Amapá (que 

não é a mesma bacia do Rio Ara-
guari de Minas Gerais) e demais 
bacias do Amapá e Pará. Também 
parte da proposta original, as 
bacias hidrográficas do estado 
do Amazonas foram retiradas. O 
relator na Câmara avaliou que a 
medida ampliaria em demasia a 
extensão da área de atuação da 
empresa.
O senador Davi Alcolumbre, no 
entanto, argumenta que essas 
são regiões hidrográficas com 
ocupação irregular das cabeceiras, 
queimadas e desmatamentos e 
aproveitamento hidrelétrico, que 
poderão causar danos irreversíveis 
ao desenvolvimento sustentável.  

“O enfrentamento de questões 
dessa natureza seguramente é 
mais viável com a presença da 
Codevasf “, explicou.
O projeto vem sendo analisado 
pelo Congresso Nacional desde 
o ano passado. Saiu do Senado, 
onde foi aprovado em dezembro 
do ano passado, foi votado pela 
Câmara e voltou ao Senado na 
forma de um substitutivo enviado 
pelos deputados federais. O rela-
tor da matéria foi o senador Carlos 
Viana (PSD-MG). Ele fez apenas 
algumas emendas de redação. 
Assim, o texto não terá que voltar 
à Câmara, seguindo para a sanção 
do presidente da República.  (COM 
INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA SENADO)

Senadores aprovam proposta que
amplia área de atuação da Codevasf

Proposta é de autoria do presidente do Senado, Davi Alcolumbre

EMPREGO PROVISÓRIO 

Precisa-se de pessoa com disponibilidade de trabalho presencial e 
com conhecimentos e experiência  em “Microsoft Office 2013/2019”, 
principalmente Excel e Power Point . Nível de intermediário a avançado. 
Currículos para o e mail  elizssantos936922@gmail.com  ou Whats App 
(98)991572187.
OFERECEMOS: REMUNERAÇÃO FIXA E POR PRODUÇÃO.

A coordenadora do Centro de 
Apoio Operacional Criminal do 
Ministério Público do Maranhão 
(CAOP-MA), promotora de Justi-
ça Cristiane Maia Lago, se reuniu, 
ontem (14), com o presidente do 
Tribunal de Justiça, Lourival Sere-
jo, para debaterem as ações da 
Rede do Bem no Fórum Estadual 
de Prevenção da Automutilação 
e do Suicídio para o Setembro 
Amarelo.
O desembargador Lourival Serejo 
anunciou, na oportunidade, que a 
Escola Superior da Magistratura 
(Esmam), que tem como diretor 
o desembargador Froz Sobrinho, 

fará uma capacitação para profes-
sores da Rede Pública Municipal 
e Estadual sobre Saúde Emocional 
do Educador em parceria com o 
Fórum Estadual.
Prevenção
Além do Tribunal de Justiça, a 
coordenadora do CAOP pretende 
envolver outros órgãos públicos 
estaduais e municipais nas ações 
do Fórum. Ano passado, a Assem-
bleia aprovou a lei que institui a 
Política Estadual de Prevenção da 
Automutilação e do Suicídio no 
Estado do Maranhão.
A política deverá ser implemen-
tada pelo Executivo Estadual, 

em cooperação com a União e os 
municípios, com a participação 
da sociedade civil e de institui-
ções privadas como estratégia 
permanente de prevenção de suicí-
dios e da automutilação e para 
o tratamento das condicionantes 
associadas a esses eventos.
“A lei é muito importante porque 
apresenta as diretrizes políticas 
de prevenção da automutilação 
e do suicídio no estado. Agora, 
poderemos fiscalizar e exigir a im-
plementação de políticas públicas 
para o setor”, destacou Cristiane 
Lago.

A deputada estadual Dra. Cleide 
Coutinho (PDT) solicitou ao 
secretário de Estado da Indústria 
e Comércio (Seinc), Simplício 
Araújo, a construção de casas 
modernas de farinha para comuni-
dades rurais do Maranhão.
Simplício recebeu a reivindicação 
da deputada e disse que, até o final 
de agosto, realizará tratativas com 
as comunidades indicadas pela 
parlamentar para a implantação 
dos equipamentos sociais gera-
dores de emprego e renda para 
trabalhadores rurais.
“A deputada Cleide Coutinho é 
uma dileta parlamentar, por quem 
tenho grande consideração. Den-
tro das possibilidades da Secreta-
ria, faremos tudo para viabilizá-
-las”, afirmou Simplício.
A deputada informou que sempre 
que visita o secretário Simplício 
Araújo recebe o melhor tratamen-
to possível. “Deixei a reunião com 

a certeza de que levaremos mais 
esta conquista para as cidades e 
comunidades que represento na 
Assembleia Legislativa.”

As comunidades e cidades contem-
pladas serão divulgadas posterior-
mente, após análise da Secretaria 
de Indústria e Comércio.

Ministério Público e Tribunal de Justiça debatem
ações de combate ao suicídio no Setembro Amarelo

Cleide Coutinho solicita casas de 
farinha para comunidades rurais

A deputada Cleide Coutinho fez a solicitação ao secretário Simplício 
Araújo 

SUS terá novas tecnologias para 
diagnóstico e tratamento da tuberculose
A incorporação de três novas 
tecnologias importantes para o 
diagnóstico e o tratamento da 
tuberculose foi aprovada durante a 
89º reunião da Comissão Nacional 
de Incorporação de Tecnologias 
no Sistema Único de Saúde (Co-
nitec) – ocorrida nos dias 5 e 6 de 
agosto. A medida foi demandada 
pela Secretaria de Vigilância em 
Saúde (SVS) do Ministério da 
Saúde.
A aquisição ficará centralizada no 
Ministério da Saúde, e a sua incor-
poração no SUS trará benefícios 
às pessoas com tuberculose, agili-

zando o diagnóstico e otimizando 
os esquemas terapêuticos.
Na área de diagnóstico, houve a 
incorporação da cultura e teste de 
sensibilidade aos antimicrobianos, 
em meio líquido automatizado, 
para diagnóstico da tuberculose – 
o que possibilitará a ampliação do 
acesso aos testes em todo o país, 
de forma padronizada, constituin-
do uma estratégia importante para 
o controle da doença. Em relação 
ao tratamento, os medicamentos 
Delamanida e Bedaquilina foram 
incorporados para atendimento 
dos casos em que os pacientes 

apresentam resistência ou intole-
rância ao tratamento já disponível.
De acordo com as recomendações 
da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), a Delamanida faz parte 
do grupo de medicamentos que 
deve ser utilizado quando todos 
os outros fármacos disponíveis 
não puderem mais ser usados. Já 
a Bedaquilina é muito importante 
para o tratamento de pacientes 
com tuberculose resistente à 
Rifampicina, multirresistente ou 
extensivamente resistente a medi-
camentos. (MINISTÉRIO DA SAÚDE)

• Com o aumento na ocupação de 
leitos hospitalares destinados à 
Covid-19 registrado em Impera-
triz nos últimos dias, o Governo 
do Maranhão, pormeio da Secre-
taria de Estado da Saúde (SES), 
iniciou a adoção de uma série de 
ações imediatas na região. 

• Uma equipe técnica da SES está 
na Região Tocantina trabalhando 
para concretizar as medidas, que 

foram anunciadas pelo governador 
Flávio Dino ontem (14). 

• Entre as ações, estão a abertura 
de novos leitos de UTI, a reativa-
ção do Ambulatório Covid-19 no 
Hospital Macrorregional de Impe-
ratriz, que havia sido fechado após 
a diminuição do número de casos 
da doença, e a atuação de equipes 
da Força Estadual de Saúde do 
Maranhão (Fesma). 

Rapidinhas
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Vale aprova expansão do complexo 
S11D e investirá US$1,5 bilhão
 A mineradora Vale informou 
na última quinta-feira que seu 
conselho de administração 
aprovou a implantação do Projeto 
Serra Sul 120, que consiste 
no aumento da capacidade de 
produção de minério de ferro do 
S11D em 20 milhões de toneladas 
ao ano, com investimentos 

plurianuais de 1,5 bilhão de 
dólares, segundo fato relevante.
Segundo a Vale, o S11D, situado 
no município de Canaã dos 
Carajás, no Pará, passará a ter 
capacidade de produção de 120 
milhões de toneladas de minério 
ao ano, e o “start-up” é esperado 
para o primeiro semestre de 2024.

O projeto inclui a abertura de 
novas áreas de lavra; a duplicação 
do transportador de correia 
de longa distância (TCLD); a 
implantação de novas linhas 
de beneficiamento na usina; 
ampliação das áreas de estocagem, 
dentre outras medidas.
De acordo com a companhia, o 

projeto antecipará investimentos 
em mina-usina que, em conjunto 
com a solução logística em 
desenvolvimento, visam 
incrementar a capacidade total do 
Sistema Norte, onde está a Serra 
de Carajás, para 260 milhões de 
toneladas ao ano.  (ROBERTO SAMORA 
– REUTERS)

Carlos Brandão
Vice-governador do Maranhão e vice-presidente nacional do Republicanos 

BARREIRINHAS 
Aplicação de provas objetivas de 
concurso público municipal é suspensa

Servidores públicos que quiserem 
se candidatar nas eleições 
municipais têm até este sábado, 
15 de agosto, para se afastar de 
seus cargos, de acordo com o 
calendário eleitoral que passou a 
valer com o adiamento do pleito. 
Hoje marca a data-limite de 

desincompatibilização de postos 
como policial militar, professor 
de escola pública ou auxiliar de 
enfermagem, a três meses do 
primeiro turno, marcado para 15 
de novembro. 
Profissionais das categorias 
citadas têm de pedir afastamento 

para poder concorrer a prefeito ou 
vereador. Em outros casos, como 
os de servidores que ocupam 
cargo comissionado ou são 
oficiais de gabinete da presidência 
de Câmaras Municipais, a lei 
determina a exoneração. 
O prazo de desincompatibilização 

para servidores públicos é um dos 
que foi arrastado para frente pela 
Emenda Constitucional 107/2020, 
que adiou o primeiro turno das 
eleições deste ano em 42 dias 
como medida de prevenção contra 
o contágio de eleitores pelo novo 
coronavírus. 

(PORTAL TERRA) 

Ampliada assessoria técnica para beneficiários 
do Cheque Minha Casa na Grande Ilha

A pedido do Ministério 
Público do Maranhão, a Justiça 
concedeu tutela de urgência, na 
quinta-feira, 13, suspendendo 
a etapa das provas objetivas do 
concurso público municipal de 
Barreirinhas, para provimento de 
cargos de nível superior, marcada 
para o próximo domingo, 16. O 
motivo principal é a pandemia do 
coronavírus, já que o município 
tem um alto índice de contágio, 
acima de 1.0, conforme os dados 
oficiais do governo do estado.
O certame, regulado pelo Edital 
n.º 001/2019, está suspenso até 
que se restabeleça a normalidade. 
Formulou a Ação Civil Pública, 

com o pedido, o promotor de 
justiça Francisco de Assis Silva 
Filho. A decisão foi assinada pelo 
juiz Fernando Jorge Pereira.
O requerimento do MP à 
Justiça para o adiamento das 
provas foi baseado em pedido 
dos próprios concorrentes. Os 
candidatos alegaram o receio 
de participarem do certame 
em razão dos altos índices de 
transmissão da Covid-19 no 
município.
A aplicação das provas para 
as funções de nível superior já 
havia sido suspensa em março. 
Já os testes para os demais 
cargos foram realizados antes do 

começo da pandemia.
FUNDAMENTOS
Além disso, o MP e a Justiça 
levaram em consideração a frágil 
fiscalização do controle social 
no município e a possibilidade 
de aglomeração de candidatos 
no local do concurso, tanto de 
residentes quanto de fora de 
Barreirinhas.
Foram considerados, portanto, 
o direito à saúde e à vida dos 
candidatos, dos envolvidos 
no certame e da população. O 
direito à isonomia, também, 
em razão do temor de muitos 
candidatos e da existência de 

inscritos do grupo de risco.
“Sobre o vírus, sabe-se que é 
altamente contagioso e pode ser 
letal, sobretudo para algumas 
pessoas tidas em situações 
de risco. Sua danosidade é 
facilmente demonstrada quando 
se vê que se excedeu o número 
de 100 mil mortos oficiais em 
nosso país”, declarou o juiz, na 
decisão.
Outro fator importante é a 
impossibilidade de ocupação, 
em curto prazo, dos cargos em 
disputa, em razão do período 
vedado, devido às eleições, para 
nomeação e posse dos aprovados 
e classificados. (MP/MA)

Eleições 2020: Servidores públicos têm 
até hoje para se afastar de cargos

Por causa da grande aceitação 
do projeto de Assessoria 
Técnica aos beneficiários do 
Programa Cheque Minha Casa, 
na região do Centro de São 
Luís, a Secretaria de Estado de 
Cidades e Desenvolvimento 
Urbano (Secid) está ampliando 
e estendendo a ação aos 
contemplados com essa política 
de habitação em toda Grande 
Ilha de São Luís.
Assessoria Técnica é um projeto 
piloto voltado aos beneficiários 
do Cheque Minha Casa 
residentes na área central da 
cidade. A iniciativa é uma das 
ações que integram o Programa 
Nosso Centro, executado pelo 
Governo do Estado, por meio 
da Secid, que visa incentivar a 
permanência de moradores no 
Centro de São Luís, promover a 
instalação de novas moradias e a 
ocupação sustentável do Centro 
Histórico.
De acordo com o secretário 
de Estado de Cidades e 
Desenvolvimento Urbano, 
Raimundo Reis, os resultados do 
projeto de Assessoria Técnica 
foram significativos e a aceitação 
pelas famílias foi grande e 

satisfatória; por isso, o Governo 
do Estado ampliou a ação a todos 
os beneficiários do programa, 
nos municípios das Ilha. O 
secretário adjunto de Habitação 
da Secid, José Antonio Viana, 
explicou que a ampliação do 
Projeto de Assessoria Técnica 
possibilita a um maior número 
de famílias a garantia da segunda 
parcela do Cheque e viabiliza 
consideravelmente a conclusão 
das obras.
Cheque Minha Casa
É um programa do Governo 
do Maranhão, promovido pela 
Secid, que concede às famílias 
beneficiadas o valor de R$ 
5.000, em duas parcelas, cada 
uma no valor de R$ 2.500, 
para compra de material de 
construção, visando a reforma, 
a ampliação ou a melhoria 
de unidades habitacionais 
existentes, com prioridade 
para as instalações sanitárias 
do imóvel. Dos beneficiários 
contemplados com o Cheque 
Minha Casa em 2019, 81% já 
realizaram parte das obras e 
receberam a segunda parcela 
do investimento para finalizar 
os trabalhos em sua moradia. 
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os beneficiários do programa, 
nos municípios das Ilha. O 
secretário adjunto de Habitação 
da Secid, José Antonio Viana, 
explicou que a ampliação do 
Projeto de Assessoria Técnica 
possibilita a um maior número 
de famílias a garantia da segunda 
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consideravelmente a conclusão 
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Cheque Minha Casa
É um programa do Governo 
do Maranhão, promovido pela 
Secid, que concede às famílias 
beneficiadas o valor de R$ 5.000, 
em duas parcelas, cada uma no 
valor de R$ 2.500, para compra 
de material de construção, 
visando a reforma, a ampliação 
ou a melhoria de unidades 
habitacionais existentes, com 
prioridade para as instalações 
sanitárias do imóvel. Dos 
beneficiários contemplados 
com o Cheque Minha Casa em 
2019, 81% já realizaram parte 
das obras e receberam a segunda 
parcela do investimento para 
finalizar os trabalhos em sua 
moradia.

Gerar empregos para 
combater a crise
Não temos como fugir do tema “pandemia”. Todos os assuntos, de uma 
forma ou de outra, acabam surgindo ao seu redor. E este, é mais um: 
empregos. O Maranhão continua apresentando queda no número 
de mortes por conta da Covid-19. Seguimos avançando na luta pela 
vida. Ao mesmo tempo, temos trabalhado muito, de forma paralela 
e contínua, para que não se tenha uma perda muito significativa dos 
postos de trabalho. E já conseguimos resultados que nos mostram que 
estamos no caminho certo. Apesar da crise sanitária - segundo dados 
do mês de junho, divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) -, o Maranhão é o primeiro do Nordeste e o 
quarto estado do país na geração de empregos. E, mais: com dados 
consolidados até maio, somos o estado nordestino que teve a menor 
perda de empregos com carteira assinada durante a pandemia do novo 
coronavírus. 
É um esforço conjunto, que envolve governo estadual e iniciativa 
privada. De nossa parte, a decisão do governador Flávio Dino em 
manter e ampliar os investimentos públicos tem sido fundamental. Um 
levantamento divulgado no início do ano pelo jornal Valor Econômico 
(com dados da Secretaria do Tesouro Nacional), especialista em 
economia e gestão, demonstra que o Maranhão, entre 2015 e 2019, está 
entre os seis estados da federação que ampliaram os investimentos. E 
continuamos em um processo de abertura econômica. Hoje, para que 
tenhamos uma ideia, são quase R$ 2 bi de investimentos em andamento 
no Maranhão, o que significa obras públicas em execução e milhares de 
famílias com sustento garantido.
O Pacto Nacional pelo Emprego, lançado e defendido pelo governador 
Flávio Dino junto ao governo federal, sugere exatamente que tenhamos 
um olhar prioritário para a manutenção e criação dos empregos. Uma 
das propostas é a utilização do Fundo Constitucional do Nordeste - 
que hoje possui cerca de R$ 10 bi em caixa -, para investimentos em 
obras públicas, como: rodovias, ferrovias, escolas, etc. Uma ação que 
impulsionaria a construção civil, que tem um poder grande de gerar 
postos de trabalho. Naturalmente, toda uma economia em função das 
obras se movimentaria consideravelmente. Outro ponto com o qual 
concordo é o apoio à iniciativa privada, com suporte financeiro às micro 
e pequenas empresas, que representam - segundo dados do Sebrae – 
30% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e são responsáveis por 
mais da metade dos empregos formais gerados no país. 
Hoje, a situação nacional é preocupante. Segundo dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal (Pnad Contínua), 
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 
taxa de desemprego no país subiu para 12,9% no trimestre encerrado em 
maio. São mais de 12,7 milhões de brasileiros nas filas por um emprego. 
O pior é que a pesquisa também aponta que a ocupação no mercado de 
trabalho atingiu o menor nível histórico e, pela primeira vez, menos da 
metade da população em idade de trabalhar está ocupada. 
Neste trimestre, a que se refere o levantamento, o Brasil perdeu 7,8 
milhões de postos de trabalho. E as previsões para o que virá, não 
são das melhores. Segundo um estudo feito pelo Instituto Brasileiro 
de Economia (Ibre), ligado à Fundação Getúlio Vargas (FGV), a taxa 
média de desemprego no país deve fechar 2020 em cerca de 18,7%. É 
contra isso que também devemos lutar.
Não se pode ficar, apenas, culpando a pandemia. É necessário agir. 
Como comandantes, não podemos simplesmente esperar. Por isso, até 
mesmo por ser um defensor árduo do bem-estar do cidadão, compactuo 
com as ideias expostas pelo governador Flávio Dino, quando propõe 
a implantação desse grande pacto pelo emprego. Se há caminhos, é 
preciso utilizá-los de forma inteligente, equilibrada e planejada. E, 
agora, de forma urgente. Sempre tendo, como foco, o brasileiro.
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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

Em semana marcada pela violência, 
Santa Inês tem duas tentativas de 
homicídio na noite de quinta    
De sexta da semana passada até quarta-feira (12), oito pessoas foram mortas no município 

AIDÊ ROCHA

A cidade de Santa Inês foi 
marcada por crimes violentos 
durante toda esta semana. Os dois 
últimos foram registrados na noite 
de quinta-feira (13), quando um 
homem e uma mulher sofreram 
tentativas de homicídio. 
Ambos os crimes ocorreram 
no bairro Sabbak, mas em ruas 
diferentes. O primeiro foi contra 
a mulher, que acabou alvejada 
com tiros nas pernas. À polícia, 
a vítima contou que dois homens 
chegaram e iniciaram os disparos. 
Ela conseguiu correr, mas ainda 
assim foi atingida. 
Após o crime, os suspeitos 
fugiram e a mulher foi levada ao 
hospital da cidade. Na manhã de 
ontem (14), ela foi transferida para 
o hospital em Monção, onde seria 
submetida a uma cirurgia. 
Na outra tentativa de homicídio, o 
caso ocorreu de forma semelhante. 
Uma dupla, em uma motocicleta, 
apareceu e foi logo atirando. O 
rapaz também correu, porém 
acabou sendo atingido em várias 
partes do corpo. 
A vítima foi socorrida, 

encaminhada ao hospital, e 
não corre risco de morte. Em 
depoimento, o homem contou 
acreditar que o crime tenha ligação 
com uma discussão tida por ele 
anteriormente, mas alega não 
saber o nome dessa pessoa. 
A Polícia Civil de Santa Inês 
investiga os dois casos. Não há 
informações sobre a identidade 
dos autores nem as reais 
motivações dos crimes, até o 
momento. 

OITO MORTES EM SEIS 
DIAS NA CIDADE
Da sexta-feira da semana 
passada até quarta-feira (12), 
sete pessoas foram assassinadas 
em Santa Inês. Um suspeito 
de participação em um desses 
homicídios morreu em confronto 
com a polícia na terça-feira (11). 
A última morte registrada foi 
de um homem, identificado 
como Ridley Mendes Carvalho, 
conhecido como “Nenzão”, de 

47 anos, no bairro Aeroporto. 
De acordo com os 
levantamentos, a vítima era 
usuária de drogas. Para a Polícia 
Civil, o aumento dos assassinatos 
violentos está ligado ao tráfico 
de drogas na região. “Ao que 
tudo indica, foram motivados 
pelo domínio do tráfico. Questão 
de território, disputa por local 
e venda de drogas”, explicou o 
delegado regional de Santa Inês, 
Elson Ramos. 

Ribamar Cantanhede, Erinaldo e “Loirinho” morreram nos últimos dias, em Santa Inês

Operação apreende drogas e prende 
casal por tráfico no bairro Bom Jesus 
Uma operação conjunta entre as 
polícias Militar e Civil, por meio 
da Superintendência de Polícia 
Civil da Capital (SPCC), nessa 
sexta-feira (14), resultou na prisão 
de um casal, suspeito de tráfico 
de drogas, no bairro Bom Jesus 
– no Polo Coroadinho. Também 
foram apreendidas drogas e 
cumpridos seis mandados de 
busca e apreensão domiciliar na 
região.  
De acordo com a Polícia Civil, 
as residências alvos das buscas 
pertencem a investigados 
apontados como autores de 
diversos crimes, como tráfico de 
drogas ilícitas, furtos e roubo, 
no bairro do Coroadinho e 
adjacências. O objetivo da ação 
era encontrar drogas ilícitas, 
armas de fogo e outros objetos 
relacionados às infrações penais.  
Durante a operação, em uma casa 
situada na Rua da Alegria, no 

bairro Bom Jesus, foi encontrada 
significativa quantidade de 
drogas já acondicionadas e 
prontas para venda, além de mais 
de R$ 1 mil em moedas e notas 
de 2, 5, 10, 20 e 50 reais. 
Segundo os policiais, assim que 
eles chegaram ao local, um casal, 
dono do imóvel, ainda tentou 
esconder o dinheiro e dispensar 
drogas ilícitas no mato ao redor 
da casa. Ambos foram presos em 
flagrante pelo crime de tráfico de 
drogas e associação para o tráfico. 
Nos demais locais foram 
encontrados e apreendidos 
aparelhos celulares, cadernos 
com anotações de contabilidade 
da venda de drogas, pequenas 
quantidades de drogas, e outros 
objetos, que serão posteriormente 
analisados para dar subsídio às 
investigações em curso. 
A ação também contou com apoio 
operacional da Superintendência 

Estadual de Repressão ao 
Narcotráfico (Senarc) e do Centro 
Tático Aéreo (CTA). Os dois 
presos foram conduzidos ao 10º 

Distrito Policial do Bom Jesus; e, 
em seguida, encaminhados para o 
Centro de Triagem de Pedrinhas. 

(AIDÊ ROCHA)

Viaturas das forças de segurança percorreram ruas do Coroadinho e 
adjacências 

Polícia Civil cumpre mandados de prisão por homicídios e latrocínio em São Luís 
A Polícia Civil, por meio da 
Superintendência de Homicídios 
e Proteção à pessoa (SHPP), 
cumpriu quatro mandados de 
prisão temporária pelo crime de 
homicídio e um por latrocínio.  
As prisões ocorreram em vários 
locais da capital maranhense e na 
cidade de Cururupu, na quinta-
feira (13).  
O primeiro mandado foi em 
desfavor de um dos autores 
do homicídio duplamente 
qualificado, ocorrido em 
julho do ano passado, na Vila 
Riod, e que teve como vítima 
Valdeilson Sousa Corrêa. Todos 
os envolvidos, segundo a Polícia 
Civil, integram uma facção 
criminosa que atua naquele 
bairro. As investigações apontam 
que o motivo do crime foi o 

desaparecimento de uma arma de 
fogo da facção. 
Outros dois mandados foram 
cumpridos contra uma dupla 
apontada como autora da morte 
de Rawslley Victor de Jesus 
Rodrigues, em setembro de 2019, 
na Vila Elizeu Matos, bairro do 
Tibiri. Ele teria sido executado 
pela desconfiança de que estaria 
passando informações para a 
polícia. 
Ambos os suspeitos presos fazem 
parte de uma facção criminosa 
que atua na área do bairro Vila 
Funil. Um deles foi capturado na 
cidade de Cururupu. 
O quarto preso pelo crime 
de homicídio, conforme as 
investigações, é um dos autores 
do assassinato de Luís Paulo dos 
Santos Frazão, dia 16 de maio 

desse ano. O crime ocorreu na 
casa de uma tia da vítima, na 
Vila Cascavel, nas proximidades 
do cemitério do Cajupe, em São 
Luís. 
Segundo a SHPP, a ação 
criminosa foi testemunhada por 
vários familiares das vítimas, 
entre eles o próprio pai. Também 
nesse caso, os autores seriam 
membros de facção criminosa 
que atua na área do bairro Vila 
Cascavel, e acreditavam que a 
vítima integrasse uma facção 
criminosa rival. 
MANDADO POR 
LATROCÍNIO 
Um homem, que também não 
teve o nome divulgado, foi preso 
suspeito do latrocínio (roubo 
seguido de morte) de Welleton 

Ferreira Silva, em junho desse 
ano,  no bairro São Raimundo,  
em São José de Ribamar. 
No dia do crime, apontam 
as investigações, o autor 
estava em companhia de mais 
um elemento, à procura de 
faccionados do Bonde dos 40 
quando encontraram um rapaz, 
identificado apenas como 
“Rian”. Nesse momento, um 
dos suspeitos desceu da moto e 
tentou matá-lo, mas o mesmo 
conseguiu fugir. 
Com a fuga de “Rian”, eles 
resolveram roubar o celular do 
tio dele que estava no local. 
Wellenton entregou o aparelho e 
mesmo com o pedido do irmão 
da vítima, os suspeitos atiraram e 
o homem morreu na hora. (AR)

DIVULGAÇÃO
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Tom moderado e auxílio 
emergencial ajudam a explicar 
melhora na avaliação de Bolsonaro
A melhora na avaliação do 
presidente Jair Bolsonaro — 
com aumento de sua aprovação 
e queda na rejeição, segundo 
o Datafolha — coincide com a 
moderação no tom crítico aos 
outros Poderes e a consolidação 
do auxílio emergencial, dois 
aspectos importantes para 
entender o resultado, afirmam 
colunistas do GLOBO. “ 
Bolsonaro está recuperando 
eleitorado em várias frentes, nas 
classes mais educadas e mais 
ricas, porque parou de fazer 
confusões diárias, e aumentando 
no Nordeste”, avalia Merval 
Pereira.
A estabilidade da aprovação 
durante os meses de crise 
mais intensa provocada pelo 
coronavírus e com turbulências 
provocadas pela saída do 

ex-ministro Sergio Moro já 
prenunciava a expansão da 
popularidade, afirma Carlos 
Andreazza. “A verdade é que a 
narrativa bolsonarista sobre a 
pandemia venceu a batalha pela 
confiança da sociedade”, ressalta.
O resultado enche o peito de 
quem, no Executivo, incentivou 
Bolsonaro a baixar o tom, 
buscar o diálogo e pôr o centrão 
para dentro do governo, afirma 
Francisco Leali.
Renato Andrade avalia que a 
pesquisa não favorece o ministro 
da Economia, Paulo Guedes. “A 
pressão para gastar mais ganha 
novo impulso, e Guedes vai ter 
que se desdobrar para mostrar 
que a gastança poderá cobrar 
uma ressaca gigante mais à 
frente”, diz.

Queiroz atuou “arduamente” para 
adulterar provas, diz ministro do STJ
ao decretar prisão

Ao decretar a prisão do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e sua 
mulher, Márcia Aguiar, o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal 
de Justiça, apontou indícios de que eles trabalhavam “arduamente” para 
impedir a produção de provas e adulterá-las . O magistrado afirmou que 
Queiroz teve sucesso em obstruir as investigações: “Há diversos relatos 
sobre adulteração de folhas de ponto de servidores que estariam em 
atuação irregular na Alerj”, afirmou.
Fischer também disse existir nos autos do processo indícios da existência 
de uma organização criminosa: “São inúmeros os trechos que, em tese, 
identificam uma verdadeira organização, com divisão de tarefas e até 
mesmo certa estrutura hierárquica (os pacientes obedeciam a diretrizes de 
pessoa indigitada de ‘ANJO’, um ‘superior hierárquico’)”, escreveu.
Queiroz deixou o apartamento onde cumpre prisão domiciliar para realizar 
exames de laboratório. A saída já estava agendada e havia sido autorizada 
pelo Tribunal de Justiça do Rio. Cabe ao TJ expedir os novos mandados de 
prisão para o ex-assessor voltar à cadeia, junto de sua mulher.

Assembleia acelera ritmo e deve votar 
pedido de impeachment de Witzel em 
uma semana

A Assembleia Legislativa do 
Rio deve encerrar o processo 
de impeachment do governador 
Wilson Witzel (PSC) em duas 
semanas, prevê o presidente da 
Casa, André Ceciliano (PT). 
Parlamentares querem acelerar a 
tramitação, e uma nova comissão 
deve ser constituída na segunda-
feira.
A Alerj ainda aguarda a decisão 
do ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribunal 
de Justiça, em recurso contra 
a liminar concedida pelo 
presidente da Corte, Dias Toffoli, 
que dissolveu o colegiado 
formado para analisar o 

processo. A Procuradoria-Geral 
da República tem até segunda 
para se manifestar no caso.
A pressa na tramitação aumentou 
depois de reportagem do 
GLOBO revelar que o ex-
secretário de Saúde Edmar 
Santos, que teve acordo de 
delação premiada homologado, 
gravou conversas com políticos 
do Rio antes de ser preso. Há 
temor na Alerj de que surjam 
provas do envolvimento de 
parlamentares no esquema 
de desvio de recursos na 
Saúde durante a pandemia do 
coronavírus.

Exame sorológico para Covid-19 passa a ter 
cobertura obrigatória por planos de saúde

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) determinou, após 
realização de análise técnica, a inclusão dos exames sorológicos para 
Covid-19 no rol de procedimentos com cobertura obrigatória pelos planos 
de saúde. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União desta 
sexta-feira (14).
Os testes sorológicos identificam pessoas que já tiveram contato com o 
vírus e, por isso, devem ser feitos a partir do oitavo dia de contágio.
A cobertura do exame RT-PCR, que busca o material genético do vírus no 
organismo, já era prevista desde o dia 12 de março.
Agora, aqueles que suspeitarem de contágio pelo novo coronavírus podem 
também solicitar o exame sorológico pelo plano de saúde.
A medida é válida para os exames de anticorpos IgG ou totais —métodos 
que buscam anticorpos específicos para o Sars-CoV-2 em sangue venoso.
Os anticorpos IgM, que são generalistas, são produzidos pelo nosso 
corpo no início do contágio entre o terceiro e o quinto dia da infecção. Já 
os anticorpos IgG, que são específicos para um agente viral, costumam 
aparecer na fase tardia de uma infecção —no caso da Covid-19, após o 
oitavo dia.
A decisão da diretoria colegiada do órgão, divulgada no último dia 13, veio 
após terem sido observadas evidências científicas que comprovam o uso 
deste método como diagnóstico.
O órgão entende ser obrigatória a cobertura do exame sorológico para 
pacientes segundo certos critérios: apresentar quadro de síndrome gripal 
ou síndrome respiratória aguda grave, a partir do oitavo dia do início dos 
sintomas; ou crianças ou adolescentes com quadro suspeito de síndrome 
multissistêmica inflamatória pós-infecção por Covid-19.
São excluídos todos os pacientes que não cumprirem um dos dois critérios 
acima e ainda aqueles com teste RT-PCR ou sorológico prévio positivo, 
com exame sorológico negativo feito há menos de uma semana, ou ainda 
testes rápidos. 
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Edivaldo 
Holanda Junior

Bispos da Igreja Católica, entre eles todos 
os bispos do Maranhão, em comunhão 
fraterna com o Papa Francisco e com a 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), divulgaram uma Carta ao Povo 
de Deus. O documento apresenta um apelo 
a fim de que haja amplo diálogo entre 
instituições, líderes e organizações civis 
para convergência de ações que promovam 
a defesa da vida e dos mais vulneráveis.
LEIA O ARTIGO NA PÁG. 4
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Flávio Dino

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

A Carta ao Povo de Deus

No dia 8 de setembro São Luís chega aos 
408 anos. Este ano, por causa da pandemia 
da Covid-19 e, ainda, em atendimento à 
legislação eleitoral, não teremos a tradicional 
semana de shows culturais. Contudo, como 
já é costume em minha gestão, celebraremos 
a data com uma série de inaugurações 
para presentear a cidade e a população. 
LEIA O ARTIGO NA PÁG.5

L O U V A D O  S E J A  D E U S
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TJ INSISTE EM ADOTAR TESE CONTRÁRIA
AO CNJ, DIZ DEFESA DA MONTE LÍBANO

PÁG. 4

Caso Monte Líbano – Parte 9

TRATAMENTO DE ALTA 
PERFORMANCE PARA 
HERNIA DE DISCO 
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ADORADOR 
VERDADEIRO
“ - Mas a hora vem, e agora 
é, em que os verdadeiros 
adoradores adorarão o Pai em 
espírito e em verdade; porque 
o Pai procura a tais que assim 
o adorem. (João 4.23)

Segundo dados 
do IBGE 5,5 
milhões de 
brasileiros 
são afetados 
com a hérnia 
de disco, em 
sua maioria 
homens  30 
a 50 anos, sendo a segunda doença que mais afasta os 
brasileiros do trabalho. Na hérnia de disco a lombalgia 
é um sinal importante, sendo que em 76% dos casos há 
antecedente de dor lombar.

O Brasil completa esta semana, dia 20, cinco meses de decretação do estado de calamidade pública em razão da pandemia do 
novo coronavírus. Neste período, Câmara e Senado foram obrigados a mudar sua rotina e criar uma nova sistemática de atividade 
legislativa, adotando o Sistema de Deliberações Remotas (SDR), que possibilitou votações virtuais direto da própria cidade do 
parlamentar. A reportagem do Jornal Pequeno, em Brasília, ouviu parlamentares da bancada maranhense a respeito do assunto. 

PÁG. 13

Mais de cem propostas de 
combate à crise provocada 
pela covid foram aprovadas 
pelo Congresso Nacional

O município de Mirador foi o ponto focal de ação do Corpo 
de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), para combate 
e prevenção de queimadas. Neste sábado (15), foi realizado o 
Dia D de Combate às Queimadas, com participação de todas as 
unidades da corporação atuando no território maranhense. 

PÁG. 4

Corpo de 
Bombeiros realiza 
Dia D de combate 
às queimadas
no Maranhão

Ações do Corpo de Bombeiros aconteceram no município de 
Mirador

52,1% a 35,7%
Pesquisa 
Datailha 
aponta vitória 
de Dida do 
Tio Luís na 
cidade de 
Tuntum
Se as eleições para a prefeitura de Tuntum fossem hoje, o candidato do PSB, 
empresário Dida do Tio Luís, apoiado pelo prefeito Cleomar Tema (PSB), 
venceria o seu opositor, deputado estadual Fernando Pessoa (Solidariedade). 
É o que aponta pesquisa realizada pelo instituto DataIlha.

Prefeito Cleomar Tema com o pré-candidato Dida do 
Tio Luís, que lidera intenção de votos em Tuntum

Pedro Lucas com Neto Evangelista no evento desse sábado
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PTB reúne militância para oficializar
apoio ao deputado Neto Evangelista
O PTB-MA realizou, na 
manhã desse sábado, 15, 
um evento de adesão à 
pré-candidatura de Neto 
Evangelista a prefeito de São 
Luís. Estiveram presentes 
o senador Weverton 
Rocha, o presidente da 
Câmara Municipal de 
São Luís, Osmar Filho, e 
lideranças do partido. 

PÁG. 3

Aberto inquérito
para apurar caso
da vereadora 
queimada com água
quente pelo marido 
em Peritoró

Vereadora Dudu Coelho foi 
queimada pelo próprio marido André 
Coelho, em Peritoró

A Polícia Civil abriu inquérito para 
investigar o caso que teve como vítima 
a vereadora Lionete Araújo Coelho 
(PTC), conhecida como “Dudu Coelho”, 
de 32 anos, no município de Peritoró. 
O marido dela, o ex-vereador André 
Coelho, a teria atingido no rosto e parte 
do corpo com água quente, durante 
uma discussão, na quinta-feira (13). 

PÁG.12

PÁG. 3



*** Rapaz, viram aí a mais nova 
do Edivaldo..., esse pacote de obras 
a serem inauguradas, anunciado 
nessa sexta-feira, 15???!!! O 
‘cabra’ está ‘virado na serpente’..., 
e não é candidato a “porra 
nenhuma”!!! Depois ficam falando 
do meu chefe, por defender um 
prefeito que agora está realmente 
trabalhando pela cidade, sem 
qualquer pretensão política!!! Ao 
menos nas eleições deste fim de 
ano!!! O mesmo “meu chefe” que 
o criticou tantas vezes, no primeiro 
mandato (e parte do segundo), 
por não fazer nada pela cidade..., 
por ‘mergulhar’, por ‘sumir’..., a 
ponto de companheiros do próprio 
Palácio dos Leões torcerem para 
que o mandado dele acabasse 
logo!!! Não vou nem entrar 
no mérito das explicações dos 
assessores de Edivaldo, de que 
não fez nada na época por falta 
de recursos e outra série de 
impedimentos, mas a verdade 
é que AGORA Edivaldo está 
trabalhando muito por São Luís, 
com obras para tudo que é canto 
da cidade!!! Só não vê quem não 
quer!!! Aceita, que dói menos!!! 
Aí vem um leitor, com posições 
políticas suspeitas, escondido 
no anonimato, identificando-se 
como “Oh pai ó”, esculhambar 
meu chefe no Instagram do JP, 
afirmando: “Surpreende ZERO 
pessoas esse tipo de matéria 
vindo de um blog liderado por 
um cupincha descarado de Flávio 
Dino e seus seguidores. Lourival, 
vc deveria ter vergonha. Vc FOI 
um jornalista. FOI. Hoje o JP é um 
pasquim vendido. Mas ñ te critico 
não. Dinheiro fala mais alto. O 
dinheiro compra até quem a gente 
um dia pensou ser igual ao pai”!!! 
Bom, o blog é O INFORMANTE, 
editado por meu chefe, o Lourival 
(Marques Bogéa), que vem 
defendendo e divulgando as atuais 
ações de Edivaldo em São Luís!!! 
Só para ficar bem claro: o JP apoia 
o atual governo do Maranhão, 
ressalvadas as posições ideológicas 
do governador, que considera 
equivocadas, principalmente 
na defesa do PT e do ex-
presidente Lula, porque acredita 
na determinação e no espírito 
público de Flávio Dino!!! Porque 
acredita na mudança da cultura 
política do “toma-lá-da-cá” e dos 
conchavos políticos que ele impôs 
no Maranhão, razão pela qual 
não é bem ‘acolhido’ pela classe 
política!!! Sem falar no combate 
à corrupção...!!! Ao menos que 
Dr. Pêta desconheça, não se ouve 
falar em casos de corrupção hoje 
no Governo do Estado, o que era 
frequente em outras épocas!!! São 
esses os motivos que nos fazem 
apoiar a atual gestão estadual, 
porque o governo Flávio Dino, de 
tratamento, mesmo, com o Jornal 
Pequeno, por toda a sua história, 
pela contribuição que já deu e 
continua dando ao Maranhão, 
deixa muito a desejar!!! Mas 
o legado altruísta deixado por 
Ribamar Bogéa, nosso saudoso 
Zé Pequeno, não nos permite 
colocar o Jornal Pequeno acima do 
Maranhão!!! É isso!!!

*** Que em eleição ‘rola’ muita 
‘sujeira’ pelos ‘subterrâneos’, 
isso todo mundo está ‘careca’ 
de saber!!! O ‘pior’ é que os 
protagonistas das tramas diabólicas 
subestimam a inteligência alheia 
e acham que vão dar vazão às 
suas ‘maquiavelices’ sem serem 
descobertos!!! Ledo engano!!! 
Agora mesmo, na pré-campanha 
para as eleições na Ilha de São 
Luís, Dr. Pêta descobriu uma 
trama diabólica e deplorável em 
andamento para tentar prejudicar 
um potencial pré-candidato à 
sucessão do prefeito Edivaldo 
Holanda Júnior: o deputado 
estadual Duarte Júnior, do 
Republicanos!!! A trama visa 
desconstruir um dos principais 
discursos e ponto forte de Duarte 
nesta pré-campanha: o de não fazer 
parte de família de políticos!!! E 
o que fez um certo pré-candidato 
a prefeito, principal agente das 
forças ocultas que pretendem 
arrancar Duarte Júnior da vice-
liderança que ocupa hoje em 

todas as pesquisas de intenção 
de votos???!!! Simplesmente 
se aproveitou da boa fé do pai 
do deputado do Republicanos, 
um senhor de 70 e poucos anos, 
trabalhou o seu psicológico, 
manipulando-o de forma mais 
vil que se possa imaginar e o 
‘envenenou’ contra o próprio 
filho, a ponto de levá-lo a tomar a 
decisão de concorrer a uma vaga 
na Câmara de Vereadores de Paço 
do Lumiar!!! Na trama diabólica, 
foram feitos, inclusive, milhares 
de folders do pré-candidato, 
com a apresentação: “DUARTE 
PAI”!!! E qual seria o objetivo 
do maquiavélico pré-candidato e 
também deputado estadual???!!! 
Incutir no inconsciente da 
população que Duarte Jr é de 
família de político, com um 
pai disputando uma cadeira de 
vereador em Paço do Lumiar!!!

*** Quanta canalhice!!! Quanta 
sujeira!!! Dr. Pêta teve acesso 
a várias mensagens de Whats 
App enviadas pelo deputado e 
pré-candidato a prefeito de São 
Luís ao pai de Duarte Júnior, que 
ele conheceu há pouco tempo, 
depois de armar uma situação 
para que isso acontecesse!!! São 
mensagens inacreditáveis, que 
mostram a que ponto chega um 
homem quando está obcecado em 
tentar destruir a imagem de um 
adversário!!! E quando faz isso a 
serviço de ‘superiores’, unindo o 
útil ao agradável... ou o inútil ao 
desagradável!!! Enquanto existir o 
Jornal Pequeno, a luta para livrar 
a política maranhense do seu lado 
mais obscuro e podre não vai parar, 
podem ficar certos disso todos os 
conterrâneos que acreditam num 
Estado melhor!!!

*** Uma iniciativa da Escola 
do Ministério Público estadual 
está sendo questionada por 
integrantes do parquet que 
primam pela correção das ações 
e que absorvem o espírito da 
Procuradoria Geral de Justiça 
(PGJ), agora sob a nova 
administração de Eduardo 
Nicolau!!! Com os melhores 
propósitos, acredita-se, a escola 
está fechando com a UNDB 
(Universidade Dom Bosco) um 
curso de mestrado na área de 
Direito, no valor de R$ 4 mil 
mensais, e arcando com 50% 
desse valor!!! Ate aí, tudo bem!!! 
No entanto, sabe-se que tem na 
cidade instituições oferecendo 
mestrado na área de Direito com 
valores inferiores, a exemplo 
da Fucape (Fundação Instituto 
de Pesquisa), Ceuma, Fundação 
Sousândrade, CECGP (Centro 
de Estudos Constitucionais e 
de Gestão Pública)... Não seria 
de bom alvitre uma consulta 
aos preços???!!! Até para evitar 
comentários como de um certo 
integrante do MPE que disse: 
“não vi eira bem beira nessa 
iniciativa!!!  

*** “Entre o PT e o Brasil, o PT 
sempre ficou consigo mesmo, é o 
vetor da divisão na esquerda. Não 
estaremos com ele em lugar nenhum 
nestas eleições”!!! A declaração de 
Carlos Siqueira, presidente nacional 
do PSB, partido do ‘nosso’ Bira do 
Pindaré’, feita ao jornal O Estado 
de S. Paulo, é de uma lucidez 
elogiável!!! O PSB não fará alianças 
com o PT em 2020, garante Siqueira, 
numa postura que deve impactar 
diretamente a pré-candidatura de 
Bira do Pindaré, que, afinal, esperava 
contar com o apoio do partido de 
Lula para concorrer à prefeitura de 
São Luís!!! Postura idêntica deveria 
ter sido adotada pelo governador 
Flávio Dino, que insiste em defender 
um partido e um presidente que tanto 
mal fizeram ao Brasil!!! Por mais que 
acredite na inocência de Lula, como 
fala com frequência, por mais que, 
na condição de legalista, acredite 
que os processos foram manipulados 
para prejudicar o ex-presidente e 
beneficiar Jair Bolsonaro, Flávio 
Dino não pode deixar de atentar 
para um detalhe: vamos admitir 
que Lula não roubou!!! Ok!!! Mas 
qual crime se poderia atribuir a ele 
por PERMITIR tanta roubalheira 
descoberta no seu governo???!!! O 
próprio Flávio Dino há de convir 
que isso jamais aconteceria aqui no 
Maranhão, onde ele tem o governo 
‘nas mãos’, sob o seu inteiro 

controle!!! Então, no mínimo, mesmo 
admitindo que ele não roubou, o 
ex-presidente Lula merecia uma 
‘boa cadeia’ por ‘CRIME DE 
RESPONSABILIDADE’, por 
permitir acontecer tudo que aconteceu 
e o que se viu no Brasil nos últimos 
anos, principalmente na Petrobras!!! 
De um jeito ou de outro, a prisão – ou 
mesmo um impeachment – seria o 
caminho mais justo para o ex-
comandante da nação brasileira!!! 
Não pode o governador do Maranhão 
ignorar toda essa imensa roubalheira 
que vimos no país nos últimos 
anos!!! Não tem fatia de votos que 
justifique!!! O PT e Lula não têm 

defesa!!! Essa é a grande verdade!!!
 
*** Viram aí o grupo Mateus 
protocolando oferta de ações na 
Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) para captar R$ 5 
bilhões???!!! Pois é..., na noite dessa 
sexta-feira, 14, o humilde e gigante 
empresário maranhense, que iniciou 
com um simples supermercado 
em Balsas e que hoje comanda 
o ‘potentoso’ grupo Mateus, 
protocolou na CVM, na noite 
dessa sexta-feira (14), o prospecto 
preliminar de sua oferta inicial de 
ações (IPO, na sigla em inglês)!!! 
A varejista maranhense tentará 

captar R$ 4,1 bilhões em uma oferta 
primária (dinheiro indo pro caixa da 
companhia) em outubro, podendo 
chegar a R$ 5 bilhões caso os lotes 
adicional e suplementar forem 
vendidos!!! Pènse!!!
 
*** Corre à boca pequena em Caxias 
que tem um certo causídico que 
seria o mais rico do Maranhão!!! Ele 
contesta e diz que ninguém ganha 
dinheiro onde não corre dinheiro!!! 
Marrapá..., de onde saiu essa fake 
news, hahahahahahahahahaha???!!!
 
*** Rapaz, e quem ‘destrinchou’ 
bem esse importante programa 
‘Avança Maranhão’, que contempla 
recursos da ordem de R$ 30 milhões, 
foi o presidente da Fiema, Edilson 
Baldez!!! Em artigo publicado 
na edição desse sábado, 15, do 
Jornal Pequeno, Baldez destaca a 
importância do Plano de Retomada 
das Atividades Econômicas lançado 
quinta-feira, 13, em São Luís!!! O 
plano une as entidades empresariais 
maranhenses com ações importantes 
para a retomada da economia e 
do desenvolvimento do estado!!! 
“O plano busca mitigar os danos 
causados pela pandemia no setor 
produtivo do estado que afetou as 
empresas e seus trabalhadores”, 
ressaltou o empresário!!! Estão 
envolvidas as principais entidades 
empresariais do Maranhão: 
Associação Comercial do Maranhão 
(ACM), Federação da Agricultura 
do Estado do Maranhão (Faema), 
Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado do 
Maranhão (Fecomércio) e Federação 
das Indústrias do Estado do Maranhão 
e o Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas – Sebrae-MA, 
todas presentes no lançamento do 
Avança Maranhão!!! Conforme 
Edilson Baldez, o programa 
contempla um conjunto amplo 
de ações (o maior da história das 
instituições idealizadoras) formulado 
pelas entidades com o propósito de 
uma atuação firme na reconstrução 
da economia local, fortemente 
impactada pelos efeitos da crise do 
coronavírus!!! A iniciativa conjunta 
vai contribuir para a mitigação dos 
impactos econômicos e sociais 
gerados nos últimos meses, além de 
deflagrar uma estratégia de auxílio 
à retomada progressiva e segura de 
todas as atividades produtivas e de 
circulação econômica, propiciando 
apoio emergencial às empresas, 
particularmente aos pequenos 
negócios – que tiveram suas 
atividades afetadas pela pandemia 
do novo coronavírus!!! Pense num 
programa ‘porreta’!!! 
 
*** E pra fechar...
 
Guarda-chuva de práticas ilícitas

Muitos políticos brasileiros não têm 
uma percepção de si mesmos como 
potenciais infratores da lei e – em 
tempos de moral social degenerada 
– querem se tornar invisíveis aos 
olhos da Justiça, imitando Giges, 
personagem do livro “A República”, 
do filósofo da Grécia Antiga, Platão.
Na obra, Platão narra que, após um 
tremor de terra, abriu-se uma enorme 
cratera, onde Giges, um camponês, 
olhou o cadáver de um homem 
com um anel em um dos dedos. 
Rapidamente ele se apossou do anel e 
fugiu do local.
Na sequência, colocou o anel no dedo 
ficando imediatamente invisível. 
Admirado com a descoberta e seguro 
de si, dirigiu-se, sem titubear, ao 
Palácio, onde seduziu a rainha, 
assassinou o Rei, usurpou o trono 
e deu início a sua longa dinastia, 
cometendo inúmeros crimes.
É assim que muitos políticos se 
comportam, favorecendo-se da 
invisibilidade que a imunidade 
parlamentar lhes oferece, fazendo 
dela um “guarda-chuva” de práticas 
ilícitas generalizadas.
 (ANTÔNIO CARLOS LUA – JORNALISTA)

 
MENTIRAS
 
Mentem nacionalmente
Mentem institucionalmente
Mentem descaradamente
Mentem sinceramente
Mentem politicamente
Mentem religiosamente
Mentem socialmente
Mentem sofisticadamente
Mentem canalhamente
Mentem plenamente
Mentem convictamente
Mentem cinicamente
Mentem criminosamente
Mentem egoistamente
Mentem supostamente

Mentem hipocritamente
Mentem profissionalmente
Mentem costumeiramente
Mentem diariamente
Mentem semanalmente
Mentem cientificamente
Mentem sazonalmente
Mentem matutinalmente
Mentem vespertinamente
Mentem noturnamente
Mentem urbanamente
Mentem educadamente
Mentem convencionalmente
Mentem internamente
Mentem externamente
Mentem whatsappiamente
Mentem internetiamente
Mentem mentem mentem
É assim a nossa civilização.
(Relembrando Affonso Romano de 
Sant’Anna)
(Pedro Henrique Miranda Fonseca – 
Grajaú / Rio de Janeiro)

Nas eleições de 3 de outubro de 2004, seis candidatos disputaram a 
Prefeitura de São Luís: Tadeu Palácio (PDT), João Castelo (PSDB), 
Ricardo Murad (PSB), Helena Barros Heluy (PT), Edivaldo de Holanda 
Braga (PTC) e Luís Carlos Noleto Chaves (PSTU).
Foi uma eleição cheia de expectativas. O ano de 2004 começou com um 
pré-candidato apontado como favorito absoluto: Ricardo Murad, investido 
no cargo de Gerente Metropolitano. Ele viria com ‘força total’, apoiado 
pelo presidente do Congresso Nacional, José Sarney, e pela senadora e ex-
governadora Roseana.
Mas, antes mesmo do início da campanha, aconteceu um episódio 
inesperado: o rompimento político do governador José Reinaldo Tavares 
com o senador José Sarney. Foi um fato que mudou drasticamente o 
cenário e o desfecho da disputa tanto na capital quanto em todos os demais 
municípios do Maranhão.
Resultado: o prefeito Tadeu Palácio, apoiado pelo governador Zé Reinaldo 
e pelo ex-prefeito Jackson Lago, venceu logo no primeiro turno, com 
50,20% dos votos válidos, confirmando as previsões de todos os institutos 
de pesquisas.
Ricardo Murad (com 7,7%), declaradamente apoiado pela senadora 
Roseana Sarney, ficou na terceira colocação, perdendo também para o 
candidato João Castelo, que obteve 33,59% dos votos válidos.
O resultado oficial foi conhecido por volta das 0 hora desta segunda-feira 
e foi recebido com muita festa pela coligação “São Luís no Rumo Certo”, 
formada por 13 partidos: PDT, PP, PSL, PTN, PCB, PPS, PAN, PRTB, 
PHS, PMN, PRP, PCdoB e PT do B. Os líderes desta coligação reuniram a 
militância na Praça Maria Aragão e comemoraram até o dia amanhecer.

 José Reinaldo diz que a presença de
Roseana nas eleições foi desastrosa
O Jornal Pequeno estampou esta manchete na capa: ‘Tadeu Palácio leva no 
primeiro turno’. Foi a vitória da campanha sem baixarias e sem agressões. 
O governador José Reinaldo Tavares comemorou, no Palácio dos Leões, o 
resultado das eleições municipais no Maranhão.
Para ele, o pleito realizado em todos os 217 municípios do Estado foi uma 
grande vitória da democracia, porque as eleições ocorreram num clima de 
paz e, além disso, o resultado das urnas foi muito bom para as forças que 
apoiam o seu governo.
Para o governador, a presença da senadora Roseana Sarney nessas eleições 
foi desastrosa. José Reinaldo fez questão de salientar a importância da 
reeleição do prefeito Tadeu Palácio, logo no primeiro turno.
Além da reeleição de Tadeu Palácio em São Luís, José Reinaldo também 
festejou a vitória de outros aliados, entre os quais o deputado estadual 
Humberto Coutinho, em Caxias, e Biné Figueiredo, em Codó.
“Em todos os municípios do Maranhão, nós obtivemos grandes vitórias”, 
ressaltou o governador Zé Reinaldo.

PETINHADAS
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Mistérios
*** Quem foi a ‘cara-metade’ de 
deputado, enciumada até da própria 
sombra, que ‘azucrinou’ tanto com 
uma parlamentar da ‘Grande Ilha’, 
achando que ela queria alguma 
coisa com o ‘dito-cujo’, que a bela 
pensou até em registrar um BO 
para resguardar sua integridade 
física???!!! Antes disso, deveria 
ver bem se o ‘cara-metade’ anda 
seguindo os dez mandamentos, 
recebidos no Monte Sinai, princi-
palmente o 10º: “Não cobiçarás a 
casa do teu próximo. Não cobiçarás 
a mulher do teu próximo, nem seus 
servos ou servas, nem seu boi ou 
jumento, nem coisa alguma que lhe 
pertença”!!!
 
*** Qual é o empresário nordesti-
no, da área de pavimentação, que 
corre o risco de levar uma grande 
‘rasteira’ no Maranhão???!!!
 
*** Qual foi a autoridade em exer-
cício da ‘Grande Ilha’ que recebeu 
quase 10 milhões e meio para o 
combate à Covid-19, contratou a 
mesma empresa alvo da PF em ci-
dades da ‘terrinha’ e agora está em 
apuros???!!! Eita município que 
não dá um passo no rumo certo!!!
 
*** Qual é o hotel da ‘Grande Ilha’ 
que anda sendo usado para ‘en-
contros secretos’ entre um auxiliar 
de gestão pública e um represen-
tante de empresa de construção 
civil???!!!
 
*** Qual ‘prefeito grandão’ teria 
transferido ‘dindim’ de conta espe-
cífica da Covid para a conta única 
do fundo municipal de saúde, difi-
cultando a fiscalização???!!! Exem-
plos dessa prática ilegal seriam 143 
transferências bancárias realizadas, 
de janeiro a abril de 2020, entre 
as contas do Fundo Municipal de 
Saúde (FMS) e do Tesouro, totali-
zando R$ R$ 2.227.453,48!!! Para 
o MPMA, a limitação de operações 
bancárias, a partir de determinados 
valores, levou a transferências de 
contas específicas para “contas de 
passagem”, como a do Tesouro 
Municipal!!! A mistura de recursos 
torna quase impossível identificar 
a origem dos valores!!! Pense num 
esperto!!!
 
*** Quem é o pré-candidato a 
prefeito na ‘Grande Ilha’ que 
está jogando sujo e perseguindo 
a família de um adversário para 
tentar desconstruir o seu discurso 
de não pertencer a família de po-
líticos???!!! Pense num manipu-
lador!!!
 
*** Por que a blogosfera quase 
toda – a que tem ‘voz’ – está contra 
Rubens Júnior???!!! Diacho de ‘en-
cantado’ foi esse que baixou nessa 
galera???!!! Eu, hein, hahahahah-
ahahahaha!!!
 
*** Quem é o parlamentar da 
bancada federal maranhense que 
anda ‘voando baixo’, de olho em 
2022???!!! Pense num cabra deter-
minado e disposto!!!
 
*** Quem é o blogueiro que 
corre o risco de encrencar e de 
ser envolvido num processo de 
pedofilia???!!!
 
*** Por que a prefeitura fez 
acordos com uma PJ no caso em 
frente ao Barramar e fizeram a 
urbanização, e outra PJ entrou com 
uma ação pra demolir tudo???!!! 
Meio ambiente virou um ‘achismo 
doido’!!!

JP MEMÓRIA – RUMO AOS 70 ANOS

2004 - Tadeu Palácio é eleito prefeito de 
São Luís com 50,20% dos votos válidos

WWW.JORNALPEQUENO.COM.BR

Capa do Jornal Pequeno, edição de 4 de outubro de 2004
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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

Aberto inquérito para apurar caso 
da vereadora queimada com água 
quente pelo marido em Peritoró
O autor teria cometido o crime por suspeitar que sua 
mulher o traía com um homem de Capinzal do Norte
AIDÊ ROCHA

A Polícia Civil abriu inquérito para 
investigar o caso que teve como 
vítima a vereadora Lionete Silva 
Araújo Coelho (PTC), conhecida 
como “Dudu Coelho”, de 32 
anos, no município de Peritoró. O 
marido dela, o ex-vereador André 
Coelho, a teria atingido no rosto e 
parte do corpo com água quente, 
durante uma discussão, na quinta-
feira (13). 
De acordo com o delegado 
Francisco Fontenele, a vereadora 
esteve delegacia da cidade na 
sexta-feira (14) para comunicar 
o crime, ocasião na qual foi 
registrado um boletim de 
ocorrência. “Foram solicitadas as 
medidas protetivas de urgência, 
em favor dela. O inquérito seguirá 
para apuração do delegado titular 
de Peritoró”, explicou. 
Ainda conforme Fontenele, o 
suspeito não foi preso, porque 
quando foi realizada a denúncia 
já havia transcorrido o prazo do 
flagrante. O ex-vereador pode ser, 
segundo o delegado, indiciado 
pelos crimes de lesão corporal ou 
até tentativa de feminicídio. “Vai 
depender muito do andamento das 
investigações, e dos elementos de 
informação produzidos no curso 
do inquérito”, pontuou. 

Em um áudio que circula nas 
redes sociais, André Coelho 
alegou ter descoberto que a 
companheira estava tendo um 
caso extraconjugal há mais de um 
ano, com um homem da cidade de 
Capinzal do Norte, e confessou 
ter jogado a água quente durante a 
briga.  “Não era para ter feito isso. 
Era para ter largado, mandado 
embora”, disse o ex-vereador, ao 
tentar se justificar. 

DISCUSSÃO POR CIÚMES
Ao registrar o boletim de 
ocorrências, na delegacia de 
Peritoró, a vereadora Dudu 
Coelho revelou que o casal tem 
discutido com frequência, devido 
a ciúmes por parte do marido dela. 
A vereadora disse que, em outras 
ocasiões, André Coelho chegou a 
ameaça-la de morte; ela informou, 
ainda, ter tomado conhecimento 
que o ex-vereador procurou um 

vizinho da mãe dela para comprar 
uma arma de fogo, fato que a teria 
deixado bastante assustada.
Ainda na delegacia, devido à 
agressão sofrida na quinta-feira e 
ao comportamento cada vez mais 
agressivo e transtornado do seu 
marido, a vereadora solicitou uma 
medida protetiva urgente. “Ele me 
xinga e me acusa de infidelidade”, 
disse Dudu Coelho, durante 
registro do BO.

A vereadora Dudu Coelho teve o rosto e parte do corpo queimados 
pela água quente jogada por seu marido

O ex-vereador justificou a 
agressão pela descoberta de 
uma suposta traição cometida 
por sua mulher, ao lado dele 
na foto

Preso em SP segundo envolvido 
na morte de filho de servidor da 
Prefeitura de Timon 
Foi preso, no estado de São Paulo, 
na quinta-feira (13), o segundo 
envolvido na morte do radiologista 
Kleiton Ângelo Guedes Assunção 
Martins, de 25 anos. O crime 
ocorreu em dezembro do ano 
passado, em um matagal, na zona 
rural de Teresina. 
A vítima trabalhava no Hospital 
Getúlio Vargas, na capital 
piauiense, e residia no município 
de Timon. Ele também é filho 
do cinegrafista da Prefeitura 
timonense, Kleiton Martins. 
Segundo informações do 
Departamento de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (DHPP) de 
Teresina, que investiga o caso, o 

suspeito, identificado apenas como 
“Presídio”, estava na cidade de 
Potirendaba, em São Paulo. Ele foi 
capturado com o apoio da Polícia 
Civil local. 
Além dele, dia 10 de julho, outro 
homem já havia sido preso, 
também em São Paulo, para onde 
os dois fugiram após o homicídio. 
O CRIME
De acordo com a Polícia Civil 
de Teresina, dia 11 de dezembro 
de 2019,  Kleiton Ângelo foi 
atraído para o local do crime, onde 
foi surpreendido pela dupla. O 
radiologista foi assassinado com 
vários disparos de uma pistola 
ponto 40.

Um caseiro, que disse ter escutado 
os disparos, foi quem encontrou o 
corpo e acionou a polícia. 
No local, conhecido como Taboca 
do Pau Ferrado, na zona Sudeste de 
Teresina, a moto da vítima também 
foi localizada. (AIDÊ ROCHA)

Kleiton Ângelo foi morto a 
tiros de pistola ponto 40, em 
Teresina

Motociclista morre 
ao colidir em carro 
em Imperatriz

Uma colisão entre uma motocicleta 
e um carro, no início da noite de 
sexta-feira (14), resultou na morte 
de um homem identificado como 
Itamar Pinto Melo, de 40 anos. 
O acidente ocorreu na Avenida 
Silvino Santos, no bairro Ouro 
Verde, na cidade de Imperatriz. 
A vítima pilotava a moto e acabou 
batendo fortemente em um veículo 
que iria realizar uma conversão 
no local. Itamar morreu na hora, 
e o condutor do veículo fugiu 
sem prestar socorro. O momento 
foi flagrado por câmeras de 
segurança da rua, que indicam 
que o motociclista estava em alta 
velocidade.
Após o acidente, a carteira com 
os documentos de Itamar sumiu. 
Não se sabe se foi levado ou caiu 
devido ao forte impacto da colisão. 

(AR)

Itamar Melo morreu após 
colidir com sua motocicleta em 
um veículo, em Imperatriz

Aplicativo Salve 
Maria auxilia no 
combate à 
violência contra 
a mulher
Lançado no mês passado, 
pela Secretaria de Estado da 
Segurança Pública (SSP-MA), o 
aplicativo Salve Maria-Maranhão 
é mais uma ferramenta para 
potencializar o combate e 
enfrentamento à violência contra 
a mulher.
A implantação do aplicativo foi 
iniciada por meio de articulação 
do secretário Jefferson Portela, 
em parceria com o Sistema de 
Segurança Pública do Piauí. O 

uso da ferramenta foi adequado 
pela Supervisão de Informática 
(Suinf) da SSP-MA, tendo à 
frente a Coordenadoria das 
Delegacias de Atendimento 

e Enfrentamento à Violência 
contra a Mulher (Codevim), 
que sinalizou a viabilidade do 
aplicativo e participou desde o 
início do projeto.

Registro do lançamento do aplicativo, ocorrido no mês passado, na SSP-MA
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47% isentam Bolsonaro de culpa por
100 mil mortes no Brasil, diz Datafolha

Pesquisa Datafolha publicada no final da noite dessa sexta-feira (14) no 
site do jornal “Folha de S.Paulo” aponta os seguintes percentuais sobre a 
responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro pelas 100 mil mortes pelo 
novo coronavírus, marca alcançada dia 8 de agosto.

·         Não tem culpa: 47%
·         Principal culpado: 11%
·         Um dos culpados, mas não o principal: 41%
·         Não sabe: 2%

A pesquisa Datafolha foi realizada em 11 e 12 de agosto, com 2.065 
brasileiros adultos que possuem telefone celular em todas as regiões e 
estados do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para 
mais ou para menos.
O instituto também perguntou ao entrevistado se Bolsonaro é 
responsável pelo avanço do coronavírus no Brasil. O resultado:

·         Não é responsável: 49% (45% em pesquisa nos dias 25 e 26 de 
maio)
·         Muito responsável: 33% (33% em pesquisa nos dias 25 e 26 de 
maio)
·         Um pouco responsável: 16% (20% em pesquisa nos dias 25 e 26 
de maio)
·         Não sabe: 2% (3% em pesquisa nos dias 25 e 26 de maio)

Brasil fez o necessário?
O entrevistado respondeu ao instituto se o Brasil fez o necessário 
para evitar as mais de 100 mil mortes por coronavírus.

·         Não fez o necessário: 49% (54% em pesquisa realizada nos dias 
23 e 24 de junho)
·         Fez o necessário: 24% (23% em pesquisa realizada nos dias 23 e 
24 de junho)
·         Nada que o país fizesse evitaria esse nº de mortes: 22% (19% em 
pesquisa realizada nos dias 23 e 24 de junho)
·         Não sabe: 6% (5% em pesquisa realizada nos dias 23 e 24 de 
junho)

Rússia inicia produção da 
vacina contra o Covid

O Ministério da Saúde da Rússia 
anunciou neste sábado (15) que 
começou a produção do primeiro 
lote da vacina Sputnik V contra a 
Covid-19.
Em comunicado, o governo 
disse que "a produção de uma 
vacina contra nova infecção 
por coronavírus, Covid-19, 
desenvolvida pelo Centro 
de Pesquisa Gamaleya do 
Ministério da Saúde da Rússia, já 
começou".
A Rússia foi o primeiro país a 
registrar uma vacina contra a 
Covid-19. Apesar do anúncio, 
sabe-se pouco sobre a eficácia 
dessa vacina, e ela vem sendo 
questionada por especialistas 
internacionais.
Segundo o site da vacina, a 
imunização foi testada em 
animais antes de ser aplicada em 

humanos – incluindo em dois 
tipos de primatas. A Rússia não 
informou, entretanto, nenhum 
estudo científico sobre os testes 
que realizou.
Os testes clínicos iniciais da 
vacina russa em humanos 
começaram há menos de dois 
meses, no dia 17 de junho. O 
Instituto Gamaleya, de Moscou, 
testou apenas 38 pessoas e não 
publicou qualquer resultado 
desses estudos até agora.
A Organização Mundial da 
Saúde afirmou que está em 
contato com as autoridades de 
Saúde da Rússia e que conversas 
sobre um possível sinal verde 
da OMS estão em andamento. 
Mas frisou que, para isso, 
é fundamental uma revisão 
rigorosa de todos os dados sobre 
segurança e eficácia.

Evangélicos começam a se articular para 
ter um vice na chapa de 2022

Os evangélicos já começam a se movimentar e a fazer articulações para 
saber quem ocuparia a vaga de vice na chapa de Jair Bolsonaro em 
2022, certos de que o general Hamilton Mourão não estará na cédula. 
O grande problema no meio gospel, contudo, é a pulverização em 
inúmeras denominações, o que torna mais difícil encontrar um nome 
que represente o todo.
O presidente não esconde que já está focado nas eleições de 2022. 
E como informou a coluna, tem admitido a interlocutores que pode 
escolher um vice evangélico.
Foi esse sinal do chefe do Executivo que despertou no segmento a 
precoce movimentação à procura de nomes.
No último pleito, em 2018, foi o que quase aconteceu na chapa de 
Bolsonaro, na qual o ex-senador evangélico Magno Malta chegou a 
ser o favorito para ocupar o posto, mas recusou o convite alegando que 
preferia buscar a reeleição para o Senado – Malta acabou derrotado.
A vaga agora pode acabar sendo ocupada pela pupila do ex-senador e 
atual ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares 
Alves. Mas se engana quem acha que ela não sofrerá resistência do 
próprio grupo evangélico como postulante ao cargo.
A aliança de Bolsonaro com evangélicos se mostra cada vez mais forte 
e a escolha de um vice que os represente em 2022 pode ser mesmo 
necessária para agradar esse grupo – hoje uma das principais bases de 
seu governo.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



MP recomenda anulação de contrato para
realização de concurso da Câmara de Imperatriz
Publicado em 15 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.

ALVO DE INVESTIGAÇÕES

https://www.glaucioericeira.com.br/2020/08/mp-recomenda-anulacao-de-contrato-para-realizacao-de-concurso-da-camara-de-imperatriz/
https://www.glaucioericeira.com.br/2020/08/mp-recomenda-anulacao-de-contrato-para-realizacao-de-concurso-da-camara-de-imperatriz/


O Ministério Público do Maranhão adverte também que o Instituto Coelho Neto tem sido alvo constante de investigações
por serviços prestados a outros municípios no Estado, tais como Itapecuru-Mirim, Bacuri, Cururupu e Apicum-Açu, em
razão de supostas fraudes e condutas que ponham em risco a lisura dos certames.

Diante dos fatos, a 1ª Promotoria de Justiça na Defesa do Patrimônio Público e Probidade Administrativa recomendou
que a Câmara de Vereadores de Imperatriz, além de anular a contratação da empresa Instituto Coelho Neto para
realização de concurso público, obtenha a devolução integral de valores eventualmente pagos à contratada e que devolva
todos os valores pagos aos candidatos inscritos no concurso, dentre outras medidas.



Justiça suspende provas do concurso público de
Barreirinhas
Publicado em 14 de agosto de 2020 às 17:20 | Comentar

Prefeito Albérico Filho

A pedido do Ministério Público, o juiz Fernando Jorge Pereira suspendeu a etapa das provas objetivas
do concurso público municipal de Barreirinhas, para provimento de cargos de nível superior, marcada
para o próximo domingo, dia 16. O motivo principal é a pandemia do coronavírus, já o município tem
um alto índice de contágio, acima de 1.0, conforme os dados oficiais do governo do Estado.

O certame, regulado pelo Edital n.º 001/2019, está suspenso até que se restabeleça a normalidade.
Formulou a Ação Civil Pública, com o pedido, o promotor de Justiça Francisco de Assis Silva Filho.

O requerimento do MP à Justiça para o adiamento das provas foi baseado em pedido dos próprios
concorrentes. Os candidatos alegaram o receio de participarem do certame em razão dos altos índices
de transmissão da Covid-19 no município.

É importante lembrar que a aplicação das provas para as funções de nível superior já havia sido
suspensa em março. Já os testes para os demais cargos foram realizados antes do começo da
pandemia.
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Além disso, o MP e a Justiça levaram em consideração a frágil fiscalização do controle social no
município comandado pelo prefeito Albérico Filho e a possibilidade de aglomeração de candidatos no
local do concurso, tanto de residentes quanto de fora de Barreirinhas.

Foram considerados, portanto, o direito à saúde e à vida dos candidatos, dos envolvidos no certame e
da população. O direito à isonomia, também, em razão do temor de muitos candidatos e da existência
de inscritos do grupo de risco.

“Sobre o vírus, sabe-se que é altamente contagioso e pode ser letal, sobretudo para algumas pessoas
tidas em situações de risco. Sua danosidade é facilmente demonstrada quando se vê que se excedeu o
número de 100 mil mortos oficiais em nosso país”, declarou o juiz, na decisão.

Outro fator importante é a impossibilidade de ocupação, em curto prazo, dos cargos em disputa, em
razão do período vedado, devido às eleições, para nomeação e posse dos aprovados e classificados.



Empresa que deveria ser inabilitada venceuEmpresa que deveria ser inabilitada venceu
licitação de R$ 2,5 milhões em Maracaçumélicitação de R$ 2,5 milhões em Maracaçumé
Auditoria do TCE aponta diversas irregularidades na contratação da Farma Regia pela gestão ChicoAuditoria do TCE aponta diversas irregularidades na contratação da Farma Regia pela gestão Chico
VelhoVelho

Um relatório de auditoria do TCE (Tribunal de Contas do Estado) doUm relatório de auditoria do TCE (Tribunal de Contas do Estado) do
Maranhão aponta uma série de irregularidades na Prefeitura deMaranhão aponta uma série de irregularidades na Prefeitura de
Maracaçumé, sob Francisco Gonçalves de Sousa Lima, o Chico Velho (PRB), referente aoMaracaçumé, sob Francisco Gonçalves de Sousa Lima, o Chico Velho (PRB), referente ao
exercício financeiro de 2015.exercício financeiro de 2015.

De acordo com o documento, dentre as anormalidades com o dinheiro público, a gestão Chico Velho teriaDe acordo com o documento, dentre as anormalidades com o dinheiro público, a gestão Chico Velho teria
declarado como vencedora em um pregão presencial de R$ 2,5 milhões a G R B Nunes, irregularmente, paradeclarado como vencedora em um pregão presencial de R$ 2,5 milhões a G R B Nunes, irregularmente, para
fornecimento de medicamentos básico e injetáveis, materiais de uso hospitalar, laboratorial e odontológico aofornecimento de medicamentos básico e injetáveis, materiais de uso hospitalar, laboratorial e odontológico ao
município.município.
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Pelo edital, a licitante vencedora deveria possuir capital social no mínimo aceitável de 10% em relação aoPelo edital, a licitante vencedora deveria possuir capital social no mínimo aceitável de 10% em relação ao
valor global da licitação. A Farma Regia, porém, como é conhecida a empresa em Santa Helena, onde possuivalor global da licitação. A Farma Regia, porém, como é conhecida a empresa em Santa Helena, onde possui
endereço cadastral, possuía capital social de apenas 70 mil.endereço cadastral, possuía capital social de apenas 70 mil.

“A empresa vencedora do certame, GRB Nunes – EPP(CNPJ nº 03.201.872/001-72), deveria ser considerada“A empresa vencedora do certame, GRB Nunes – EPP(CNPJ nº 03.201.872/001-72), deveria ser considerada
inabilitada, pois, conforme os ditames do respectivo Edital de Licitação (doc. Em anexo, página 150 doinabilitada, pois, conforme os ditames do respectivo Edital de Licitação (doc. Em anexo, página 150 do
arquivo PP 023_2014_Medicamentos), o Capital Social da empresa vencedora (no valor de R$ 70.000,00) éarquivo PP 023_2014_Medicamentos), o Capital Social da empresa vencedora (no valor de R$ 70.000,00) é
inferior ao limite mínimo aceitável de 10%(dez por cento) em relação ao valor global licitado(R$ 2.592.628,inferior ao limite mínimo aceitável de 10%(dez por cento) em relação ao valor global licitado(R$ 2.592.628,
96), conforme preceituado no item 6.3, subitem n.2, c/c o item 7.18 do citado edital”, diz trecho do relatório.96), conforme preceituado no item 6.3, subitem n.2, c/c o item 7.18 do citado edital”, diz trecho do relatório.

Os auditores do TCE-MA apontam também inexistência de representante da Prefeitura de Maracaçumé paraOs auditores do TCE-MA apontam também inexistência de representante da Prefeitura de Maracaçumé para
fiscalizar a execução do contrato; e do termo de recebimento das compras. Além disso, em análise da relaçãofiscalizar a execução do contrato; e do termo de recebimento das compras. Além disso, em análise da relação
dos servidores constantes da portaria emitida para formação da Comissão para realização de licitação nados servidores constantes da portaria emitida para formação da Comissão para realização de licitação na
modalidade pregão, foi verificado que na composição consta apenas um servidor efetivo.modalidade pregão, foi verificado que na composição consta apenas um servidor efetivo.

Em julho de 2016, Chico Velho pediu à corte de Contas a prorrogação do prazo em mais 30 dias paraEm julho de 2016, Chico Velho pediu à corte de Contas a prorrogação do prazo em mais 30 dias para
apresentação de defesa. Segundo o sistema eletrônico de consulta de processos do tribunal, porém, mais deapresentação de defesa. Segundo o sistema eletrônico de consulta de processos do tribunal, porém, mais de
quatro anos depois, não houve qualquer manifestação.quatro anos depois, não houve qualquer manifestação.

O relator do processo é o conselheiro Caldas Furtado.O relator do processo é o conselheiro Caldas Furtado.

Violando a LAI (Lei de Acesso à Informação) e a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), o Portal deViolando a LAI (Lei de Acesso à Informação) e a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), o Portal de
Transparência da prefeitura, que deveria dar acesso aos dados administrativos e financeiros da gestão públicaTransparência da prefeitura, que deveria dar acesso aos dados administrativos e financeiros da gestão pública
a qualquer cidadão, informa despesas realizadas pela gestão Chico Velho apenas a partir de 2017,a qualquer cidadão, informa despesas realizadas pela gestão Chico Velho apenas a partir de 2017,
impossibilitando saber quanto foi empenhado, liquidado e pago para a Farma Régia referente ao contratoimpossibilitando saber quanto foi empenhado, liquidado e pago para a Farma Régia referente ao contrato
milionário.milionário.

O ATUAL7 não conseguiu entrar em contato com a gestão municipal. No site da Prefeitura de MaracaçuméO ATUAL7 não conseguiu entrar em contato com a gestão municipal. No site da Prefeitura de Maracaçumé
não há a informação de qualquer e-mail institucional, e o único número de telefone informado não completa anão há a informação de qualquer e-mail institucional, e o único número de telefone informado não completa a
ligação.ligação.



Dr. Benedito Coroba declara apoio a Júnior
Amorim em Miranda do Norte
Publicado em 14 de agosto de 2020 por Redação

O pré-candidato a prefeito de Miranda do Norte, Júnior Amorim recebeu o importante apoio político do ex-promotor de
justiça Benedito Coroba.

Coroba afirmou que Miranda estará em boas mãos, caso o povo eleja Júnior Amorim. “Conheço ele desde criança. Sei
do seu caráter, da sua base familiar e estarei na luta junto com ele“, reiterou.

A população do município de Miranda do Norte vem sofrendo há mais de 11 anos, pelos desmandos do grupo do hoje
deputado federal Júnior Lourenço (PR), que deixou a população desassistida de serviços básicos e de infraestrutura,
agravados pela crise do desemprego e da falta de oportunidades.
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